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Ако је пресуда Радовану др Дабићу - Караџићу на 40 
година затвора, дала крила онима који тврде да је Хашки 
трибунал политичка, а не правна институција (нешто 
као Нинбершки процес, само доста блажи, односно без 
смртних пресуда, ваљда?), онда је ослобађајућа пресуда 
у случају др Војислава Шешеља некима помрсила конце. 
Јер, како сад назвати овај Суд? Ако је политички, а не 
правни, значи ли то онда, по таквима, да је Шешељ 
крив? Тешко за објашњење? Мада би многима итекако 
одговарало да је шеф радикала осуђен, па да имају на 
шта да гракћу. Или, многима би још боље било да је 
умро у хашком затвору, па да имају патриотску причу, а 
немају Шешеља за вратом. И јаре и паре, што би рекли 
Пироћанци. А Шешељ невин и још живахан притом.

Овако, не знам шта мисле они који кажу да је Хаг 
политички суд? Јер, као политички, имао би довољно 
материјала да шефа радикала пошаље на доживотну. 
Невин, с правне стране гледано, Шешељ смета 
и патриотима, а камо ли онима другима. Првима 
је конкуренција, а другима демантује исправност 
антипатриотске политике. Првима је опасност по цензус, 
а други траже спас у антишешељевским лобијима, 
често и усташке провенијенције. Прича се да су двојица 
политичких активиста из Сремске Митровице ових дана 
боравили у Осијеку, где су разговарали са Бранимиром 
Главашем, тражећи преко његових утицаја, подршку на 
наредним изборима. Када се узме у обзир лобирање 
појединаца блиских проусташкој Хрватској влади, који 

траже од војвођанских Хрвата да подрже Пајтићеву 
Демократску странку на предстојећим изборима, није 
тешко закључити докле је све то отишло. Што би рекли 
српским речником: Свак је мио које вере био, само нек је 
против Вучића.

Што се пак Шешеља тиче, може се хашка пресуда 
посматрати и другачије у политичком смислу. Све те 
шубаре и кокарде, ти костимирани мапет - четници, 
све те „шешељевске“ паравојне јединице, сва та 
шарада делује тако циркуски судећи по пресуди 
Хашког трибунала. Кад укрстимо Шешељеву и хашку 
пресуду Анти Готовини, заиста не знам ко је отерао оно 
250.000 Срба из Крајине и ово Хрвата из Хртковаца, 
Голубинаца, или Кукујеваца? Или је и то све био само 
милошевићевско - туђмановски ријалити? Играле се 
делије и дечки, четника и усташа?    

Ако је некада, у време Бориса Тадића, Инђија била 
репер за мерење успешности његове странке, онда 
то у доба напредњака свакако није источна, него 
најзападнија сремска општина. Јер, за разлику од 
других средина, где је опозиција слаба и разједињена, 
резултати избора у шидској општини ће бити најбољи 
показатељ успешности Вучићеве политике. Предраг 
Вуковић у интервјуу за М НОВИНЕ (који објављујемо 
на унутрашњим странама) тврди да ће СНС у Шиду 
освојити преко 50 одсто мандата, односно толико да 
може сам да формира власт. 
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То је смела тврдња у јединој сремској општини где је 
дошло до уједињења опозиционог фронта (ДС, СДС, ЛСВ, 
ЛСВ, Зелени), а где су такође јаки и радикали. Наравно, 
Вуковић каже да пружа руку свима којима је Шид на срцу и 
који пређу цензус. Судећи по прогнозама и добрим 
резултатима које очекују поменуте странке, тешко да ће 
сви остали прећи цензус. У сваком случају, ако се оствари 
обећање Предрага Вуковића, биће да ће напредњаци у 
свим другим општинама проћи добро, јер имају лакше и 
разједињене противника.

Но, избори су увек меродавнији од свих прогноза, 
сачекајмо до 24. априла. За Шид ће ови избори бити нешто 
као нови Сремски фронт, у политичком смислу наравно.

Нема везе са изборима, али могло би се искористити или 
злоупотребити у предизборне сврхе. Рашомонијаду око 
дисциплинског поступка против Мате Жарка, учитеља 
Основне школе „Слободан Бајић Паја“, после 
вишемесечног натезања, пресекла је директорка Школе 
Анкица Јевтић. Она је учитељу уручила отказ, иако 
дисциплински поступак још увек није окончан. Како каже 
директорка, постоји довољно елемената за уручење отказа, 
ту су и писмене изјаве свих сведока, а она сматра да су 
адвокати Мате Жарка намерно вршили опструкцију како би 
дисциплински поступак застарео. 

Подсетимо, учитељ Мате Жарко је суспендован октобра 
прошле године због сумње да је учинио психичко насиље. 
Након његове суспензије, на његово радно место је 
доведена радница Данијела Ердељан, која је напустила 
посао у обданишту „Пчелица“. Учитељ је у међувремену 
тужио Школу због суспензије, а по овоме што се сада 

догађа, Суд ће имати још посла. Директорка Школе тврди 
да је учитељу уручила отказ по закону, адвокати Мате 
Жарка тврде да је цео случај премештен на Суд, како би се 
цео поступак временски развукао, с обзиром да 
дисциплински поступак за који дан, тачније 12. априла ове 
године застарева. 

Учитељ Мате Жарко сматра да његов случај има везе с 
политиком и тешко да неће бити у те сврхе и кориштен. 
Бар док не прође кампања.

    

Постоје ствари које такође немају везе само с политиком, 
иако се иза ње добро крију.       

Према незваничним, али веома поузданим 
информацијама, М НОВИНЕ су упознате са тим да су 
поднете кривичне пријаве против функционера Градског 
одбора Демократске странке у Сремској Митровици др 
Мирослава Кендришића и Ненада Лемајића, због 
криминалне радње која је за циљ имала пљачку градског 
буџета у износу већем од милионског. 

Основно јавно тужилаштво у Сремској Митровици сада 
неће моћи да каже да „до њега није допро глас“ о 
криминалној радњи двојице функционера Демократске 
странке, која је за циљ имала пљачку градског буџета. 
Мораће да од председника Градског одбора ДС Сремска 
Митровица др Мирослава Кендришића и председника 
Градског одбора ДС Ненада Лемајића потраже одговор на 
питање: 

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

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

3.
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ЗА СЕ ДА ЊЕ ЛО КАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА У РУ МИ

Ни же це не гре ја ња

Сед ни ца Скуп шти не 
оп шти не Ру ме, ко ја је 
одр жа на по след њег 

да на мар та, би ла је ујед но и 
по след ња скуп штин ска сед
ни ца у овом са зи ву, јер пред
сто је ло кал ни из бо ри за но ви 
са зив ло кал ног пар ла мен та. 

Све пла ни ра не тач ке 
днев ног ре да су при хва ће
не без ди ску си је, осим оних 
ко је су се ти ца ле про ме не 
це не гре ја ња  тач ни је сма
ње ње це не, по том пред ло га 
ре ше ња о при ба вља њу не
по крет но сти у јав ну сво ји ну 
Оп шти не пу тем не по сред не 
раз ме не не по крет но сти, а 
по том и Го ди шњег про гра ма 
за шти те и уре ђе ња по љо
при вред ног зе мљи шта за те
ку ћу го ди ну.

Под се ти мо, ка да је реч о 
сма ње њу це не да љин ског 
гре ја ња, пред сед ник Оп шти
не Сла ђан Ман чић је упу тио 
ини ци ја ти ву ЈП „Стам бе
но“ да се про ве ри да ли је 
и ко ли ко мо гу ће ума ње ње 
це на, а пр во пред чла но ве 
Оп штин ског ве ћа, а по том и 
од бор ни ке је сти гао пред лог 
из ЈП „Стам бе но“ о ли не ар
ном ума ње њу це на за 10,9 
про це на та. Ума ње ну це ну 
ће пла ћа ти и гра ђа ни ко ји ма 
се гре ја ње об ра чу на ва по 
ста ром па у шал ном на чи ну, 
као и они ко ји ма се гре ја ње 

об ра чу на ва по ис по ру че ној 
то плот ној енер ги ји.

Но ва це на по па у шал ном 
на чи ну об ра чу на из но си 
95,89 ди на ра без ПДВа за 
стам бе ни и 143,83 ди на ра 
по ме тру ква драт ном за по
слов ни про стор. По утро шку 
то плот не енер ги је це на у 
пр вој и дру гој гру пи ва ри ја

бил ног де ла из вор не це не 
из но си 6,56 ди на ра по ки
ло ват ча су, док је у тре ћој и 
че твр тој гру пи це на 9,84 ди
на ра по ки ло ват ча су. Фик
сни део це не за пр ву и дру
гу гру пу је 32,48 ди на ра по 
ме тру ква драт ном, це на за 
тре ћу гру пу је 48,71 ди на ра, 
а за че твр ту 97,43 ди на ра. 

Све це не су из ра же не без 
ПДВа.

Пред сед ник СО Ру ма др 
Алек сан дар Мар ти но вић је 
ис та као да је ло кал ни пар
ла мент гле дао да до не се 
од лу ку ко ја у се би са др жи 
рав но те жу из ме ђу ин те ре са 
гра ђа на али и мо гућ но сти ЈП 
„Стам бе но“.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су 
на сед ни ци одр жа ној 29. мар
та, дан пре скуп штин ске сед ни
це, усво ји ли пра вил ник о бли
жим усло ви ма, по ступ ку за 
оства ри ва ње пра ва, ка те го ри ји 
ли ца ко ја оства ру ју суб вен ци ју 
и ви си ну суб вен ци је у град
ском, при град ском и ме ђу ме
сном пре во зу.

Пра во на суб вен ци ју пре во
за има ју ин ва лид на ли ца, пен
зи о не ри и ли ца ста ри ја од 65 
го ди на, труд ни це и мај ке са 
де те том до на вр ше не две го ди
не жи во та, уче ни ци основ них 
шко ла  пре ма ва же ћем За ко ну 
о осно ва ма си сте ма обра зо ва
ња и вас пи та ња, уче ни ци сред
њих шко ла са се ди штем на 
те ри то ри ји рум ске оп шти не у 
град ском и при град ском са о
бра ћа ју, уче ни ци сред њих шко
ла са се ди штем ван те ри то ри је 
оп шти не Ру ма у ме ђу ме сном 
са о бра ћа ју, сту ден ти ви со ко
школ ских уста но ва чи ји је 

осни вач Ре пу бли ка Ср би ја или 
АП Вој во ди на чи је су по ро ди це 
ко ри сни ци пра ва на нов ча ну 
со ци јал ну по моћ, де ца, уче ни
ци и сту ден ти са смет ња ма у 
раз во ју, као и њи хо ви пра ти о ци 
уко ли ко је то пре по ру ка Ко ми
си је за про це ну  у град ском, 
при град ском и ме ђу ме сном 
пре во зу.

 Оно што смо на ја вљи ва ли 
у то ку 2015. го ди не по ла ко 
оства ру је мо. Ела бо рат је по ка
зао да у ви си ни из но са суб вен
ци је, ко ји смо до са да одва ја ли 
за јав ни пре воз (око пет ми ли о
на ди на ра), мо же мо омо гу ћи ти 
бес пла тан пре воз за го то во све 
гра ђа не Оп шти не Ру ме  ка же 
пред сед ник Оп шти не Сла ђан 
Ман чић.

 Оп шти на Ру ма ће на ста ви
ти са суб вен ци о ни са њем пре
во за уче ни ка из на ше оп шти не 
ко ји сред ње шко ле по ха ђа ју 
ван те ри то ри је Оп шти не Ру ма. 
Оп шти на ће суб вен ци о ни са ти 

30 про це на та од це не ме сеч не 
кар те, 20 про це на та тро шко ва 
сно си сам пре во зник, док ће 
оста так пла ћа ти ро ди те љи  
ка же Све ти слав Да мјан чук, 
шеф Оде ље ња за дру штве не 
де лат но сти.

На овој сед ни ци је до не та 
од лу ка о при сту па њу ре а ли за
ци ји по кра јин ског кон кур са за 
су фи нан си ра ње из град ње и 
ре кон струк ци је вод них обје ка
та и то за бу нар на Фи ше ро вом 
са ла шу где је уче шће ло кал не 
са мо у пра ве пре ко 1,6 ми ли о на 
ди на ра, као и за по кра јин ски 
кон курс за ре а ли за ци ју ра до ва 
на уре ђе њу ка нал ске мре же у 
функ ци ји од вод ња ва ња по љо
при вред ног зе мљи шта. Ту ће 
рум ска оп шти на кон ку ри са ти у 
окви ру пред ви ђе ног про гра ма 
уре ђе ња ка нал ске мре же. Реч 
је о око 27,5 ми ли о на ди на ра, а 
ло кал на са мо у пра ва би тре ба
ло у овој су ми да уче ству је са 
осам ми ли о на ди на ра.

Бес пла тан ауто бу ски пре воз

Сед ни ца Скуп шти не оп шти не Ру ма

Иза шли смо
у су срет

гра ђа ни ма да 
це на гре ја ња 

бу де ни жа, јер 
за то по сто је 

ре ал не осно ве, 
каже председник 

Скупштине 
општине Рума 

Александар 
Мартиновић
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 Иза шли смо у су срет 
гра ђа ни ма да це на гре ја ња 
бу де ни жа, јер за то по сто је 
ре ал не осно ве. Це на ма зу та 
и га са је ни жа и по сто јао је 
про стор да се ак ту ел на це на 
гре ја ња сни зи. Та ко ђе, тру
ди ли смо се да не угро зи мо 
по сло ва ње ЈП „Стам бе но“ и 
та ко га гур не мо у још ве ће 
фи нан сиј ске про бле ме. Ми 
смо ово пред у зе ће, по пре
у зи ма њу вла сти, за те кли у 
ка та стро фал ном фи нан сиј
ском ста њу и са да чи ни мо 
зна чај не по ма ке ка ста би ли
за ци ји по сло ва ња  из ја вио 
је Мар ти но вић и на по ме нуо 
да је по сао очи та ва ња ка ло
ри ме та ра, што је би ла при
мед ба Де мо крат ске стран ке, 
дат јед ној фир ми без тен де
ра, упра во за вре ме њи хо ве 
вла сти.

На овој сед ни ци су усво
је не све пред ло же не тач ке 
днев ног ре да, а по ред име
но ва ња Ср ђа на Ни ко ли ћа 
за ди рек то ра ЈП „Стам бе но“ 
нај ви ше па жње је по кло ње
но Ре ше њу о при ба вља њу 
не по крет но сти у јав ну сво
ји ну оп шти не Ру ма пу тем 

раз ме не не по крет но сти (не
ка да шњи би о скоп „Тех ни
ка“) о че му су се већ во ди ле 
по ле ми ке из ме ђу ло кал не 
са мо у пра ве и Де мо крат ске 
стран ке.

Сла ђан Ман чић, пред
сед ник рум ске оп шти не 
је ука зао да су у по ступ ку 
раз ме не не по крет но сти за
шти ће ни ин те ре си рум ске 
оп шти не, те да ће по ред 
раз ли ке у це ни ко ју ин ве
сти тор мо ра да ис пла ти од 
24.335 евра, до би ја ња два 
ло ка ла ко ји се од мах мо гу 
из да ва ти, ве ли ки бе не фит 
би ти и за по шља ва ње 20 
рад ни ка до кра ја 2017. го
ди не, на шта се ин ве сти тор 
оба ве зао. Под се ти мо, ин ве
сти тор пла ни ра да на ме сту 
не ка да шњег би о ско па „Тех
ни ка“ из гра ди дис коклуб/
фит нес цен тар и те ре та ну, 
што зна чи да ће мо ра ти и 
да ком плет но ре но ви ра по
сто је ћу згра ду ко ја је са да у 
из у зет но ло шем ста њу, а за 
шта је про це ње но да је по
треб но око 65.000 евра.

Сми ља  Џа ку ла

По сле скуп штин ске сед ни це, 
у раз го во ру са но ви на ри ма др 
Алек сан дар Мар ти но вић је 
ис та као да је Ру ма, од пре у зи
ма ња ло кал не вла сти до жи ве
ла еко ном ски про цват.

 Отво ри ли смо три ве ли ке 
фа бри ке, упо сли ли смо за то 
вре ме 1.400 љу ди у ре ал ном, 
при вред ном сек то ру. За две 
сед ми це по ло жи ће мо ка мен 
те ме љац и за но ву фа бри ку 
не пал ске ком па ни је „Си но
вејшн гру пе“. У пр вој фа зи ту 
ће по сао до би ти 409 рад ни ка, 
а ка да про ра де све три ли ни је 
би ће ан га жо ва но укуп но пре ко 

1.000 рад ни ка. Ми ће мо на ста
ви ти са по ли ти ком отва ра ња 
но вих рад них ме ста, а ве ли ку 
за хвал ност и овог пу та бих 
упу тио Вла ди Ср би је, јер је 
има ла раз у ме ва ња за на шу 
ло кал ну са мо у пра ву. Уоста
лом, то ком обра зла га ња бу џе
та у ре пу блич ком пар ла мен ту, 
пре ми јер Алек сан дар Ву чић је 
баш на шу оп шти ну по хва лио и 
ис та као да је она при мер ка ко 
се на од го во ран на чин во ди 
јед на ло кал на са мо у пра ва  
ис та као је др Алек сан дар  
Мар ти но вић, пред сед ник СО 
Ру ма.

Еко ном ски
про цват Оп шти не

Председник Скупштине
Александар Мартиновић 

Ди рек тор ЈП Стам бе но
Ср ђан Ни ко лић 

ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 
НА ПРВОМ ДИ ПЛО МАТ СКОМ ФО РУМУ

Обу ке за 
службенике

Пот пред сед ни ца Вла де 
Ср би је и ми ни стар ка за 
др жав ну упра ву и ло кал

ну са мо у пра ву Ко ри Удо вич ки и 
ам ба са до ри број них др жа ва 
Евро пе и све та пот пи са ли су 
про шлог пет ка, 1. апри ла 
Де кла ра ци ју о по др шци про фе
си о нал ном уса вр ша ва њу јав
них слу жбе ни ка Ср би је, кроз 
по ха ђа ње сти пен ди ра них обу ка 
и тре нин га у зе мљи и ино стран
ству.

Де кла ра ци ја пред ви ђа са рад
њу на раз ви ја њу плат фор ме за 
кон ти ну и ра но обра зо ва ње и 
раз вој ве шти на за по сле них у 
др жав ној упра ви и ло кал ној 
са мо у пра ви у ци љу ства ра ња 
ефи ка сне и про фе си о нал не 
јав не ад ми ни стра ци је. До ку
мент је пот пи сан на Пр вом 
ди пло мат ском фо ру му, ко ји су у 
Па ла ти Ср би ја ор га ни зо ва ли 
Ми ни стар ство др жав не упра ве 
и ло кал не са мо у пра ве и На ци о
нал на али јан са за ло кал ни еко
ном ски раз вој (НА ЛЕД).

 Из град ња слу жбе нич ког 
си сте ма ка квог же ли мо је је дан 
од че ти ри сту ба ре фор ме јав не 
упра ве. По сто ји по тре ба да се 
по ја ча обу ка јав них слу жбе ни ка  
и по треб ни су све о бу хват ни ји 
про гра ми ко ји ће на тра јан 
на чин по мо ћи слу жбе ни ци ма 
да про ме не на чин на ко ји ра де. 
У 2015. го то во 2.000 слу жбе ни
ка по ха ђа ло је 118 обу ка, али 
об у хват тих тре нин га ни је био 
до во љан. У то ку је при пре ма за 
ус по ста вља ње цен трал не 
ин сти ту ци је за обу ку ко ју смо 
на зва ли ака де ми ја за јав ну 
упра ву и ра ду је мо се плат фор
ми ко ју да нас по кре ће мо уз 
по др шку ам ба са да за укљу чи

ва ње у се ми на ре у њи хо вим 
зе мља ма – из ја ви ла је Удо вич
ки.

Бра ни слав Не ди мо вић, пот
пред сед ник Управ ног од бо ра 
НА ЛЕДа и гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це, ис та као је 
да је ини ци ја ти ва за ор га ни зо
ва ње Ди пло мат ског фо ру ма и 
пот пи си ва ње Де кла ра ци је, ко ју 
је по кре нуо НА ЛЕД с пот пред
сед ни цом Удо вич ки, по сле ди ца 
по тре бе за до дат ним обу ка ма и 
тех нич ком по др шком у јав ној 
упра ви, по себ но за ко ри шће ње 
ИПА фон до ва, пи са ње и спро
во ђе ње про је ка та, до бро упра
вља ње, про грам ско и род но 
бу џе ти ра ње, ре а ли за ци ју про је
ка та јав нопри ват них парт нер
ста ва и др.

Он је на гла сио да је НА ЛЕД 
пре не ко ли ко го ди на по кре нуо 
раз вој он лајн Ба зе сти пен ди ја у 
окви ру ко је је до са да об ја вље
но ви ше од 200 кон кур са и ко је 
је по ха ђао ве ли ки број јав них 
слу жбе ни ка. Нај ве ћи до при нос 
Ба зи сти пен ди ја сво јим про гра
ми ма да ли су ЕУ и ам ба са де 
Ин ди је, Изра е ла, Хо лан ди је, 
Нор ве шке, Ита ли је, Не мач ке, 
Аустри је, САД, Бри та ни је и дру
ге.

На кон Пр вог ди пло мат ског 
фо ру ма, МДУЛС и НА ЛЕД ће уз 
по др шку ам ба са да об ја ви ти 
пр ви во дич кроз ме ђу на род не 
тре нин ге и обу ке за јав не слу
жбе ни ке. Во дич ће би ти осми
шљен ка ко би при бли жио ове 
про гра ме за по сле ни ма у 
др жав ној и ло кал ној ад ми ни
стра ци ји и по мо гао да но ва зна
ња при ме не у сва ко днев ном 
ра ду и пла ни ра њу.

М. Н.

Пот пред сед ник Управ ног од бо ра НА ЛЕД-а
Бра ни слав Не ди мо вић и ми ни стар ка Ко ри Удо вич ки
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ПО СЛЕД ЊА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОВОМ СА ЗИ ВУ

Це на за ку па др жав не зе мље 
195 евра по хек та ру

Про шлог че тврт ка, 31. мар
та одр жа на је по след ња 
сед ни ца Скуп шти не Гра

да Срем ска Ми тро ви ца у овом 
са зи ву. Нај зна чај ни ја тач ка 
днев ног ре да од но си ла се на 
усва ја ње го ди шњег про гра ма 
за шти те, уре ђе ња и ко ри шће
ња по љо при вред ног зе мљи шта 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

Пре ма ре чи ма на чел ни ка 
Град ске упра ве за по љо при вре
ду Вла ди ми ра На сто ви ћа, чи
ја упра ва је над ле жни ор ган за 
спро во ђе ње по ступ ка да ва ња у 
за куп по љо при вред ног зе мљи
шта у др жав ној сво ји ни, на кон 
што су до би ли са гла сност Ми
ни стар ства по љо при вре де и за
шти те жи вот не сре ди не, кре ће 
ре а ли за ци ја про гра ма.

 И ове го ди не је око 5.000 
хек та ра др жав не зе мље на рас
по ла га њу на шим по љо при вред
ни ци ма. Сва зе мља ће пр во 
би ти по ну ђе на по љо при вред ни
ци ма по пра ву пре чег за ку па за 
ин фра струк ту ру и за ба вље ње 
сто чар ством. Што се це на ти че, 
оне ће из но си ти око 195 евра 
по хек та ру, а зе мља ће би ти 
по ну ђе на на го ди ну да на. На
кон што рас по де ли мо др жав ну 
зе мљу по пра ву пре чег за ку па, 
ако оста не сло бод них пар це ла 
оне ће би ти по ну ђе не по љо
при вред ни ци ма на ли ци та ци ји. 
Да та је и са гла сност да Ка зне
но по прав ни за вод Срем ска 
Ми тро ви ца и По љо при вред на 
струч на слу жба Срем ска Ми
тро ви ца ко ри сте др жав ну зе
мљу без на кна де – об ја шња ва 
на чел ник На сто вић.

За скуп штин ском го вор ни цом 
пред сед ник опо зи ци о не од бор
нич ке гру пе „За бо љу Ми тро
ви цу“ Алек сан дар Про да но вић 

под се тио је да је про шле го ди не 
817 хек та ра оста ло неиз ли ци
ти ра но и да је део те зе мље био 
узур пи ран.

 Сви ко ји су узур пи ра ли про
тив прав но то зе мљи ште су има
ли по дат ке ко је су пар це ле сло
бод не. Не ко је мо рао да им да 
те по дат ке. Сто га ни је про блем 
у про гра му, већ у ње го вом спро
во ђе њу – на по ми ње Продано
вић. 

На чел ник На сто вић ка же да 
је од по ме ну тих 817 хек та ра, 
узур пи ра но око 500 хек та ра.

 Од то га је ви ше од по ло ви не 
узур па то ра от кри ве но и про тив 
њих се во ди по сту пак, а за не
по зна те узур па то ре је под не та 
при ја ва про тив Н. Н. ли ца. Ни
је дан по сту пак ни је за у ста вљен 
већ се во ди сво јим то ком и сва 
са зна ња су про сле ђе на ин сти
ту ци ја ма ко је се ти ме ба ве – ис
ти че На сто вић.

На сед ни ци је усво је на од

лу ка о ан га жо ва њу екс тер ног 
ре ви зо ра за ре ви зи ју за вр шног 
ра чу на бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца за 2015. го ди ну. На
и ме, Др жав на ре ви зор ска ин
сти ту ци ја је 19. фе бру а ра да ла 
са гла сност да екс тер ну ре ви зи
ју за вр шног ра чу на за 2015. го
ди ну оба ви не ко дру го прав но 
ли це ко је се ба ви овим по сло
ви ма. По треб на фи нан сиј ска 
сред ства за спро во ђе ње ове 
од лу ке у из но су од 250.000 ди
на ра су обез бе ђе на у град ском 
бу џе ту. 

Усво је на је и од лу ка о до
но ше њу Пла на де таљ не 
ре гу ла ци је Рад не зо не 

Са лаш Но ћај ски 1. У пи та њу је 
ло ка ци ја пре ко пу та са да шње 
фа бри ке Хра на про дукт у Са ла
шу Но ћај ском.

 У пи та њу је ве о ма би тан 
стра те шки до ку мент за Срем ску 
Ми тро ви цу. На и ме, до би ли смо 
пи смо о на ме ра ма три до ма ћа 

пред у зет ни ка ко ји се ба ве про
из вод њом ча ма ца и за ин те ре
со ва ни су да као кон зор ци јум 
из гра де обје кат на тој ло ка ци ји, 
за по сле око 50 љу ди и са мим 
тим ожи ве овај део Гра да. Из 
тог раз ло га Град је за јед но са 
Ди рек ци јом при пре мио план 
де таљ не ре гу ла ци је ко ји је про
шао скуп штин ску про це ду ру. Та
ко смо по мо гли по тен ци јал ним 
ин ве сти то ри ма у ре а ли за ци ји 
план ског до ку мен та ка ко би без 
ика квих про бле ма мо гли до би ти 
гра ђе вин ску до зво лу. План је да 
се у овом де лу фор ми ра но ва 
ин ду стриј ска зо на, по ред већ 
по сто је ћих рад них зо на Је зе ро 
и Се вер – об ја шња ва на чел ник 
Град ске упра ве за ур ба ни зам, 
ко му нал не и ин спек циј ске по
сло ве Вла ди мир Пет ко вић. 

Од бор ни ци су по др жа ли и од
лу ку о из ра ди Пла на де таљ не 
ре гу ла ци је Рад не зо не – Из во
ри ште ре ги о нал ног во до во да 
„Ис точ ни Срем“ – „Са ва 1“ у ка
та стар ској оп шти ни Ја рак, као и 
из ве штај о ра ду ЈКП „Во до вод“ 
за 2015. го ди ну. 

На кра ју скуп штин ског за се
да ња пред сед ник ло кал ног пар
ла мен та у Срем ској Ми тро ви ци 
Ми лан Ко ва че вић се за хва лио 
свим од бор ни ци ма на кон струк
тив ном, кул тур ном и до сто јан
стве ном ра ду.

 Ми слим да ће овај пар ла
мент оста ти упам ћен у исто ри ји 
ми тро вач ког пар ла мен та ри зма 
по до сто јан стве ном ува жа ва њу 
и од но су ко ји је по сто јао из ме ђу 
опо зи ци је и вла сти у из но ше њу 
ста во ва. Ува жа ва ли смо раз ли
чи тост ми шље ња, а рад опо зи
ци је је умно го ме био кон струк
ти ван – из ја вио је Ко ва че вић. 

Би ља на Се ла ко вић

На днев ном ре ду се на шла и 
пр ва из ме на про гра ма по сло
ва ња ЈКП „Во до вод“ за 2016. 
го ди ну. Раз лог за то је из ме ђу 
оста лог што је на кон спро во ђе
ња За ко на о на чи ну од ре ђи ва
ња мак си мал ног бро ја за по
сле них у јав ном сек то ру, до не
та од лу ка да Во до вод има 161 
рад ни ка раз ли чи тог про фи ла и 
струч не спре ме у окви ру пет 
рад них је ди ни ца. Тро шко ви 
на кна да по уго во ри ма о при
вре ме ним и по вре ме ним 
по сло ви ма се на кон пр ве 

из ме не про гра ма по сло ва ња 
са 12.890.000 ди на ра сма њу ју 
на 11.400.000 ди на ра, а 
от прем ни не за по сле ни ма ко ји 
су про гла ше ни за тех но ло шки 
ви шак су пла ни ра не у укуп ном 
из но су од 1.940.000 ди на ра за 
три за по сле на.

Во до вод ће у 2016. го ди ни 
би ти је мац Уста но ви Апо те ка 
Срем ска Ми тро ви ца за кре дит 
ко ји ће Апо те ка узе ти за те ку ћу 
ли квид ност у из но су од мак си
мал но 20 ми ли о на ди на ра, на 
пе ри од от пла те од 18 ме се ци. 

Во до вод је мац
за кре дит Апо те ке

Од бор ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ИЗ РА ЂЕН ГЕ НЕ РАЛ НИ ПРО ЈЕ КАТ ЗА ОД БРА НУ ОД ПО ПЛА ВА

По ста вља ње нај мо дер ни јег 
си сте ма од бра не

Укуп на ду жи на 
оба ле у

Срем ској и 
Ма чван ској 
Ми тро ви ци 
из но си 10,5 

ки ло ме та ра,
а вред ност 

ин ве сти ци ја
је око 5,5

ми ли о на евра

Ге не рал ни про је кат ре кон струк ци
је на си па у Срем ској и Ма чван
ској Ми тро ви ци и по ста вља ње 

мон та жно – де мон та жних па не ла ра
ди од бра не од по пла ва пред ста вљен 
је јав но сти про шле сре де, 30. мар та у 
ми тро вач кој Град ској ку ћи. 

По ре чи ма на чел ни ка Град ске упра
ве за ур ба ни зам, ко му нал не и ин спек
циј ске по сло ве Вла ди ми ра Пет ко ви
ћа, пр во ће се чу ти при мед бе стру ке 
на про је кат, а тек он да при сту пи ти из
ра ди глав ног про јек та за ин ве сти ци ју 
ко ја ће ко шта ти нај ма ње 5,5 ми ли о на 
евра. 

 При ли ком из ра де ге не рал ног про
јек та во ди ли смо се на че ли ма ефи ка
сно сти и еко но мич но сти. Же ли мо да 
у скла ду са сред стви ма ко је ће Град у 
на ред ном пе ри о ду из дво ји ти при пре
ми мо про је кат ко ји мо же да за до во љи 
од бра ну од хи ља ду го ди шњих во да 
на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро
ви ца. Од брам бе ни на сип ко ји је пра
вљен се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка те шко да мо же по но во да одо
ли по плав ним та ла си ма по пут оних 
из ма ја 2014. го ди не. Овај ге не рал ни 
про је кат је нај бит ни ја ствар у це лом 
по ступ ку, јер да је основ не па ра ме тре, 

ко ји ма ће мо се да ље ру ко во ди ти при
ли ком из ра де глав ног про јек та ре кон
струк ци је сав ског на си па и са мог из
во ђе ња ра до ва. Укуп на ду жи на оба ле 
у Срем ској и Ма чван ској Ми тро ви ци 
из но си око 10,5 ки ло ме та ра, а вред
ност ин ве сти ци ја је око 5,5 ми ли о на 
евра. Сле де ћи ко рак је да обез бе ди
мо сред ства за ре а ли за ци ју овог про
јек та, што из бу џе та Гра да, а на дам се 
и уз аде кват ну по моћ Ре пу бли ке и По
кра ји не. Ка ко по сто је раз ли чи те кво те 
те ре на, не где ће се ра ди ти зе мља ни 
на си пи, не где по ди за ње ас фалт ног 
на си па, док ће је дан део сав ске оба ле 
би ти за шти ћен мон та жно – де мон та
жним па не ли ма – на во ди Пет ко вић. 

По ста вља њем овог нај мо дер ни јег 
на чи на од бра не, Срем ска Ми тро ви ца 
ће би ти без бед на и ако во до стај бу де 
ве ћи од исто риј ског мак си му ма од 863 
цен ти ме тра из 2014. го ди не. Мо бил ни 
па не ли ће над ви си ти кеј за још 170 
цен ти ме та ра и прак тич но ће град мо
ћи да се бра ни и ако во до стај бу де ви
ши за 1,3 ме тра од до са да нај ви шег 
за бе ле же ног.

У Срем ској Ми тро ви ци је обе ле же но 
осам де о ни ца на ко ји ма ће се ра ди ти 
ре кон струк ци ја на си па и по ста вља ње 
мон та жно – де мон та жних па не ла, а у 
Ма чван ској Ми тро ви ци се дам де о ни
ца.  Но си лац про јек та је Хи дро за вод 
из Но вог Са да. До са да је ова ква ин
ве сти ци ја ре а ли зо ва на у Но вом Са ду 
и Го луп цу. 

 Б. Селаковић
Презентација генералног пројекта

Монтажно – демонтажни панели за одбрану од поплава
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ПА ТО ЛО ГИ ЈА МИ ТР О ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ (3)

По бу на на па то ло ги ји

Про шле не де ље, у знак про те ста, 
ве ћи на за по сле них на од се ку за 
па то ло ги ју ми тро вач ке Бол ни

це, од би ло је да се фо то гра фи ше за 
јед не но ви не ко је се фи нан си ра ју из 
сред ста ва здрав стве них оси гу ра ни ка 
Срем ске Ми тро ви це, ка ко би пи са ле 
лажи о то бо жњим ус пе си ма ове уста
но ве. Ти ме је ја сно по сла та по ру ка 
шта за по сле ни ми сле о свом ру ко вод
ству, ко ме је ви ше ста ло до по ли тич
ких функ ци ја не го до Хи по кра то ве 
за кле тве.  

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

Ве ро ват но по на ло гу ди рек то ра, 
до шла је на од сек па то ло ги је пи ар 
слу жбе ни ца, са на ме ром да нас фо то
гра фи ше и об ја ви у но ви на ма ко је 
до би ја мо о тро шку Бол ни це, ка ко је 
ов де све иди лич но. То су про па ганд
не сви ња ри је, ко је слу же у по ли тич ке 
пред из бор не свр хе. Ми ко ји ра ди мо 
на па то ло ги ји, до бро зна мо ко ли ко 

ра ди мо и у ком смо са да про бле му, 
јер уме сто за по сле ног па то ло га, 
по сао оба вља хо но ра рац са са мо два 
рад на да на не дељ но, ка же је дан од 
за по сле них на од се ку за па то ло ги ју, 
ко ји је од био да се сли ка у про па ганд
не свр хе, јер об ја вљи ва њем та ко 
не че га сма тра пла ће ним огла сом из 
џе па здрав стве них оси гу ра ни ка.  

Про па ганд но сли ка ње 
за пла ће но огла ша ва ње

За по сле ни не же ле да се „сли ка ју“ за бол нич ке „слу жбе не“ 
тзв. но ви не, ко је се фи нан си ра ју из сред ста ва здрав стве них 
оси гу ра ни ка да „ле по пи шу“ о ми тро вач кој Бол ни ци, у ко јој се 
док то ри на ру ко во де ћим функ ци ја ма ба ве по ли ти ком, а до бри 
ле ка ри од ла зе 
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ви ци по кри ва те ри то ри ју це лог Сре ма, 
са пре ко 300.000 ста нов ни ка. По стан
дар ди ма ко је је про пи са ла др жа ва 
Ср би ја, ми тро вач ка Бол ни ца мо ра ла 
би да има из ме ђу три и четири спе ци
ја ли ста па то ло га. О то ме ме ђу тим 
ни ко не во ди ра чу на. Ка да је пре че ти
ри го ди не Бол ни цу на пу стио 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 не дељ но, 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 ала
рм 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

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 
па р тиј ских ка др о 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.

По ли ти ка им ва жни ја
од па ци је на та

ДОМ ЗДРА ВЉА РУ МА

Отво рен Цен тар
за пре вен ци ју

Рум ски Дом здра вља отво рио је у че
твр так, 31. мар та, у про сто ру бив шег по
ро ди ли шта, Цен тар за пре вен ци ју ко ји је, 
пре све га, на ме њен же на ма  труд ни ца
ма, мла дим мај ка ма, же на ма обо ле лим 
од кар ци но ма и ди ја бе та, али ко ји ће 
има ти и део за де цу, тач ни је за рад на 
ко рек тив ним ве жба ма. Сред ства је обез
бе ди ла ло кал на са мо у пра ва, спон зо ри и 
сам Дом здра вља, а по ре чи ма са ме ди
рек тор ке др Сне жа не Бо ја нић Сто јић, 
не ра ди се о ве ли ким сред стви ма ко ли
ко је ова кав је дан Цен тар за пре вен ци ју 
зна ча јан. 

 Циљ овог Цен тра је пре вен ци ја ту
мо ра, као и бор ба про тив хро нич них, 
ма сов них не за ра зних бо ле сти. По ред 
кла сич ног Цен тра за пре вен ци ју, по сто ји 
и Цен тар за здра вље же на ко ји ће има
ти са ве то ва ли ште за ме но па у зу, оде љак 
за пси хо ло шку пот по ру же на ма не са мо 
у ме но па у зи већ и же на ма обо ле лим од 
ту мо ра. Би ће ту и пси хо фи зич ка при пре
ма труд ни ца за по ро ђај, али и Шко ла ро
ди тељ ства. Има ће мо и ма лу шко ли цу за 
здрав став, где ће се ра ди ти пре гле ди и 
пре вен ци ја де фор ми те та кич ме ног сту ба 
код де це од се дам го ди на ко ји ће ту ра
ди ти ве жбе за кич му, као и ку так за ди ја
бе ти ча ре  ис та кла је др Сне жа на Бо ја
нић Сто јић.

Отва ра њу је при су ство вао и др Фе-
ренц Виц ко, др жав ни се кре тар у Ми ни
стар ству здра вља. Он је ис та као да су 
ова ква де ша ва ња ре ђа у здрав ству, ка да 
се ра ди и ин си сти ра на пре вен ци ји. 

 Пре вен ци ја је из у зет но ва жна, а њу 
уло жи те ди нар, а до би је те осам пу та 
ви ше. Али наш је про блем што се ма ло 
ли ца ја вља на те пре вен тив не пре гле де, 
чак и ле ка ри. Сви че ка мо да има мо не ки 
ве ли ки про блем и та да се ја вља мо ле ка
ру  ре као је Фе ренц Виц ко. Он је до дао 
да кар ди о ва ску лар не бо ле сти и ту мо ри 
узи ма ју ве ли ки број жи во та, та ко да је 
рад упра во ова квог јед ног цен тра ве о ма 
ва жна у сми слу до би ја ња здра ви је по пу
ла ци је.

Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца пред
сед ни ка рум ске оп шти не је ука за ла да 
ова кав Цен тар за пре вен ци ју и здра вље 
же на је је ди ни у Ср би ји и да је отво рен 
упра во у рум ском До му здра вља. 

 Сим бо лич но, отва ра мо га у про сто
ри ја ма бив шег по ро ди ли шта та ко да тај 
про стор вра ћа мо на шим су гра ђан ка ма и 
на шој де ци. Ло кал на са мо у пра ва је увек 
по ма га ла све ино ва тив не иде је ко је по
бољ ша ва ју жи вот на ших су гра ђа на и та
ко ће би ти и убу ду ће – из ја ви ла је Ма ри ја 
Стој че вић. С. Џ.
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ПРЕ ДРАГ ВУ КО ВИЋ, НО СИ ЛАЦ ЛИ СТЕ СНС ЗА ЛО КАЛ НЕ ИЗ БО РЕ У ШИ ДУ

Си гур но до по бе де

Срп ска на пред на стран ка и ње ни 
ко а ли ци о ни парт не ри, Со ци јал
де мо крат ска пар ти је Ср би је, 

Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср би
је, По крет со ци ја ли ста, Стран ка Сло
ва ци на пред и Срп ски по крет об но ве, 
пр ви су пре да ли Оп штин ској из бор ној 
ко ми си ји у Ши ду ли сту „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ за ло кал не 
из бо ре. 

Но си лац ли сте је Пре драг Ву ко вић, 
са ко јим смо раз го ва ра ли о ак ту ел ној 
пред из бор ној кам па њи, као и о ам би
ци о зним пла но ви ма ка да је раз вој 
шид ске оп шти не у пи та њу, с об зи ром 
да оче ку ју убе дљи ву по бе ду на пред
сто је ћим ло кал ним из бо ри ма.

М НО ВИ НЕ: Ка ко би оце ни ли 
до са да шњи рад ру ко вод ства 
Оп шти не Шид?

ПРЕ ДРАГ ВУ КО ВИЋ: До са да шњи 

рад ру ко вод ства Оп шти не Шид бих 
оце нио као до бар, с об зи ром на усло
ве у ко ји ма јe ру ко вод ство ра ди ло и 
ко ли ко су то фи нан сиј ске мо гућ но сти 
до зво ља ва ле у окви ру по сто је ћег 
оп штин ског бу џе та. Пред сед ник 
Оп шти не Шид Ни ко ла Ва сић се тру
дио и ра дио је по ште но и што је нај ва
жни је ни је за ду жио Оп шти ну. Та ко да 
ми мо же мо не сме та но и без про бле ма 
ка да до ђе мо на власт, кре ну ти у но ве 
по сло ве ка ко би гра ђа ни ма обез бе ди
ли бо ље усло ве за жи вот.

За се бе ка же те да има те ам би ци о-
зне пла но ве и сна гу у се би, као и да 
ту сна гу ви ди те и у кан ди да ти ма на 
ли сти и љу ди ма са ко ји ма са ра ђу је-
те. Ка ко ће те све те ам би ци о зне 
пла но ве оства ри ти? 

Ми мо ра мо има ти сва ко днев ну 
ко му ни ка ци ју са ре пу блич ком и по кра

јин ском вла шћу. Ми не мо же мо на пре
до ва ти без њи хо ве по мо ћи. На ма 
др жав не и по кра јин ске ин сти ту ци је 
тре ба ју и мо ра мо са њи ма да са ра ђу
је мо, јер те шко да са сред стви ма 
оп штин ског бу џе та мо же мо да се 
из бо ри мо за на пре дак ове оп шти не. 
Си гу ран сам да ће мо има ти до бру 
са рад њу са ре пу блич ким и по кра јин
ским ин сти ту ци ја ма и са мо та ко у 
са рад њи са њи ма, ви дим шан су за 
раз вој Ши да. Та ко ђе, ве ли ку сна гу 
ви дим у се би и у еки пи око ме не. Не 
са мо у кан ди да ти ма за од бор ни ке, 
не го и у оним љу ди ма ко ји се спре ма
ју за не ке дру ге ва жне функ ци је. То су 
све сјај ни љу ди са кон крет ним ци ље
ви ма за раз вој ове оп шти не.

Ли сту од бор ни ка чи не са свим 
но ви љу ди. Ме ђу њи ма се не на ла-
зи ак ту ел ни пред сед ник Оп шти не 

Пр ви чо век шид ске Срп ске на пред не стран ке Пре драг Ву ко вић

M NOVINE :
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Иако сам си гу ран да 
ће мо и са ми има ти 
ве ћи ну у пар ла мен ту
и осво ји ти пре ко
50 од сто гла со ва,
не бе жим од то га да 
ће мо има ти још
ко а ли ци о них
парт не ра, јер ми слим 
да тре ба да
са ра ђу је мо. Пред 
ве ли ким пи та њи ма не 
тре ба ни шта да бу де 
ва жни је од то га да 
искре но раз го ва ра мо 
и ура ди мо оно што 
тре ба и што је ва жно 
за раз вој шид ске 
оп шти не

Шид Ни ко ла Ва сић. За што?
Ни ко ла Ва сић ни је на ли сти јер се 

спре ма за дру гу од го вор ну функ ци ју. 
Ја сам же лео да има мо ја ку од бор нич
ку ли сту и у кам па њи сам учи нио све 
да до то га до ђе. Има до ста љу ди ко ји 
нас по др жа ва ју, а ме ни је ва жно што 
смо ус пе ли ство ри ти про стор за ве ли
ки број но вих љу ди. У Срп ској на пред
ној стран ци по сто ји сјај на еки па љу ди. 
Та квих љу ди има и код на ших ко а ли
ци о них парт не ра: Со ци јал де мо крат
ске пар ти је Ср би је, Срп ског по кре та 
об но ве, По кре та со ци ја ли ста, Стран
ци Сло ва ци на пред, Пар ти ји ује ди ње
них пен зи о не ра Ср би је и По кре ту 
Сна га Ср би је. Та ко да ће на ша од бор
нич ка гру па би ти пра во осве же ње у 
пар ла мен тар ном жи во ту.

Да ли су мо гу ће по сти збор не ко а-
ли ци је и ко је стран ке мо гу до ћи у 
об зир ка да је у пи та њу шид ска 
оп шти на?

Ме ни је са вр ше но ја сно да се мо ра 
ус по ста ви ти дру га чи ји од нос у по ли
тич ком жи во ту и да се мо ра гра ди ти 
озбиљ на при ча ко ја ће су тра мо ћи да 
одо ли свим иза зо ви ма ко ји нас оче ку
ју. Иако сам си гу ран да ће мо и са ми 
има ти ве ћи ну у пар ла мен ту и осво ји ти 
пре ко 50 од сто гла со ва, не бе жим од 
то га да ће мо има ти још ко а ли ци о них 
парт не ра, јер ми слим да тре ба да 
са ра ђу је мо. Пред ве ли ким пи та њи ма 
не тре ба ни шта да бу де ва жни је од 
то га да искре но раз го ва ра мо и ура ди
мо оно што тре ба и што је ва жно за 
раз вој шид ске оп шти не. Ја ту ви дим 

све стран ке ко је же ле до бро овој 
оп шти ни и то не го во рим као не ко 
пред из бор но па ко ва ње, не го за и ста 
та ко и ми слим. Онај ко ме раз вој Ши да 
бу де на пр вом ме сту мо же са на ма у 
ко а ли ци ју. Ја ћу по зва ти све стран ке 
на раз го вор ко је пре ђу цен зус. Је ди но 
не раз у мем оне стран ке ко је из ла зе на 
пред сто је ће из бо ре, а не ма ју же љу да 
уђу у власт и сма трам да је то вр ло 
нео збиљ но.

Ка кав је Ваш став пре ма гру па ци-
ји де мо крат ског бло ка у Ши ду, оку-
пље ног око Де мо крат ске стран ке, 
Со ци јал де мо крат ске стран ке, Ли бе-
рал но де мо крат ске пар ти је, Ли ге 
со ци јал де мо кра та Вој во ди не и 
Зе ле не еко ло шке пар ти је - Зе ле ни?

Нај пре мо рам да ка жем да Срп ска 
ра ди кал на стран ка и Со ци ја ли стич ка 
пар ти ја Ср би је из ла зе са мо стал но у 
Ши ду на из бо ре и ја им же лим све нај
бо ље. Што се ти че ве ли ке гру па ци је 
оку пље не око но вог ДОСа у Ши ду, 
мо гу ре ћи да је је ди но ЛСВ по сто ја на, 
пре по зна тљи ва пар ти ја. Оста ле пар
ти је су иза шле из Де мо крат ске стран
ке и са да се пред ста вља ју као не ки 
но ви љу ди. То је ап сурд, јер су то ста
ри љу ди већ ви ђе ни, ко је ми го ди на ма 
зна мо и сви они су иза шли из јед не 
стран ке. Та ко да ја ту не ви дим не ке 
но ве љу де, јер је то већ ис при ча на 
при ча.

Оче ку је те ли да ће гру па ци ја оку-
пље на око но вог ДОС-а у Ши ду 
осво ји ти ве ли ки број гла со ва?

Ни шта зна чај но што би мо гло да 
угро зи ап со лут ну по бе ду Срп ске 
на пред не стран ке у Ши ду.

Ка да је раз ви је ност Ши да у пи та-
њу, шта гра ђа ни мо гу да оче ку ју од 
Срп ске на пред не стран ке?

Ве ли ка је раз ли ка у раз ви је но сти 
Ши да и оста лих оп шти на. Због то га 
мо ра мо да до ве де мо ин ве сти то ре на 
на чин на ко ји су то ус пе ле и дру ге 
оп шти не у Сре му: Срем ска Ми тро ви
ца, Ру ма и Ста ра Па зо ва. Из ве сно је 
отва ра ње ин ду стриј ске зо не и до ла
зак стра них ин ве сти то ра и то са да 
јав но обе ћа вам. На шим гра ђа ни ма је 
нео п ход на по бе да. По ра за је би ло 
мно го и но ва оп штин ска власт ће 
обез бе ди ти усло ве да по бе да бу де 
све ви ше. Ра ди ће мо ис кљу чи во на 
обез бе ђе њу ин фра струк ту ре и отва
ра њу но вих рад них ме ста ка ко би гра
ђа ни има ли си гур ну шан су да мо гу да 
ра де и жи ве. Дру го, Шид мо ра да 
са чу ва па мет, мла де љу де и ра ди ће
мо све на то ме да нам мла ди ви ше не 
од ла зе из оп шти не. За то је ту но во 
ру ко вод ство Оп шти не Шид ко је ће 
обез бе ди ти но ва рад на ме ста. Но ви 
тим љу ди са на ше ли сте обе ћа ва, 
има кон крет не ци ље ве, пла но ве и 
про гра ме. На ша по бе да је из ве сна и 
све оно што сам ре као ни је пред из
бор но обе ћа ње не го исти на и си гу ран 
сам да ће жи вот у шид ској оп шти ни 
би ти мно го бо љи и ква ли тет ни ји не го 
што је био до са да.

 М. Н.

Пот пред сед ник Срп ске на пред не 
стран ке Игор Ми ро вић бо ра вио је 28. 
мар та  у оп шти ни Шид, где је у окви ру 
пред из бор не кам па ње за јед но са пред
став ни ци ма Оп штин ског од бо ра СНС 
Шид об и шао про из вод не по го не фир ме 
„Бе о ка пра“ у Ку ку јев ци ма и по љо при
вред но га здин ство Ва се Ко си ћа. 

У се ди шту стран ке у Ши ду Ми ро вић је 
го во рио о пред сто је ћим из бо ри ма и про
грам ским опре де ље њи ма са ко ји ма 

Срп ска на пред на стран ка из ла зи ка ко 
на ре пу блич ке та ко и на по кра јин ске и 
ло кал не из бо ре. Он је по себ но на гла сио 
да СНС оче ку је да ће по ред по бе де на 
ре пу блич ким и ло кал ним из бо ри ма, 
на кон 16 го ди на, би ти у при ли ци да 
по сле из бо ра, ко ји ће се одр жа ти 24. 
апри ла, фор ми ра и но ву власт у Вој во
ди ни, власт ко ја ће омо гу ћи ти бр жи, 
успе шни ји и рав но мер ни ји при вред ни 
раз вој По кра ји не. 

Ми ро вић у Кукујевцима и Ши ду

Игор Мировић са шидским напредњацима
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ЛСВ, ЛДП И ЗЕ ЛЕ НИ ЗА ЈЕД НО НА ЛО КАЛ НЕ 

Наши кандидати могу да

Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди
не на ло кал не из бо ре у Срем ској 
Ми тро ви ци из ла зи у ко а ли ци ји са 

Ли бе рал но де мо крат ском пар ти јом и 
Зе ле ном еко ло шком пар ти јом – Зе ле
ни. Но си лац ли сте ко ја но си на зив „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“ је пот пред сед ник ЛСВ 
Ђор ђе Стој шић, а ова ли ста је пе та про
гла ше на од стра не Град ске из бор не ко
ми си је. 

Ђор ђе Стој шић и Ми ро слав Пе вац, 

пред сед ник ГО ЛСВ Срем ска Ми тро ви
ца, на во де, да за раз ли ку од ви со ке по
ли ти ке на ре пу блич ком и по кра јин ском 
ни воу, на ло ка лу је Ли ги бит но са ка
квим љу ди ма са ра ђу је.

 Ми има мо до бру са рад њу ов де и са 
ЛДП и са Зе ле ни ма, ми сли мо да они 
има ју љу де ко ји мо гу да про ме не не
што у овом гра ду и за то смо од лу чи ли 
да иде мо са њи ма на ло кал не из бо ре у 
Срем ској Ми тро ви ци – ка же Стој шић. 

На кон ста та ци ју аутор ке ових ре до ва 
да ова ко а ли ци ја ни је пре да ла пу ну ли
сту са 61 кан ди да том за од бор ни ке, већ 

је на из бор ној ли сти 41 кан ди дат, те да 
ли то зна чи да се не на да ју до бром из
бор ном ре зул та ту, Стој шић од го ва ра: 

 Ми сли мо да је до вољ но да има мо 
на ли сти број љу ди ко ји мо же су тра да 
од го во ри за да ци ма, не ма по тре бе да 
се пре да је ком плет на ли ста, јер по сто је 
не ка би рач ка ме ста где не ма мо кан ди
да те и ни смо же ле ли да ста вља мо би
ло ко ја име на про фор ме. Ни ко, па ни 
вла да ју ћа стран ка ап со лут но сам си гу
ран не ће има ти пот пу ну ве ћи ну. За нас 
је по бе да уко ли ко од ре ђе не ства ри из 
на шег про гра ма су тра бу ду спро ве де не 

Ми ро слав Пе вац, Ђор ђе Стој шић, Дра ган Ци врић и Љу би ша Ата нац ко вић

Пред став ни ци Ли ге со ци јал де мо
кра та Вој во ди не одр жа ли су 28. 
мар та у про сто ри ја ма КПД „Ђу ра 

Киш“ у Ши ду јав ну три би ну, на ко јој су 
го во ри ли пред сед ник ЛСВ Не над Ча нак, 
на род ни по сла ник у Скуп шти ни Ср би је 
Ђор ђе Стој шић, по сла ни ца у Скуп шти
ни Вој во ди не Ма ја Се дла ре вић и за ме
ник по кра јин ског се кре та ра за по љо
при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство 
Бра ни слав Кне же вић. 

О про да ји зе мљи шта стран ци ма го во
ри ла је Ма ја Се дла ре вић, ка рак те ри шу
ћи та кав по сту пак као пљач ку Вој во ди
не.

 По ста ви ли смо се би зна ча јан за да
так, а то је да ску пи мо 100.000 пот пи са 
ка ко би ини ци ра ли ре фе рен дум и ка ко 
би гра ђа ни има ли мо гућ ност да ка жу 
сво је ми шље ње о та квом на чи ну про
да је по љо при вред ног зе мљи шта. Ми 
сма тра мо да је то срам но и не до пу сти

во. То што се ра ди са вој во ђан ском зе
мљом са мо је јед на у ни зу пљач ки ко ја 
се мо же илу стро ва ти са без број дру гих 
при ме ра. Две хи ља ди те го ди не смо ми
сли ли да је до шла де мо кра ти ја и да ће 
Вој во ди ни би ти вра ће на ауто но ми ја. 
До нет је Устав Ре пу бли ке Ср би је 2006. 
го ди не и ми смо зна ли да он ни је до бар 
за Вој во ди ну, због то га што у ње му ни је 
ја сно де фи ни са но ко је су све над ле жно
сти АП Вој во ди не. Вој во ди на се у Уста ву 
спо ми ње са мо у 184. чла ну кроз јед ну 
број ку, а број ка ка же да ће бу џет Вој во
ди не би ти нај ма ње се дам од сто бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је. Ни јед на вла да од 
2006. го ди не до да нас ни је ис пла ћи ва
ла тих се дам од сто. Си гур на сам да је 
до шло вре ме ЛСВа, јер већ 26 го ди на 
до след но и прин ци пи јел но спро во ди мо 
сво ју по ли ти ку, има мо свој про грам ко
ји 26 го ди на ни смо из ме ни ли. До шло је 
вре ме да пре у зме мо од го вор ност, да по

мог не мо се би и дру ги ма и да у На род ној 
скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, ли га ши 
бу ду глас Вој во ди не  ис та кла је у свом 
обра ћа њу Ма ја Се дла ре вић.

Ка ко је ли дер ЛСВа Не над Ча нак 
ис та као, на кон 24. апри ла ова стран ка 
оче ку је до бре ре зул та те на ре пу блич
ким и ло кал ним из бо ри ма, а оче ки ва ња 
су и да ће осво ји ти ве ћи ну у Скуп шти ни 
АП Вој во ди не ко ја ће им омо гу ћи ти да 
бу ду на че лу По кра јин ске Вла де.

 По сто ји јед но пра ви ло, а то је да не 
да је функ ци ја кре ди би ли тет или ле ги
ти ми тет чо ве ку, не го чо век да је кре ди
би ли тет и ле ги ти ми тет функ ци ји. Лич но 
ми слим да се љу ди ко ји су но си ли функ
ци је до са да у По кра ји ни, ни су до вољ но 
лич ним ауто ри те том за ло жи ли за функ
ци ју и при зна ва ње од лу ка Вој во ди не као 
ва жних од лу ка пред став нич ког те ла ко је 
пред ста вља пре ко два ми ли о на љу ди. 
Вој во ди на је устав на ка те го ри ја Уста ва 

ТРИ БИ НА ЛИ ГЕ СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ У ШИ ДУ

Од го вор ност за Вој во ди ну
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у гра ду, да ли ми има ли два, че ти ри, 10 
или 20 од бор ни ка, пот пу но је све јед но. 
Што се по сти збор них ко а ли ци ја, наш 
став је да ако же ли мо не што да ура ди
мо, а не да се ба ви мо по ли ти ком ра ди 
по ли ти ке, мо ра мо се оку пи ти око не ких 
кон крет них пи та ња. Ко год је спре ман 
да по др жи на ше про јек те и оно што ми 
пред ла же мо у про гра му, ми смо спрем
ни са њи ма да раз го ва ра мо, без об зи ра 
ко је стра нач ке бо је но се. Ов де се стран
ке ме ња ју, не ки љу ди ме ња ју и стран ке, 
али на кра ју кра је ва, сви ов де жи ви мо 
и за то је бит но да се не што кон крет но 
ура ди.

Ко а ли ци о ни парт не ри ЛСВа, Љу
би ша Ата нац ко вић, пред сед ник Зе
ле не еко ло шке пар ти је – Зе ле ни у 

Срем ској Ми тро ви ци и пред сед ник ми
тро вач ког ЛДП Дра ган Ци врић, на во де 
да ову ко а ли ци ју чи не нор мал ни, при
стој ни љу ди ко ји оди шу оп ти ми змом. 
Оку пља ју се око не ко ли ко зна чај них 
про је ка та, чи јом ре а ли за ци јом би се по
пра ви ла си ту а ци ја у гра ду. 

 Има мо ло ше де мо граф ске трен до ве 
у Срем ској Ми тро ви ци, све га је 10.000 
мла дих ис под 18 го ди на. На ша иде ја је 
да са не ком ме ђу на род ном обра зов ном 
ин сти ту ци јом на пра ви мо ов де уни вер
зи тет ски цен тар по угле ду на то ка ко се 
ра ди у САД и у за пад ној Евро пи. По сто
ји иде ја да са Вој во ди на шу ма ма раз го
ва ра мо о то ме да ов де по но во про ра ди 
про из вод ња це у ло зе, као и да се по кре
не про из вод ња елек трич не енер ги је из 
би о ма се. Же ли мо да се за по сле ни у 

јав ном сек то ру осло бо де при ти ска под 
ко јим сад функ ци о ни шу, као и да љу ди 
ко ји ра де у при ват ном сек то ру бу ду за
шти ће ни по за ко ну, да има ју го ди шње 
од мо ре, пла ћен пре ко вре мен рад, здра
ву рад ну сре ди ну. Озбиљ но за го ва ра мо 
по тре бу из град ње ста рач ког до ма на 
ме сту ста рог хо те ла у Ле жи ми ру. Наш 
пред лог је да за сва ко ро ђе но де те ло
кал на са мо у пра ва ис пла ћу је из нос у 
про тив вред но сти про сеч ног за ку па јед
ног хек та ра зе мље на го ди шњем ни воу 
и да то бу де кон ти ну и ра на оба ве за до 
18. го ди не де те та – на во де Стој шић и 
Ци врић.

О оче ки ва ним из бор ним ре зул та ти ма 

ка жу да се на да ју да ће гра ђа ни по др жа
ти и пре по зна ти њи хо ве ста во ве.

 По пр ви пут не мо гу ни при бли жно 
да ка жем шта мо же мо да оче ку је мо, 
али ми слим да ће мо се из не на ди ти у 
сми слу да ће мно го гра ђа на гла са ти за 
на шу ко а ли ци ју, јер смо по ка за ли да 
мо же мо да се оку пи мо око не ких иде ја, 
без об зи ра на су је те, иде о ло ги је, и то 
гра ђа ни си гур но пре по зна ју. Оче ку је мо 
до ста до бар ре зул тат, кон крет но ко ли ко 
је то од бор ни ка или осво је них гла со ва 
не би смо да ли ци ти ра мо – са оп шта ва
ју пред став ни ци ко а ли ци је ЛСВ – ЛДП 
 Зе ле ни.

Б. Се ла ко вић

ИЗ БО РЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

одговоре задацима

Град ској ор га ни за ци ји Зе ле не еко ло
шке пар ти је – Зе ле ни у Срем ској Ми тро
ви ци ово је пр ви пут да уче ству је у зва
нич ној из бор ној кам па њи за ло кал не 
из бо ре. 

 Сва ки наш ко а ли ци о ни парт нер у 
свом про гра му има и свој зе ле ни део 
ко ји се укла па у наш про грам. Оку пи ли 
смо се ка ко би те про гра ме за јед нич ким 
сна га ма ре а ли зо ва ли. Ми у Срем ској 
Ми тро ви ци има мо про блем што због 
не по сто ја ња пре чи шћи ва ча во де, сав 
от пад из фе кал не ка на ли за ци је нам иде 
ди рект но у ре ку Са ву, што је сва ка ко 
не до пу сти во. До не дав но је фа бри ка 

Сир ми јум стил за га ђи ва ла цео Блок Б, 
те ми сма тра мо да та кве фа бри ке не 
тре ба гра ди ти у по љо при вред ним сре
ди на ма, где тре ба про из во ди ти ор ган
ску хра ну. Ми трос уско ро по чи ње са 
ра дом, али ни је ре шен про блем од ла га
ња уги ну ле сто ке по се ли ма. На ша се ла 
у 21. ве ку не ма ју ка на ли за ци ју, док се у 
са вре ме ном све ту од из ме та сто ке и 
оста лих по љо при вред них от па да ка про
из во ди елек трич на енер ги ја, би о гас. 
На ма је у ци љу да се у пер спек ти ви 
та кав по гон на пра ви у не ком од на ших 
се ла – на во ди Љу би ша Ата нац ко вић, 
пред сед ник ми тро вач ког од бо ра ЗЕП.

Пр ва кам па ња Зе ле них
у Сремској Ми тро ви ци

Ре пу бли ке Ср би је и она као та ква мо ра 
би ти по што ва на. Ми слим да је Вој во ди
ни по тре бан јак глас ко ји ће се чу ти ван 
гра ни ца Вој во ди не ко ји ће у Бе о гра ду 
има ти са го вор ни ка. А да би би ло са го
вор ни ка пр во мо ра ју чу ти да по сто ји мо. 
Та ко ђе ми слим да у овом тре нут ку због 
до брог де ла де гра да ци је Де мо крат ске 
стран ке ко ја се са да већ из љу спа ла на 
то ли ко опи ља ка да се не мо же ни по
бро ја ти, уз др ма но сти СНСа, јер из ве
сне чи ње ни це ја сно го во ре да уну тар 
ње по сто је не по мир љи ве су прот но сти 
и об зи ром да ви ше не ма ни јед не про е
вроп ске бла го ле ви чар ске де мо крат ске 
ор га ни за ци је ко ја би мо гла да пре у зме 
ту уло гу у Вој во ди ни, пот пу но је ја сно да 
Ли га сад мо ра да пре у зме од го вор ност 
за Вој во ди ну и ми ће мо то и учи ни ти  
из ја вио је Не над Ча нак.

По ред чла но ва оп штин ског од бо ра 
ЛСВа и гра ђа на Ши да, јав ној три би ни 
ЛСВа, при су ство ва ли су и ко а ли ци о
ни парт не ри ЛСВа на ло кал ном ни воу, 
пред сед ник Оп штин ског од бо ра Де мо
крат ске стран ке Шид Жи ван Ми рић и 
пред сед ник ПО Зе ле не еко ло шке пар ти
је  Зе ле ни Де јан Бу ла то вић.

М. Н.
Три би на Ли га ша у Ши ду
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ОТВО РЕ НА АС ФАЛ ТИ РА НА УЛИ ЦА МИ ШЕ УБО ЈЕ У РУ МИ

Ис пу ње но обе ћа ње вла сти

Сла ђан Ман чић,
пред сед ник

рум ске оп шти не 
је под се тио

да је ова ули ца 
2002. го ди не

до би ла на зив
по Ми ши Убо ји, 

20. го ди шњем
мла ди ћу ко ји

је у њој жи вео и 
ко ји је по ги нуо

на Ко со ву
и Ме то хи ји

1998. го ди не

Тач но по сле 14 го ди на од 
ка ко је јед на ули ца у Ру ми 
до би ла име по 20. го ди

шњем мла ди ћу ко ји је у њој 
жи вео и ко ји је по ги нуо на Ко со
ву и Ме то хи ји 1998. го ди не, ова 
ули ца је ас фал ти ра на и све ча
но отво ре на 29. мар та.

Ко ло воз је дуг 1,3 ки ло ме тра, 
ши рок шест ме та ра, ура ђе но је 
390 ме та ра ка на ли за ци је, а 
вред ност укуп них ра до ва ко је је 
фи нан си ра ла ло кал на са мо у
пра ва је 40 ми ли о на ди на ра. 
По вр ши на ура ђе них тро то а ра 
је око 4.500 ква драт них ме та ра.

Зва нич ном отва ра њу ули це 
при су ство ва ли су ро ди те љи 
по кој ног Ми ше Убо је, На да и 
Пе тар, као и Ни ко ла Се ла ко
вић, пот пред сед ник Срп ске 
на пред не стран ке.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник 

рум ске оп шти не је под се тио да 
је ова ули ца 2002. го ди не до би
ла на зив по Ми ши Убо ји, као и 
да је ви ше пу та обе ћа ва но од 
стра не прет ход них вла сти да 
ће се ас фал ти ра ти, што до 
са да ни је учи ње но.

 Ми смо обе ћа ли да ће мо 
ово ура ди ти и та ко је би ло, зна
чи ми ис пу ња ва мо на ша обе ћа
ња. Ова ин ве сти ци ја је бит на и 
због ње го вих ро ди те ља, јер док 
бу де жи вео овај град и ова ули
ца, жи ве ће и њи хов син. Ми 
смо у де цем бру 2013. го ди не 
пре у зе ли власт са ве ли ким 
ду го ви ма пре ма јав ним пред у
зе ћи ма, до ба вља чи ма, из во ђа
чи ма ра до ва и све то смо ус пе
ли да кон со ли ду је мо. Ова ули
ца са да је до би ла при сто јан 
из глед и ја се на дам да ће сви 
ко ји ту са да жи ве, али и но ви 

ста на ри, има ти при стој не усло
ве за жи вот  ре као је пр ви 
чо век рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић.

Он је ука зао да све што је 
ура ђе но у рум ској оп шти ни не 
би мо гло да се ура ди без по др
шке Вла де Ре пу бли ке Ср би је. 

 Отво ри ли смо низ фа бри ка, 
сле ди град ња не пал ске ком па
ни је, 1.400 љу ди је до би ло 
по сао. Сви по ре зи од за ра да и 
имо ви не се сли ва ју у бу џет и то 
нам омо гу ћа ва да, уз јед ну 
од го вор ну по ли ти ку, ре а ли зу је
мо упра во ова кве и слич не про
јек те ко ји свим гра ђа ни ма омо
гу ћа ва ју бо љи жи вот. Та кву 
по ли ти ку ће мо спро во ди ти и 
убу ду ће  обе ћао је Ман чић .

Др Алек сан дар Мар ти но вић, 
пред сед ник Скуп шти не оп шти
не Ру ма, је ис та као да је Ми ша 

Ми ши ни ро ди те љи са Ни ко лом Се ла ко ви ћем и Сла ђа ном Ман чи ћем отво ри ли ас фал ти ра ну ули цу

У окви ру из бор не кам па ње функ ци о не ри Срп
ске на пред не стран ке су по се ти ли јед но по љо
при вред но га здин ство у Пу тин ци ма, а за тим је 
ор га ни зо ва на три би на на ко јој су би ли и пред
сед ник СНС из Ста ре Па зо ве Ђор ђе Ра ди но вић 
и Си ни ша Ма ли, гра до на чел ник Бе о гра да.

На три би ни је би ло ре чи о то ме шта је до са да 
учи ње но у рум ској оп шти ни, али се го во ри ло и о 
бу ду ћим ин ве сти ци ја ма. 

Сла ђан Ман чић, пот пред сед ник ОО СНС 
Ру ма је ука зао да је рум ска оп шти на јед на од 

рет ких ко ја је ус пе ла да до ве де че ти ри ве ли ке 
свет ске ком па ни је и за по сли 1.400 рад ни ка, као 
и да пот пу но ста би ли зу је јав не фи нан си је.

Си ни ша Ма ли је по хва лио оства ре не ре зул та
те ве за не за ин фра струк ту ру, здрав ство, обра зо
ва ње ка ко у рум ској, та ко и ста ро па зо вач кој 
оп шти ни. 

Он је ука зао да се сре ђу ју ули це, до мо ви 
здра вља, вр ти ћи  и то је све оно што гра ђа ни 
ви де, али и да ру ко вод ство раз ми шља о про бле
ми ма сво јих гра ђа на.

Синиша Мали у Путинцима
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Ред, рад, ре зул та ти и од
го вор ност су но ва че ти ри 
„срп ска оци ла“ ако же ли

мо бо љу бу дућ ност, по ру чио је 
Ми лан Кр ко ба бић, ли дер Пар
ти је ује ди ње них пен зи о не ра 
Ср би је на цен трал ној три би ни 
ове стран ке за Срем, а ко ја је 
одр жа на 30. мар та у пре пу ној 
ве ли кој дво ра ни рум ског Кул
тур ног цен тра.

 Че сто су нас на па да ли што 
смо по др жа ли сма ње ње пен зи
ја, а пра во пи та ње је би ло да 
ли ће пен зи ја уоп ште би ти. За
ни мљи во је и да су про тив тих 
ме ра би ли упра во они са нај ве
ћим пен зи ја ма. Ме ђу тим, тре ба 
ис та ћи да до при нос ста би ли за
ци ји ни су да ли са мо пен зи о не
ри, не го и за по сле ни. Хо ће мо 
да нам др жа ва бу де еко ном ски 
уте ме ље на, до бро ор га ни зо ва
на и ефи ка сна, а по том ће би ти 
мо гућ но сти да бу де и со ци јал но 
пра вед на  по ру чио је оку пље
ним чла но ви ма Ми лан Кр ко
ба бић. Он је до дао да се 24. 
апри ла иде да гла са за не што, 
а то је до го вор као им пе ра тив 
бу дућ но сти. 

Ми ро слав Шпа но вић, пот
пред сед ник ПУПСа и пред
сед ник По кра јин ског од бо ра 
ПУПСа за Вој во ди ну је по ру чио 
оку пље ни ма да ће ова пар ти ја 
има ти око 40.000 си гур них гла
со ва.

 До са да је про гла ше но де
сет из бор них ли ста, а на ша ко
а ли ци ја под ред ним бро јем 1. 

је у по ли ти ци исто што и Но вак 
Ђо ко вић у те ни су  ис ко ри стио 
је ово спорт ско по ре ђе ње Шпа
но вић.

Пр ви је на три би ни, као до ма
ћин, го во рио Крум Ва сев, пред
сед ник рум ског ПУПСа, ко ји је 
из ра зио за до вољ ство по стиг
ну тим у рум ској оп шти ни у ко
а ли ци ја са Срп ском на пред ном 
стран ком, по го то во у со ци јал ној 
сфе ри, јер је ме ђу они ма ко ји ма 
је ло кал на са мо у пра ва по ма га
ла би ло је до ста пен зи о не ра.

Гост три би не био је др Алек
сан дар Мар ти но вић, пред сед
ник Оп штин ског од бо ра СНС 
Ру ма и члан Из вр шног од бо ра 
Срп ске на пред не стран ке.

 Схва ти ли сте да мо ра мо да 
ре фор ми ше мо Ср би ју. Ме ре 
су би ле бол не, али за хва љу ју

ћи њи ма ми са да има мо бо љу 
бу дућ ност. До 2020. го ди не ће
мо та ко фор ма ти ра ти Ср би ју 
да мо же мо по ста ти чла ни ца 
Европ ске уни је. Али, исто та ко 
је ва жно и да Ср би ја бу де јед на 
уре ђе на др жа ва као оне европ
ске ко је су чла ни це ЕУ. Ме ђу
тим, то не зна чи да ће мо за бо
ра ви ти сво је ста ре при ја те ље 
 Ру си ју ко ја је увек би ла ту ка да 
је би ло по треб но и кад год је би
ло те шко ми смо гла ву окре та
ли ка Ис то ку. Са да је си ту а ци ја 
мно го бо ља не го ка да смо пр ви 
пут по бе ди ли на из бо ри ма, али 
се не тре ба за ва ра ва ти да су 
из бо ри већ до би је ни, не го у што 
ве ћем бро ју сви тре ба да иза ђе
мо на из бо ре 24. апри ла  по ру
чио је Алек сан дар Мар ти но вић.
 С. Џ.

ТРИ БИ НА ПУПС-а У РУ МИ

Ред, рад и резултати

Ли дер Де мо крат ске стран ке Бо јан Пај тић, 
као и функ ци о не ри ове стран ке Гор да на 
Чо мић, Ми ро слав Ва син, Не бој ша Ма лен

ко вић, Го ран Је шић и Не над Бо ро вић, по се ти ли 
су 3. апри ла рум ски ва шар и раз го ва ра ли са гра
ђа ни ма, а и се ди ште ДС у Ру ми. 

Пре то га су об и шли По љо при вред ну шко лу 
„Сте ван Пе тро вић Бри ле“ у ко јој се гра ди и ка би
нет за ве те ри ну, ве ћим де лом по кра јин ским сред
стви ма, а по се ту рум ској оп шти ни су окон ча ли 
три би ном у Бу ђа нов ци ма.

 Де мо крат ска стран ка се за ла же за пот пу ну 
про ме ну еко ном ског, со ци јал ног и по ли тич ког 
си сте ма у зе мљи. По ка за ло се да је по ли ти ка по 
ко јој се да је пре ко 20.000 евра по рад ном ме сту 
пот пу но по гре шна, јер се са не у по ре ди во ма ње 
сред ста ва мо же за по сли ти не у по ре ди во ви ше 
љу ди. По др шка тре ба да се да је на шим пред у
зет ни ци ма, на шим ма лим и сред њим пред у зе ћи
ма, на шим по љо при вред ни ци ма. Сва ко ко је 
бли зак кру гу са да вла да ју ћих љу ди мо же да бу де 
би зни смен, та ко што ће му др жа ва по кло ни ти све 
 про фит, зе мљу и осло бо ди ти га по ре за  то је 
не при хва тљи во. Они са да отва ра ју оне фа бри ке 
у Вој во ди ни, чи је смо ин ве сти то ре ми до ве ли  
ка же др Бо јан Пај тић.

Он је до дао да је не при хва тљи во да се љу ди 
пла ше та ко што им се ка же да, ако гла са ју за дру
ге, не ће ни има ти пен зи ја.

На на ше пи та ње о то ме да се по ја вљу ју по да
ци да ДС не ће пре ско чи ти цен зус Пај тић ка же да 
је то глу по и бе сми сле но.

 Ка жу да смо ми спа ли на тре ћи ну на ше по др
шке за то што је Ше шељ осло бо ђен, ми слим да 
ни ко нор ма лан не мо же да по ве ру је у та кву глу
пост. При том, ра ди се о не кој не и ме но ва ној аген
ци ји, та ко да не ћу о та квим глу по сти ма ни да 
при чам  ре као је др Бо јан Пај тић у Ру ми. 

С. Џ.

Убо ја по ги нуо на нај све ти јој 
срп ској зе мљи, на Ко со ву и 
Ме то хи ји бра не ћи не ду жне 
Ср бе.

 На ша по ли ти ка је по ли ти ка 
ин ве сти ци ја, еко ном ског раз во
ја, по ли ти ка ре фор ми, по ли ти
ка да свaком чо ве ку у Ср би ји 
обез бе ди при сто јан по сао, 
квaлит етан и сви ма до сту пан 
здрав стве ни си стем, до бро 
обра зо ва ње, да мла ди оста ну у 
Ср би ји  ре као је Мар ти но вић. 

Он је до дао да је ова ули ца 
са мо је дан од про је ка та ко ји је 
оства ри ла власт у Ру ми. Пре
ми јер Ву чић је био три пу та у 
Ру ми и сва ки пут је отво ре на 
но ва фа бри ка са но вим рад ним 
ме сти ма. 

 Ус пе ли смо да вра ти мо 
жи вот Ру ми, и са та квом по ли
ти ком ће мо на ста ви ти и да ље. 
Ми смо оду жи ли овај дуг пре ма 
Ми ши ној по ро ди ци, али тре ба 
да је сра мо та прет ход не вла
сти, по себ но Де мо крат ске 
стран ке ко ја је упра во до не ла 
од лу ку 28. мар та пре 14 го ди на 
да ова ули ца до би је Ми ши но 
име  ис та као је Алек сан дар 
Мар ти но вић, на род ни по сла ник 
и члан Из вр шног од бо ра СНС.

Пот пред сед ник СНСа Ни ко
ла Се ла ко вић је по хва лио рум
ску оп шти ну као јед ну од оних у 
ко јој се вред но ра ди и по сти жу 
до бри ре зул та ти. 

 По сто је љу ди ко ји сво јој 
отаџ би ни слу же јед на дан, не ки 
јед ну го ди ну, има љу ди ко ји 
отаџ би ни слу же цео жи вот, а 
по сто је они ко ји отаџ би ни слу
же док она по сто ји. Је дан од 
та квих је Ми ша Убо ја, мла ди 
чо век ко ји је хе рој ски по ги нуо  
ре као је Се ла ко вић. 

Он је до дао да је ово нај
ма ња ствар ко ја се 
мо гла учи ни ти, али да 

она по ка зу је да се це не пра ве 
вред но сти, али и се ћа ње на 
љу де ко ји су сво је жи во те да ли 
да би ми жи ве ли у јед ној сло
бод ној и до сто јан стве ној др жа
ви ка ква је Ср би ја. 

 У њој се ми бо ри мо да ство
ри мо усло ве за при сто јан 
по сао, за нор мал но ле че ње, 
ква ли тет но шко ло ва ње, за 
зе мљу у ко јој ће за кон јед на ко 
ва жи ти за све. СНС је у Ру ми, 
по сле пре у зи ма ња вла сти, кон
со ли до вао бу џет, кре ну ло се 
же сто ко у бор бу за отва ра ње 
но вих рад них ме ста, ни је то 
са мо 1.400 љу ди ко ји су на шли 
по сао, већ око 5.000 љу ди ко ји 
у сво јој по ро ди ци има ју је дан 
при ход ви ше. Кре ну ло се у 
опре ма ње рад них зо на, чуо 
сам за фа бри ке ко је се ин те ре
су ју да ов де отво ре сво је по го
не. Ру ма је при мер ква ли тет ног 
ру ко во ђе ња оп шти на ма у Сре
му, а пре ми јер је ов де био ви ше 
пу та не го не ко ли ко њих прет
ход них го ди на, а сва ки пут 
до брим по во дом  за кљу чио је 
пот пред сед ник СНС Ни ко ла 
Се ла ко вић.

Сми ља Џа ку ла

КА РА ВАН ДС У РУ МИ

За праведну Србију

Алек сан дар Мар ти но вић и Ми лан Кр ко ба бић

Ненад Боровић, Бојан Пајтић
и Мирослав Васин
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СПС СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА

Об нављање 
спо ме ника

Ду жи низ го ди на у цен тру 
Срем ске Ра че ле жао је обо рен 
спо ме ник на род ном хе ро ју 
Жи ва ну Ми ло ва но ви ћу Ћа ти. 
По ред ње га ле жа ле су и оште
ће не пло че са име ни ма ста
нов ни ка овог срем ског ме ста 
по би је ним од стра не зло гла
сне Хан џар ди ви зи је у вре ме 
Дру гог свет ског ра та.

Ме сна ор га ни за ци ја Со ци ја
ли стич ке пар ти је Ср би је из 
Срем ске Ра че, на че лу са 
пред сед ни цом Гор да ном 
Ми тро вић, ко ја је би ла ини ци
ја тор и дру гих ак ци ја у ме сту, 
од лу чи ла је да по кре не ак тив
но сти на по прав ци овог спо ме
ни ка. У то ку про те кле не де ље 
у са рад њи са за ме ни ком пред
сед ни ка Град ског од бо ра СПС 
Ду ша ном Др ља чом, а уз струч
ну по моћ у из во ђе њу ра до ва 
ка ме но ре зач ке рад ње „Ма ри
ја“ спо ме ник је по пра вљен и 
вра ћен на сво је ме сто. Чла но
ви ме сне ор га ни за ци је СПС су 
по мо гли у из во ђе њу до дат них 
гра ђе вин ских ра до ва, као и 
при уре ђе њу и чи шће њу око
ли не.

ФО РУМ ЖЕ НА 
Три би на о 
алер ги ја ма

У Би бли о те ци „Гли го ри је 
Во за ро вић“ у Срем ској Ми тро ви
ци 30. мар та у ор га ни за ци ји 
Фо ру ма же на Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је Срем ска Ми тро
ви ца одр жа на је три би на под 
на зи вом „Ис ко ре ни мо ам бро зи ју 
за јед но“. С об зи ром да алер ги ја 
на по лен ам бро зи је има ве ли ки 
зна чај ка ко на јав но здра вље, 
та ко и на еко но ми ју, све су 
че шће кам па ње ко је има ју за 
циљ кон тро ли са ње ши ре ња 
ам бро зи је или ње но ис тре бљи
ва ње са од ре ђе ног под руч ја. 

Фо рум же на СПСа и ор га ни
за ци ја мла дих СПС обе ле жи ла 
је и 1. април, Дан ша ле, де ле ћи 
гра ђа ни ма пла ка те са ви це
вима. 

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

8. Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал на 
стран ка

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)

5. Срп ски по крет Две ри – Де мо крат ска стран ка 
Ср би је – Сан да Ра шко вић Ивић – Бо шко 
Об ра до вић

6. Срп ска на род на пар ти ја – Не над По по вић

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

5. Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал на 
стран ка

6. Две ри  ДСС – Мр Ра до ван Кр стић 

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)
4. Две ри – ДСС
5. Го ран Јо вић – Уз Па зо вач ки по крет до по бе де 

– Со ци јал де мо крат ска стран ка – Ли бе рал но 
де мо крат ска пар ти ја – Ли га со ци јал де мо кра
та Вој во ди не

ЛО КАЛ НИ ИЗ БО РИ У СРЕ МУ

Про гла ше не ли сте

На кон фе рен ци ји за но ви на ре По кра јин ског од бо
ра Зе ле не еко ло шке пар ти је – Зе ле ни, ко ја је 
одр жа на про шлог пет ка, 1. апри ла у Ши ду, би ло 

је ре чи о оче ки ва њи ма те стран ке на пред сто је ћим 
ло кал ним и по кра јин ским из бо ри ма. Ка ко је из ја вио 
Де јан Бу ла то вић, пред сед ник ПО Зе ле не еко ло шке 
пар ти је  Зе ле ни, та стран ка ће се и у на ред ном пе ри
о ду за ла га ти за за шти ту и очу ва ње жи вот не сре ди не, 
а на пред сто је ћим из бо ри ма оче ку ју до бре ре зул та те 
са сво јим ко а ли ци о ним парт не ри ма. На по кра јин ском 
ни воу ова стран ка ће ићи у окви ру јед не, а на ло кал
ном ни воу у окви ру дру ге ко а ли ци је.

 Зе ле на еко ло шка пар ти ја  Зе ле ни је на по кра јин
ском ни воу на пра ви ла ко а ли ци ју са Де мо крат ском 
стран ком, ДСХВом и Но вом стран ком. Ми смо пот пи
са ли тај ко а ли ци о ни уго вор и на тој ли сти ко ју смо 
пре да ли по кра јин ској из бор ној ко ми си ји, на ла зе се 
на ша три кан ди да та, што са ве ли ким по но сом и ча шћу 
ис ти чем. Си гу ран сам да ће мо ми би ти пар ла мен тар
на стран ка у Вој во ди ни и на дам се да ће мо уз ма ло 
сре ће има ти чак и не ко ли ко по сла ни ка. Ко а ли ци ја под 
на зи вом „Вре ме је за при стој не љу де“ је је дин стве на 
ко а ли ци ја ко ја је на пра вље на на ло кал ном ни воу у 
Ши ду. Њу са чи ња ва пет стра на ка ДС, ЛСВ, СДС, ЛДП 
и Зе ле на еко ло шка пар ти ја  Зе ле ни. Не ма сум ње да 
ће та ко а ли ци ја и по бе ди ти на ло кал ним из бо ри ма 
ка да је шид ска оп шти на у пи та њу, јер вре ме је сте за 

при стој не љу де и ва жно је да то схва ти мо и да кре не
мо у озби љан по сао у на ред не че ти ри го ди не. Же ли
мо до бро гра ђа ни ма, бо љу и све тли ју бу дућ ност и 
си гу ран сам да ће то гра ђа ни на из бо ри ма и пре по зна
ти  ис та као је Бу ла то вић.

Ка ко је на ја вље но, Зе ле на еко ло шка пар ти ја  
Зе ле ни, има ће не сва ки да шњу из бор ну кам па њу и 
уме сто пла ка та и фла је ра, де ли ће сад ни це гра ђа ни
ма. Пре ма на ја ва ма, ак це нат ове стран ке ће и убу ду
ће би ти ста вљен на за шти ту при род них до ба ра Вој во
ди не и оп шти не Шид.

М. Н.

ЗЕ ЛЕ НА ЕКО ЛО ШКА ПАР ТИ ЈА - ЗЕ ЛЕ НИ

Оче ку ју до бре ре зул та те
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По след њег да на мар та сти гла је пре
су да из Ха га по ко јој се др Во ји слав 
Ше шељ осло ба ђа по свим тач ка ма 

оп ту жни це. Он је из ра зио за до вољ ство 
пре су дом, а ту жи лац Серж Бра мерц је на
ја вио жал бу на ову пре су ду.

Ка да је реч о рум ској оп шти ни, рум ски 
ра ди ка ли су у по по днев ним са ти ма про сла
ви ли осло ба ђа ју ћи пре су ду за свог ли де ра 
во жњом ауто мо би ла ко ји су би ли оки ће ни 
др жав ним и стра нач ким за ста ва ма, уз ауто
мо бил ске си ре не.

У Хрт ков ци ма, се лу рум ске оп шти не ко је 
се увек ве зу је уз Ше ше ље во име, ка ко са
зна је мо би ло је нај ви ше за ин те ре со ва них 
но ви нар ских еки па, а жи вот је те као сво јим 
уста ље ним то ком. До ста њих, ко ји су у Хрт
ков це из бе гли из Хр ват ске, би ло је ипак за
до вољ но што Ше шељ ни је про гла шен кри
вим ни по јед ној од де вет та ча ка оп ту жни це.

Три на ест го ди на на кон до бро вољ не пре
да је Во ји сла ва Ше ше ља, Ме ђу на род ни 
кри вич ни суд за бив шу Ју го сла ви ју је Во ји
сла ва Ше ше ља про гла сио сло бод ним чо
ве ком. Ше шељ је осло бо ђен за све што му 
се ста вља ло на те рет  од го вор ност за зло
чи не про тив чо веч но сти, про гон не ср ба на 
по ли тич кој, ра сној и вер ској осно ви; де пор

та ци ју и при сил но пре ме шта ње, за кр ше ње 
за ко на и оби ча ја ра та  уби ства, му че ње, 
окрут но по сту па ње, без об зир но ра за ра ње 
се ла или пу сто ше ње ко је ни је оправ да но 
вој ном ну ждом, уни шта ва ње вер ских обје
ка та и пљач ка ње јав не или при ват не имо
ви не.

 Опи са но зло ста вља ње ци ви ла у Хрт
ков ци ма не мо же се сма тра ти рас по стра
ње ним и ор га ни зо ва ним на па дом ци вил ног 
ста нов ни штва, већ се ра ди о де ли ма чи ји су 
мо ти ви би ли лич не при ро де и чи ји је глав ни 
по кре тач би ла по тре ба да се обез бе ди сме
штај из бе гли ца ма Ср би ма  на во ди су ди ја 
Жан Клод Ан то не ти.

Ве ће ка же да не за не ма ру је го вор Ше
ше ља од 6. ма ја 1992. године о про те ри
ва њу Хр ва та, али да не тре ба да се тра жи 
ди рект на већ ин ди рект на од го вор ност. Не 
по сто је прав ни еле мен ти за би ло ка кву од
го вор ност за зло чи не про тив чо веч но сти, по 
том пи та њу.

На рав но, за што је пре су да баш та ква и 
за што баш са да, још ће се при ча ти, а ње ни 
ефек ти ће мо ћи не по сред но да се про ве ре 
и на ско ра шњим из бо ри ма, тач ни је да ли ће 
та ква пре су да да ти „ве тар у ле ђа“ Срп ској 
ра ди кал ној стран ци.  С. Џ.

ЛИ ДЕР РА ДИ КА ЛА ВО ЈИ СЛАВ ШЕ ШЕЉ СЛО БО ДАН ЧО ВЕК

У Хрт ков ци ма без ре ак ци ја

Во ји слав Ше шељ

За пле на ду ва на
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су при ли
ком пре тре са при ват не ку ће у око ли ни 
Ши да, за пле ни ли 1.100 ки ло гра ма ду ва на 
у ли сту. Због по сто ја ња осно ва сум ње да 
су из вр ши ли кри вич но де ло не до зво ље но 
скла ди ште ње ро бе про тив две осо бе би ће 
под не та кри вич на при ја ва над ле жном 
ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку.

Из ну да
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 ла за др жа ва
ње до 48 ча со ва за Ђ. Г. (22) и Б. В.(22), 
обо ји ца са под руч ја Ста ре Па зо ве, ко ји се 
те ре те за кри вич на де ла из ну да и про тив
прав но ли ше ње сло бо де. Сум ња се да су 
њих дво ји ца на сил но уву кли у ауто два де
сет че тво ро го ди шњег мла ди ћа и на не ли му 
ла ке те ле сне по вре де зах те ва ју ћи да им 
про на ђе и до ве де осо бу из Бе о гра да, са 
ко јом има ју не ра шчи шће не имо вин ске 
од но се. Осум њи че ни су у за кон ском ро ку, 
уз кри вич ну при ја ву до ве де ни на са слу ша
ње у Основ но јав но ту жи ла штво у Ста рој 
Па зо ви, где им је од ре ђен јед но ме сеч ни 
при твор. 

Од у зет ауто мо бил
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ири гу су при ли ком кон тро ле 
пут нич ког ауто мо би ла мар ке „опел“, уста
но ви ли пре пра вљен да тум ва же ња ре ги
стар ске на леп ни це. Због по сто ја ња осно ва 
сум ње да је из вр шио кри вич но де ло фал
си фи ко ва ње ис пра ве, про тив во за ча би ће 
под не та кри вич на при ја ва над ле жном 
ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку. У ци љу 

да љих про ве ра, по ли ци ја је при вре ме но 
од у зе ла ауто мо бил.

На си ље у по ро ди ци
По ли ци ја у Срем ској Ми тро ви ци је, по 

на ло гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди ла 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за М. М. (40), 
због по сто ја ња осно ва сум ње да је у по ро
дич ној ку ћи вер бал но уз не ми ра вао мај ку, а 
за тим фи зич ки на пао оца. Осум њи че ни ће 
у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву за 
на си ље у по ро ди ци би ти до ве ден на 
са слу ша ње у Основ но јав но ту жи ла штво у 
Срем ској Ми тро ви ци.

Угро жа ва ње
си гур но сти

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, по 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за М. П. (60), 

због по сто ја ња осно ва сум ње да је те ле
фон ским по зи ви ма и до ла сци ма на кућ ну 
адре су уз не ми ра вао су гра ђан ку. Осум њи
че ни ће у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при
ја ву за угро жа ва ње си гур но сти би ти до ве
ден на са слу ша ње у Основ но јав но ту жи
ла штво у Срем ској Ми тро ви ци.

Кра ђа aрматуре
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ин ђи ји су бли зи ни кру жног то ка, 
у ка ми о ну са при ко ли цом про на шли око 
10 то на ар ма ту ре, за ко ју је утвр ђе но да је 
укра де на из кру га јед ног гра ђе вин ског 
пред у зе ћа. Због по сто ја ња осно ва сум ње 
да су из вр ши ли те шку кра ђу, про тив три 
му шкар ца под не та је кри вич на при ја ва 
над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку. Сум ња се да су, по зна ва ју ћи 
при ли ке у пред у зе ћу, ор га ни зо ва ли кра ђу, 
пре во зни ка и про да ју укра де не ро бе, чи ја 
је вред ност про це ње на на око 540.000 
ди на ра.  

Ра све тље на
про ва ла 

Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни
стар ства уну тра шњих по сло ва у Ру ми, 
ра све тље на је про ва ла у апо те ку До ма 
здра вља и про на ђе на три му шкар ца ко ја 
се те ре те за ово кри вич но де ло. Сум ња се 
да су М. Х. (37), Д. М. (30) и С. С. (32) у 
то ку но ћи 30. мар та по де сним пред ме том 
про ва ли ли у апо те ку и од не ли ме тал ну 
ка су са нов цем. Осум њи че ни ма је по 
на ло гу над ле жног ту жи о ца од ре ђе но 
за др жа ва ње до 48 ча со ва. Они ће у за кон
ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву би ти до ве
де ни на са слу ша ње у Основ но јав но ту жи
ла штво у Ру ми.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Се ло Гр гу рев ци слич но је ско ро 
сва ком фру шко гор ском се лу. 
Мла ди од ла зе, си ро ма шно је 

кул тур ним де ша ва њи ма, и у шко ли 
сва ке го ди не има све ма ње уче ни ка. 
Ово се ло бро ји 1.200 ста нов ни ка, тј. 
400 до ма ћин ста ва. 

Ка ко на во ди пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Си ни ша Сте фа но
вић про шле го ди не ни је би ло зна
чај ни јих ин фра струк тур них ула га ња 
у се ло, али је ре а ли зо ва но не ко ли ко 
про је ка та за нај мла ђе. 

 Сре ди ли смо деч је игра ли ште и 
ура ђе на је ком плет на ре кон струк ци
ја об да ни шта. По ста вље ни су но ви 
про зо ри, ура ђен је но в кров и под, а 
ове го ди не је вр тић окре чен из ну тра и 

спо ља. Део сред ста ва за ове ра до ве 
из дво јен је из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, док су део нов ца при ку
пи ли ме шта ни. На ше Удру же ње же на 
„Ви шња“ при ку пља ло је до бро во љни 
при лог у се лу, те је та ко при ку пљен 
но вац био до во љан да се овај про
стор ком плет но уре ди – ре као је Сте
фа но вић.

По што Дом кул ту ре не функ ци о ни
ше због кро ва ко ји пре ти да се уру ши, 
пред сед ник МЗ оче ку је да ће се ове 
го ди не ко нач но из вр ши ти ре кон струк
ци ју кро ва и да ће се на тај на чин ре
ши ти овај про блем.

 И ова го ди на ће би ти без не ких 
ве ћих ин ве сти ци ја, али се на дам уре
ђе њу кро ва на До му кул ту ре, што је 

за се ло ве о ма ва жно. Та ко ђе, пла ни
ра мо ове го ди не и да ре но ви ра мо и 
кре чи мо про сто ри је Ме сне за јед ни це 
– ис та као је пр ви чо век Гр гу ре ва ца. 

ГР ГУ РЕВ ЦИ 

Млади напуштају село

Основ на шко ла у Гр гу рев ци ма је под руч
но оде ље ње шко ле „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“. Ове го ди не пр ви раз ред је упи са ло 
10 пр ва ка, а и на ред не го ди не ће би ти исто 
то ли ко пр ва ка. 

 Од пр вог до че твр тог раз ре да има мо 
31, а од пе тог до осмог раз ре да 55 ђа ка. 
Ком би но ва но оде ље ње је дру гог и че твр тог 
раз ре да и укуп но има 13 ученика. Учи о ни
це су нам опре мље не, али не ма мо ин фор
ма тич ки ка би нет, ни са вре ме них тех нич ких 
ства ри. Фа ли нам и са ла за фи зич ко. Де ца 
су нам ја ко до бра, а има мо и до бру са рад
њу са ро ди те љи ма  ис при ча ле су нам учи
те љи це тре ћег, дру гог и че твр тог раз ре да 
Зден ка Го спо вић и Ми ла Па вло вић. 

Све је ма ње ђа ка

Пред сед ник Са ве та МЗ Гр гу рев ци 
Си ни ша Сте фа но вић 

Учи те љи ца Ми ла Па вло вић са ђа ци ма
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Сва ка ко да се по ред про бле ма са 
ин фра струк ту ром у се лу, Гр гу рев ча ни 
су сре ћу и са ми гра ци ја ма мла дих, ко
ји тра же по сао и бо љи жи вот у гра ду. 
Они ко ји пак и оста ну у се лу, не ма ју 
мно го из бо ра, јер се у Гр гу рев ци ма 
на ла зи шко ла са осам раз ре да, пра
во слав на цр ква, ам бу лан та и за ба ви
ште. Не до ста је кул тур ни жи вот и ме
сто на ко јем би се оку пља ли мла ди. 
Је ди на пре по зна тљи ва ма ни фе ста

ци ја ко ја се одр жа ва у Гр гу рев ци ма је 
Ко ло Сре ма, ко је је пр ви пут одр жа но 
1979. го ди не. 

 Ко год се за по слио, оти шао је у 
град. Мла ди сва ко днев но од ла зе из 
се ла а оста ју ста ри ји. Упра во из овог 
раз ло га, ма ло де це се ра ђа, на та ли
тет је лош. Ов де не ма ју мо гућ ност за
по сле ња, а не ма ни кул тур ног жи во та, 
јер је ди но ме сто за кул ту ру про па да. 
Има мо пре по зна тљи ву ма ни фе ста
ци ју Ко ло Сре ма, ко ја се од 2007. 
го ди не кон стант но одр жа ва, обич но 
дру ге су бо те у ју ну. Ма ни фе ста ци ја је 
ве о ма по се ће на, али ако пад не ки ша, 
не ма где да се игра. До ђе 10 до 15 
ауто бу са из свих ме ста, али шта вре
ди кад не ма ју где да игра ју ако бу де 
ло ше вре ме. Бо ји мо се јед но став но 
да се кров на До му кул ту ре не сру
ши – ка же Дра ган Пе тро вић, се кре тар 
Ме сне за јед ни це. 

У скло пу згра де Ме сне за јед ни це 
на ла зи се и ме сна кан це ла ри ја, са ла 
за вен ча ња, као и спо мен со ба и ет но 
про сто ри ја. У спо мен со би су са чу ва
не фо то гра фи је и успо ме не свих Гр
гу рев ча на ко ји су на стра да ли у ра ту, а 
у ет но со би чу ва ју се ста ри не, та ко да 
се мо же ви де ти ста рин ски на ме штај и 
ста ри за бо ра вље ни пред ме ти ко ји су 
не кад би ли у упо тре би.  

У се лу по сто је и два удру же ња же
на „Ви шња“ и „Фру шко гор ке“, Фуд
бал ски клуб „Гр гу рев ци“ и Удру же ње 
ло ва ца.

С. Ста не тић
ФОТО: Ж. Петрас

Цр ква Све тог 
а р  х а н  г е  л а 
Га ври ла зи да на 
је 1754. го ди не у 
ба рок ном сти лу, 
а ико но стас је 
ура ђен 1811. 
го ди не. 

 Цр ква је 
стра да ла за 
вре ме Дру гог 
свет ског ра та. 
Од ди ма и 
то пло те ико но
стас је оште ћен, 
а ни је ме њан од 
ка да је ура ђен. Вре ме ном је ова цр ква 
по пра вља на кад се мо гло, а 2011. је ре но
ви ра на ком плет но из ну тра и спо ља. Ура
ђен је и бе дем пре две го ди не. Сред ства 
за об но ву су ску пље на од по мо ћи ме шта
на, а глав ни део је од арен де цр кве не 
зе мље. У вла сни штву цр кве је 74 ју тра 
зе мље и од тих сред ста ва по кри ва мо 
на ше тро шко ве – ре као је про те је реј Сре
тен Лу кић. 

У овој цр кви на ла зи се и ки вот са оста
ци ма оде жде Све тог Ар се ни ја Срем ца, 
дру гог срп ског ар хи е пи ско па, као и Све тог 
Ва си ли ја Остр шког. 

Цр ква
ре но ви ра на
2011. го ди неКо год се

за по слио,
оти шао је

у град. Мла ди
сва ко днев но

од ла зе из
се ла а оста ју

ста ри ји. Упра во
из овог раз ло га,

ма ло де це
се ра ђа

Се кре тар МЗ Гр гу рев ци
Дра ган Пе тро вић 

Нео п ход на са на ци ја кро ва на До му кул ту ре

Цр ква Све тог ар хан ге ла Га ври ла

Про то је реј
Сре тен Лу кић 
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Од бор ни ци Скуп шти не оп
шти не Пе ћин ци су, на 
сед ни ци одр жа ној 29. 

мар та, усво ји ли из ве шта је о 
ра ду за 2015. го ди ну Кул тур ног 
цен тра, Цр ве ног кр ста, На род не 
би бли о те ке, Цен тра за со ци јал
ни рад и До ма здра вља „Др Дра
ган Фун дук“.

Тим по во дом је ди рек тор ка 
пе ћи нач ког До ма здра вља Ду
брав ка Цвет ко вић Ми ћић из ја ви
ла да ова уста но ва иза се бе има 
успе шну го ди ну, јер је, по оце ни 
За во да за јав но здра вље, у про
шлој го ди ни ис пу ни ла план ре
дов них ак тив но сти.

 На гла си ла бих део ак тив
но сти ко је ни су на ша оба ве за, 
али ко је смо ор га ни зо ва ли пре
по зна ју ћи по тре бу за уна пре ђе
њем ква ли те та здрав стве них 
услу га ко је пру жа мо на шим 
гра ђа ни ма. Пре све га смо се 
по све ти ли пре вен тив ном де ло
ва њу, па смо та ко ор га ни зо ва ли 
ба за ре здра вља у свим на се љи
ма на ше оп шти не, на ко ји ма су 
гра ђа ни мо гли да про ве ре сво је 
здрав стве но ста ње без за ка зи
ва ња пре гле да и без здрав стве
не књи жи це, а пра те ћи ка лен
дар здра вља ор га ни зо ва ли смо 
број не еду ка ци је ве за но за пре
вен ци ју ра ка гр ли ћа ма те ри це 
и ра ка дој ке, као и еду ка ци је о 
пре вен ци ји ра ка ко же, у окви ру 
ко јих су за гра ђа не ор га ни зо ва
ни и бес плат ни дер мо скоп ски 
пре гле ди. Као по се бан плус бих 
из дво ји ла уград њу лиф та у До
му здра вља. Ова ин ве сти ци ја, 

ко ју смо ре а ли зо ва ли за хва љу
ју ћи по др шци ло кал не са мо у
пра ве, по себ но је зна чај на за 
на ше па ци јен те, јер им олак
ша ва при ступ спе ци ја ли стич
ким слу жба ма ко је су на пр вом 
спра ту – из ја ви ла је Цвет ко вић 
Ми ћић.

Ди рек тор пе ћи нач ког Кул тур
ног цен тра Јо ван Де вр ња из ја
вио је да је про шла го ди на за 
ову уста но ву би ла зна чај на сто га 
што је ло кал на са мо у пра ва уло
жи ла око шест ми ли о на ди на ра 
у ре но ви ра ње Кул тур ног цен тра.

 По сле не ко ли ко де це ни ја 
при сту пи ло се озбиљ ним ра до
ви ма, ко ји за циљ има ју да на
шој уста но ви вра те ста ри сјај. 
Кул тур ни цен тар је до био пот
пу но но ву спо ља шњост, ком пле

тан кров је за ме њен, уве ден је 
ви део над зор и адап ти ран је си
стем гре ја ња, та ко да ви ше не ма 
смет њи да се кул тур ни до га ђа ји 
ор га ни зу ју и у зим ском пе ри о ду 
– ре као је Де вр ња и на гла сио да 
се уста но ва ко ју во ди из го ди не 
у го ди ну тру ди да по диг не ни во 
кул тур них до га ђа ња у Оп шти ни 
Пе ћин ци.

 Оно што се ис ти че у про шлој 
го ди ни је да је пр ви пут ор га ни
зо ва на Оп штин ска смо тра деч
јег драм ског ства ра ла штва, а 
да смо пр ви пут би ли до ма ћи ни 
и зон ској смо три. На да мо се да 
смо за по че ли јед ну ле пу тра ди
ци ју у на шој оп шти ни. Ор га ни зо
ва ли смо Кул тур но ле то, од 24. 
ју ла до 22. ав гу ста, са ра зно вр
сним ак тив но сти ма ко ји ма смо 

об у хва ти ли све ге не ра ци је, од 
пред школ ског и школ ског уз ра
ста, пре ко омла ди не, до пен зи
о не ра. О успе шно сти Кул тур ног 
ле та све до чи чи ње ни ца да су 
нас мно ге ме сне за јед ни це кон
так ти ра ле са же љом да бу ду 
део Кул тур ног ле та и да се део 
ма ни фе ста ци ја ове го ди не ор
га ни зу је у њи хо вим на се љи ма 
– из ја вио је Де вр ња. 

На сед ни ци је, уме сто пре ми
ну лог до са да шњег ди рек то ра 
Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа 
„Во до вод и ка на ли за ци ја“ Бо ри
во ја Дра го ми ро ви ћа, на функ ци
ју вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
овог пред у зе ћа име но ван ди
пло ми ра ни гра ђе вин ски ин же
њер Ми о мир Сте фа но вић.

Душан Срећков

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Јав не уста но ве
успе шно по сло ва ле

Са сед ни це ло кал ног пар ла мен та у Пе ћин ци ма

У окви ру ве ли ке про лећ не 
ак ци је уре ђе ње на се ља, 
ко ју фи нан си ра ло кал на 

са мо у пра ва у Пе ћин ци ма, уре
ђу ју се јав не по вр ши не у свих 
15 на се ља ове срем ске оп шти
не. Ак ци ју ре а ли зу ју еки пе Ра
сад ни ка „Ћа лић“, а ка ко нам је 
об ја сни ла вла сни ца Ра сад ни
ка Да ни је ла Ћа лић, уре ђу ју се 
по вр ши не у цен три ма на се ља, 
око спо ме ни ка, шко ла, вр ти ћа и 
оста лих јав них обје ка та. 

 Ак ци ја се ре а ли зу је у две 
ета пе. У окви ру пр ве ета пе вр
ши се ко ше ње и чи шће ње јав
них по вр ши на од сме ћа и шу та, 
оре зи ва ње по сто је ћих др во ре
да, са ђе ње но вог др ве ћа, пр
ска ње за ко ро вље них по вр ши на 
То та лом, фар ба ње жар ди ње ра, 

за штит но кре че ње др ве ћа и 
при пре ма зе мљи шта за са ђе
ње цвет них ле ја, док ће у окви
ру дру ге ета пе уре ђе ња у свим 
на се ља ма би ти за са ђе не цвет
не ле је. До са да је пр ва ета па 
ак ци је за вр ше на у По пин ци ма, 
Си ба чу, Срем ским Ми ха љев
ци ма, Бре ста чу, Ога ру, Обре жу, 
Су бо ти шту, Ку пи но ву, Аша њи, 
Пр хо ву и Пе ћин ци ма, а у Бре
ста чу смо, због се о ске сла ве 27. 
мар та, ра ни је за са ди ли и цвет
не ле је – из ја ви ла је Ћа лић.

У свим на се љи ма, у ко ји ма 
је до са да одр жа на, ак ци ју су 
по др жа ли ак ти ви сти ме сних 
од бо ра Срп ске на пред не стран
ке, ко ји су до бро вољ ним ра дом 
по мо гли улеп ша ва ње на се ља у 
ко ји ма жи ве.  Д. С.

ПРО ЛЕЋ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ НА СЕ ЉА

Чи шће ње и са ђе ње цве ћа

Уре ђе ње на се ља
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То ком про шле не де ље су 
за вр ше ни ра до ви у Ули
ци Бра ће Мар ко вић у Пе

ћин ци ма, ко ји ма је ова ули ца 
про ду же на и спо је на са Ули цом 
По сав ског од ре да, чи ме су ста
нов ни ци Ули це Бра ће Мар ко вић 
до би ли ди рек тан из лаз на над
во жњак ко ји во ди пре ма По пин
ци ма и да ље пре ма Ста рој Па
зо ви и Ин ђи ји.

Исто вре ме но су за вр ше ни и 

ра до ви ис пред згра де основ
не шко ле у Кар лов чи ћу. На сут 
је и по ва љан пут ко ји про ла зи 
ис пред основ не шко ле и ујед но 
по ве зу је две стра не Гор њан ске 
ули це, а окви ру ових ра до ва об
но вљен је и пар кинг про стор ис
пред шко ле.

Ра до ве у Пе ћин ци ма и Кар
лов чи ћу фи нан си ра ла је Оп
шти на Пе ћин ци. 

 Д. С.

ИН ФРА СТРУК ТУР НИ РА ДО ВИ

Нови пар кин г
у Кар лов чи ћу

На си па ње пар кин га у Кар лов чи ћу

Про шле не де ље по че ли су 
ра до ви на уре ђе њу уну
тра шњо сти ку пин ског До

ма кул ту ре. Ра до ве ре а ли зу је 
Ди рек ци ја за из град њу оп шти
не Пе ћин ци, сред стви ма ко ја је 
обез бе ди ла пе ћи нач ка ло кал на 
са мо у пра ва, а по ре чи ма ди рек
то ра Ди рек ци је Ми ро сла ва Пе
тро ви ћа, по за вр шет ку ра до ва 
уну тра шњост овог објек та ће 
има ти пот пу но нов из глед.

 До тра ја ла др ве на сто ла ри ја 
би ће за ме ње на но вом ПВЦ сто

ла ри јом, а ком плет на уну тра
шњост згра де би ће пре у ре ђе на. 
Нај пре ће би ти укло ње ни ста ри 
дим ња ци и пре град ни зи до ви, 
као и про сто ри ја за про јек ци
је, чи ме ће са ла До ма кул ту ре 
би ти про ши ре на, а на кон то га 
сле ди кре че ње уну тра шњо сти 
До ма – из ја вио је Пе тро вић и 
на ја вио да је за на ред ни пе ри од 
у пла ну и ре кон струк ци ја би не, 
за ме на по да и за шти та лам пе
ри је ко јом је оп ши вен пла фон.

Д. Срећков

КУ ПИ НО ВО

Ре но ви ра се 
Дом кул ту ре

Уско ро но ви из глед До ма кул ту ре

Ру рал ни раз вој је ком плек
сна област, јер под ра зу
ме ва и аграр ни сек тор, 

ка на ли за ци ју, од ла га ње от па да, 
елек трон ске ко му ни ка ци је, са о
бра ћај ну ин фра струк ту ру, као и 
зна чај на ула га ња у мла де при
вред ни ке. Ста ва смо да је раз
ме на ис ку ста ва нео п ход на ка ко 
би иде ју Европ ске уни је раз у
ме ло што ви ше љу ди. Ка да се 
до стиг не ви сок ни во раз у ме ва
ња мо же се у це ло сти схва ти ти 
кон цепт за што Европ ска уни ја, 
из нео је из ме ђу оста лог Франц 
Бо го вич, члан Европ ског пар ла
мен та, ко ји је са де ле га ци јом из 
Сло ве ни је бо ра вио 31. мар та у 
Ири гу. 

Он је у Срп ској чи та о ни ци, на 
три би ни ИПА фон до ва, пред
ста вио пред при ступ не фон до ве 
Европ ске уни је и ис та као да је 
Ср би ја на пра ви ла ве ли ки по
мак, отва ра ју ћи но ва по гла вља, 
да иде ка пра вом пу ту, од но сно 
Европ ској уни ји, за шта има по
др шку Сло ве ни је. 

Ре пу бли ка Ср би ја је сти ца
њем зва ња кан ди да та за члан
ство у Европ ску уни ју, до би ла 
сред ства ко ја су на ме ње на по
љо при вред ним про из во ђа чи ма 
ка ко би до сти гли стан дар де ко ји 
ва же у Европ ској уни ји. Европ
ска ко ми си ја је усво ји ла ИПА 
про грам до 2020. го ди не и тим 

чи ном Ср би ји ста ви ла на рас
по ла га ње 175 ми ли о на евра, 
по ја снио је на три би ни Дра ган 
Мир ко вић, по моћ ник ми ни стра 
по љо при вре де. 

Он је ис та као да ће овај но
вац мо ћи да ко ри сте и фи зич
ка и прав на ли ца, од но сно ре
ги стро ва на по љо при вред на 
га здин ства.

 У овом тре нут ку, по ред при
пре ме за акре ди та ци ју, на ко јој 
ин сти ту ци је Ми ни стар ства по
љо при вре де ра де сва ко днев но, 
нео п ход но је и да по тен ци јал ни 
ко ри сни ци ИПАРД фон до ва, 
од но сно по љо при вред ни про
из во ђа чи ко ји има ју на ме ру да 
ко ри сте ова сред ства от поч ну 

с при пре ма ма за њи хо во ко ри
шће ње. Бит но је да има ју сву 
по треб ну до ку мен та ци ју, да га
здин ства бу ду ре ги стро ва на, да 
су пар це ле за ве де не у ка та стру, 
та ко ђе по треб но је да по се ду ју 
аде кват на ве те ри нар ско  са ни
тар на ре ше ња о ис пу ње но сти 
усло ва за др жа ње жи во ти ња, 
да су сва гр ла уред но обе ле же
на и да се во ди про грам ме ра 
вак ци ни са ња – ис та као је Мир
ко вић.

По се ти о ци три би не до би ја ли 
су од мах од го во ре на пи та ња и 
не до у ми це, од по моћ ни ка ми ни
стра.

С. Ко стић

У ИРИ ГУ ПРЕД СТА ВЉЕ НИ
ПРЕД ПРИ СТУП НИ ФОН ДО ВИ ЕУ

Сред ства за
ру рал ни раз вој

Франц Бо го вич, члан Европ
ског пар ла мен та ис пред сло
ве нач ке Вла де, ко ји је и пот
пред сед ник Европ ског пар ла
мен та за при пре ма ње Ср би је 
за Европ ску уни ју, при ли ком 
по се те Ири гу, об и шао је и нов 
школ ски ре сто ран ко ји ће слу
жи ти за прак тич ну на ста ву уче

ни ци ма Сред ње шко ле „Бо ри
слав Ми хај ло вић Ми хиз“. Гра
ђе вин ски ра до ви на адап та ци
ји по слов ног објек та у школ ску 
ку хи њу за вр ше ни су по ло ви
ном фе бру а ра, а но ви про стор 
на ла зи се у згра ди Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Оп шти не Ириг на 
Ри бар ском тр гу. 

За вр шен ре сто ран шко ле

Пре зен та ци ја ИПА про гра ма у Ири гу
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Рум ска оп шти на је до де ли ла 105 сти пен
ди ја за сво је нај бо ље сту ден те од пр
ве го ди не основ них до ма стер сту ди ја 

 35 за сту ден те пр ве го ди не, 55 од дру ге до 
по след ње го ди не сту ди ја и 15 сти пен ди ја за 
ма стер сту ди је.

Овим нај бо љим рум ским сту ден ти ма ре
ше ња о сти пен ди ја ма је 1. апри ла уру чи ла 
за ме ни ца пред сед ни ка рум ске оп шти не Ма
ри ја Стој че вић. 

Она је сту ден ти ма об ја сни ла да су че ка
ли са ре ше њи ма док се на об ја ви ко нач на 
ли ста сту де на та ко ји су до би ли ре пу блич ке 
сти пен ди је. 

 До де љу је мо пет сти пен ди ја ви ше од пла
ни ра них, јер је пред сед ник Оп шти не од лу чио 
да сти пен ди је до би ју они са истим бро јем 
бо до ва, да ни ко не бу де оште ћен. Рум ска оп
шти на је увек же ле ла да по мог не нај бо љим 
уче ни ци ма и сту ден ти ма и та ко ће би ти и 

убу ду ће  ис та кла је Ма ри ја Стој че вић.
Ви си на сти пен ди ја је 8.400 ди на ра, а са 

ис пла том се по чи ње сле де ће не де ље. Има
ју ћи у ви ду да је већ април, сту ден ти ће у по
чет ку, до би ја ти по две ра те сти пен ди је.

Је дан од сти пен ди ста је Мла ден Гру ји чић 
ко ји је на пр вој го ди ни Фа кул те та тех нич ких 
на у ка у Но вом Са ду  смер софт вер ско ин же
њер ство и ин фор ма ци о не тех но ло ги је.

 Био сам ву ко вац у рум ској Гим на зи ји. 
Упи сао сам оно што сам же лео и ни сам се 
раз о ча рао, а до са да сам до био че ти ри де
сет ке и јед ну де вет ку  ре као нам је Мла ден.

Ва ња Бра да рић је на ма стер сту ди ја ма 
Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, 
смер со ци јал на по ли ти ка и ис ти че да јој ова 
сти пен ди ја пу но зна чи, као при зна ње за рад, 
али и под сти цај да се мла ди опре де љу ју за 
сти ца ње ви со ког обра зо ва ња, што је до бро и 
за њих и за дру штво у це ли ни. С. Џ.

РУМ А

Сти пен ди је за
105 нај бо љи х

Сти пен ди сти рум ске оп шти не

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ефи ка сни ја
елек трон ска упра ва

У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци 
29. мар та пред ста вљен је про је кат „Ус по
ста вља ње функ ци о нал не кан це ла ри је за 
ло кал ни еко ном ски раз вој, уво ђе њем си
стема за ад ми ни стра ци ју“. 

За ме ник гра до на чел ни ка То ми слав Јан
ко вић ка же да је ре а ли за ци ја овог про јек та 
зна чај на за раз вој елек трон ске упра ве.

 Кроз про је кат раз ви ја мо елек трон ску 
упра ву, та ко што ће мо об је ди ни ти све про
јек те ко ји се ре а ли зу ју на про сто ру на шег 
Гра да. Све ин сти ту ци је ће би ти у при ли ци 
да кроз апли ка ци ју уне су по дат ке, што је од 
ве ли ког зна ча ја, јер ће мо од са да у сва ком 
тре нут ку мо ћи да пра ти мо про јек те, њи хо
ву ре а ли за ци ју, а на тај на чин сма њу је мо и 
тро шко ве – ре као је Јан ко вић.

Град Срем ска Ми тро ви ца је од По кра
јин ског се кре та ри ја та за ме ђу ре ги о нал
ну са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву до био 
сред ства у из но су од 800.000 ди на ра за 
ре а ли за ци ју овог про јек та, a ло кал на са мо
у пра ва ће уче ство ва ти са 156.330 ди на ра. 
Парт нер на про јек ту је Ре ги о нал на раз вој на 
аген ци ја „Срем“ из Ру ме (РРАС).

Та ња Ми јај ло вић из РРАС је ис та кла да 
су они по мо гли да се у че ти ри срем ске оп
шти не им пле мен ти ра овај софт вер. То су 
оп шти не Шид, Пе ћин ци, Ста ра Па зо ва и 
Град Срем ска Ми тро ви ца. 

Про је кат омо гу ћа ва свим ло кал ним упра
ва ма и ор га ни за ци ја ма да упра вља ју и пра
ве из ве шта је о то ме шта се на ла зи у елек
трон ској ба зи про је ка та. Ре а ли за ци јом овог 
про јек та уна пре ди ће се са рад ња свих град
ских слу жби у ци љу по ди за ња ефи ка сно сти 
ло кал не ад ми ни стра ци је у пру жа њу услу га 
гра ђа ни ма и ло кал ној по слов ној за јед ни ци, 
као и да се лак ше пи шу и пред ста вља ју но
ви про јек ти и про јект не иде је.  С. С.

 
РУ МA

Семинар
Пред став ни ци Ма лог Звор ни ка на че лу 

са пред сед ни ком ове оп шти не Зо ра ном Јев
ти ћем по се ти ли су 28. мар та Ру му и при су
ство ва ли за њих ор га ни зо ва ном се ми на ру о 
тран спа рент но сти у ра ду Оп штин ске упра ве.

 Же ли мо да и на ша ло кал на са мо у пра ва 
бу де тран спа рент на као Ру ма и да на шим 
гра ђа ни ма на нај ја сни ји на чин пре зен ту је
мо рад Оп штин ске упра ве. Мо ра мо по ка за
ти од го вор ност и уве сти стан дар де у ра ду 
ко ји ће над жи ве ти све ман да те. Ве ру јем да 
ће мо ји са рад ни ци усво ји ти зна ња са пре да
ва ња и да ће мо тран спа рент ност ра да на ше 
Оп штин ске упра ве по ди ћи на је дан ви ши ни
во  ре као је Зо ран Јев тић.

Нај ви ше па жње би ло је по све ће но Ин
фор ма то ру о ра ду Оп штин ске упра ве ко ји 
је, ка да је реч о рум ској оп шти ни, оце њен од 
стра не не за ви сних ин сти ту ци ја као је дан од 
нај бо љих у Ср би ји.

 Са за до вољ ством смо при хва ти ли мол
бу ко ле га из Ма лог Звор ни ка да по се те на шу 
Оп штин ску упра ву и да им у прак си пре не се
мо на ша ис ку ства ве за на за из ра ду Ин фор
ма то ра тран спа рент ност у ра ду. Спре ми ли 
смо им и пре зен та ци ју ко ја при ка зу је на чин 
на ко ји смо у прет ход не две го ди не ус пе ли 
да при ву че мо ин ве сти ци је и отво ри мо но ва 
рад на ме ста  ре као је на чел ник Оп штин ске 
упра ве Ру ма Ду шан Љу би шић.

С. Џ.

На ми тро вач ком Град
ском тр гу 29. мар та 
пред став ни ци За

во да за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца раз
го ва ра ли су са гра ђа ни ма 
и де ли ли еду ка тив ни ма те
ри јал у окви ру обе ле жа ва
ња ме се ца бор бе про тив 
ма лиг них бо ле сти. Др Ја
сми на Јан дрић Ко чић ука
за ла је на зна чај пре вен ци
је ове бо ле сти.

 Ве о ма је ва жна пре
вен ци ја ове опа ке бо ле
сти. По ра жа ва ју ћи по да так 
је да је око 1.400 осо ба 
обо ле ло у 2013. го ди ни од ма лиг них обо ље
ња, а то ком исте го ди не 1.000 љу ди је умр
ло. Нај ве ћи уби ца му шка ра ца је кар ци ном 
плу ћа, а нај ви ше обо ле лих и умр лих же на је 
од кар ци но ма дој ке. Кар ци ном де бе лог цре
ва је на дру гом ме сту по обо ле ва њу и код 
му шка ра ца и код же на, а кар ци ном гр ли ћа 

ма те ри це је на че твр том ме сту. Код ста ри јих 
му шка ра ца ја вља се и кар ци ном про ста те. 
Ова квим ак ци ја ма, по ку ша ва мо да ука же мо 
на зна чај пре вен тив них пре гле да, јер је на
жа лост пре вен тив на кул ту ра код нас сла бо 
за сту пље на – об ја сни ла је др Јан дрић Ко
чић.  С. С. 

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Борба против рака
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Про шле не де ље по че ла је 
ду го на ја вљи ва на ре кон
струк ци ја пу та кроз Ла ћа

рак. Ра ди ће се 4,7 километaра 
пу та, а ка ко би се из бе гле са о
бра ћај не гу жве тре нут но се из
во де ра до ви на де сној тра ци 
пу та од Мар ти на ца ка цен тру 
Ла ћар ка. Пут се ши ри за 1,9 
ме та ра и спу шта за 60 цен ти
ме та ра, а укуп на вред ност ин ве
сти ци је је 250 ми ли о на ди на ра. 
Ин ве сти тор је ЈП Пу те ви Ср би је.  

Ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу Гра да Срем ска Ми
тро ви ца Вла ди мир Са на дер 
и на чел ник Град ске упра ве за 
ур ба ни зам, ко му нал не и ин
спек циј ске по сло ве Вла ди мир 
Пет ко вић на по ми њу да гра ђа ни 
при ли ком из во ђе ња ових ра до

ва тре ба да има ју стр пље ња.
 Због  фре квен ци је са о бра ћа

ја до не ли смо од лу ку за јед но са 
Пу те ви ма Ср би је да кре не мо са 
ре кон струк ци јом пу та кроз Ла ћа
рак из прав ца Мар ти на ца. Оче
ку је нас при пре ма оби ла зни це, 
ка ко не би за гу ши ли са о бра ћај 
кроз Ла ћа рак, ка ко ра до ви бу ду 
од ми ца ли – на во ди Пет ко вић.

Из ЈП Ди рек ци ја за из град њу 
Гра да са оп шта ва ју да се пр во 
ски да по сто је ћи ас фалт ни слој 
и коц ка, а план је да се ас фал
ти ра део по део у ду жи ни од по 
400 ме та ра. 

По ред ре кон струк ци је пу та 
кроз Ла ћа рак, 29. мар та ло кал на 
са мо у пра ва је пот пи са ла уго вор 
са пред у зе ћем Хи дро гра ђе ви
нар за лет ње одр жа ва ње пу те

ва на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. 

Пре ма ре чи ма на чел ни ка 
Вла ди ми ра Пет ко ви ћа, кре ну ло 
се већ са кр пље њем ру па, а оче
ку ју се и пр ви кон крет ни ра до ви 
на ас фал ти ра њу са о бра ћај ни ца. 
Вред ност уго во ре них ра до ва је 
22,5 ми ли о на ди на ра. 

 Кре ће мо са пре свла че њем 
са о бра ћај ни ца, и то пре све га у 
Но ћа ју, За са ви ци, Јар ку, Ша шин
ци ма, Ла ћар ку и Ку зми ну, али и 
оста лим де ло ви ма Срем ске Ми
тро ви це. Пре вас ход но, фо кус 
је на се ли ма, и план нам је да 
ура ди мо ас фалт та мо где он још 
увек не по сто ји и та ко омо гу ћи
мо гра ђа ни ма основ не усло ве за 
жи вот у сво јим ме сти ма – на во
ди Пет ко вић.    Б. С.

ПО ЧЕ ЛА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ПУ ТА КРОЗ ЛА ЋА РАК ЈП „ГАС - РУ МА“

Јеф ти ни ји гас
Тренд из про шле го ди не да 

се сма њу је це на при род ног 
га са, на ста вљен је и ове. На и
ме, од 1. апри ла це на га са за 
ка те го ри ју „до ма ћин ство“ је 
ума ње на за 12 про це на та. 
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је 
смо до би ли од Ра де Ма ра ви
ћа, ди рек то ра ЈП „Гас  Ру ма“ 
од по чет ка апри ла но ва це на 
из но си 35,54 ди на ра за куб ни 
ме тар при род ног га са, од но
сно 39,10 ди на ра по ку би ку са 
ура чу на тим ПДВом.

 Од ју на про шле го ди не, са 
овим нај но ви јим по јеф ти ње
њем, ово је че твр та ко рек ци ја 
це не га са на ни же. Да кле, 
ра ди се о зна чај ном по јеф ти
ње њу што по ка зу је и чи ње ни
ца да је гас у ју ну про шле 
го ди не са ПДВ ко штао 57,45 
ди на ра, а са да 39,10 ди на ра. 
Сва ка ко да је то укуп но ума
ње ње од 31,95 про це на та зна
чај но олак ша ње за по тро ша че 
 ко мен та ри ше Ра да Ма ра вић.

„ПО ЛЕ ТА РАЦ“ РУ МА

Играчке
на поклон

Чла ни це Дру штве ног ак ти
ва же на Ру ме по се ти ле су 29. 
мар та обје кат УП ВО „По ле та
рац“ у цен тру гра да и по кло
ни ли ве ли ки број игра ча ка и 
ди дак тич ког ма те ри ја ла ма ли
ша ни ма ко ји по ха ђа ју вр тић.

Ве ра Алек сић, пред сед ни ца 
Дру штве ног ак ти ва же на ка же 
да они сва ке го ди не има ју ху
ма ни тар но по се ло на ко је до
ђе ве ли ки број при ја тељ ских 
удру же ња, ка ко из зе мље та
ко и из Бо сне и Хер це го ви не и 
Ре пу бли ке Срп ске. 

Ди рек тор ка УП ВО „По ле
та рац“ Дра га на Стој шић је 
за хва ли ла Дру штве ном ак ти
ву же на што су ми сли ли на 
де цу из вр ти ћа. Она до да је 
да „По ле та рац“ ор га ни зу је и 
ове го ди не „Игров нцу“ ко ја ће 
се одр жа ва ти у Мон та жном 
објек ту у Пр во мај ској ули ци. 
Игров ни ца ће се ор га ни зо ва ти 
јед ном не дељ но, и то сре дом, 
од 15 ча со ва и 30 ми ну та до 
17 ча со ва и 30 ми ну та.

 Про грам ре а ли зу је мо бес
плат но за сву при ја вље ну де
цу од три до пет и по го ди на, 
а ко ја ни су об у хва ће на це ло
днев ним или по лу днев ним бо
рав ком у на шој уста но ви. Про
грам је усме рен на пру жа ње 
по др шке раз во ју де це овог уз
ра ста, а основ ни циљ је да се 
што ве ћем бро ју де це обез бе
де усло ви да се дру же, игра ју 
и уче са сво јим вр шња ци ма  
ис ти че ди рек тор ка УП ВО „По
ле та рац“ Дра га на Стој шић.

С. Џ.

Ра ди се по јед на
са о бра ћај на тра ка

У ор га ни за ци ји Ре пу блич
ког фон да за пен зи о но и 
ин ва лид ско оси гу ра ње и 

Срем ске при вред не ко мо ре, у 
са рад њи са Са ве зом ра чу но
во ђа и ре ви зо ра Ср би је и При
вред не ко мо ре Ср би је про шлог 
пет ка, 1. апри ла у Град ској ку ћи 
у Срем ској Ми тро ви ци пре зен
то ван је нов елек трон ски сер
вис. У пи та њу су обра сци М 4 
ко ји се од 15. мар та мо гу до ста
ви ти елек трон ским пу тем.

На овај на чин по сло дав ци ма 
је омо гу ће но да елек трон ски до
ста ве при ја ву М 4 за за по сле не 
за 2015. го ди ну пре ко елек трон
ског сер ви са Ре пу блич ког фон
да за пен зи о но и ин ва лид ско 
оси гу ра ње. Уво ђе њем ове елек
трон ске при ја ве ви ше не ће мо
ра ти да се од ла зи на шал тер, да 
се но се ко пи је из во да те ку ћих 
ра чу на и по је ди нач не по ре ске 
при ја ве, већ ће се елек трон ским 

пу тем до ста ви ти М 4 обра зац. 
Ре а ли за ци ја овог про јек та обез
бе ди ла је јед но став ну и бр зу ре
а ли за ци ју за кон ске оба ве зе.

 Пре зен та ци ја но вог елек
трон ског сер ви са ко ји је осми
шљен и кре и ран у Фон ду, на ме
њен је по сло дав ци ма, а зна чи ће 
и са мом Фон ду. Елек трон ска 
пре да ја обра за ца М 4 ће по јед
но ста ви ти и убр за ти чи та ву про
це ду ру и ти ме ће по сло дав ци 
сво ју за кон ску оба ве зу на вре ме 
из вр ши ти ла ко и бр зо – ре као 
је Че до мир Фран цу ски, за ме ник 
ди рек то ра По кра јин ског фон да 
за пен зи о но и ин ва лид ско оси
гу ра ње. 

Пред сед ник Срем ске при
вред не ко мо ре Ђор ђе Бо жић ис
та као је да је основ ни циљ ове 
пре зен та ци је да се при вред ни
ци упо зна ју са мо гућ но шћу да М 
4 обра сце пре да ју елек трон ским 
пу тем. 

Сне жа на Ми тро вић, ви ши са
вет ник Са ве за ра чу но во ђа и ре
ви зо ра Ср би је ре кал је да је до 
са да пре да то пре ко 11.000 елек
трон ских М 4 обра за ца.

 Ово је за вр ше так јед не ве ли
ке ре фор ме ко ја тра је од 2013. 
го ди не, ре фор ме по осно ву уво
ђе ња об је ди ње не на пла те по ре
за и до при но са. Она је олак ша
ла ра чу но во ђа ма до ста вља ње 
из ве шта ја о по је ди нач ној по ре
ској при ја ви ко ја са др жи об ра чу
на те на кна де за ра да, утвр ђе не 
осно ви це до при но са и из но се 
до при но са. Од 1. мар та 2014. 
го ди не ства ра се ба за по да та ка 
код по ре ске упра ве ко ја ће са
да ко ри сти ти као основ за кон
тро лу по да та ка. Већ је пре да то 
пре ко 11.000 елек трон ских М 4 
обра за ца, а пре ко 50 ми ли јар
ди ди на ра се сли ло у бу џет од 
1. мар та 2014. го ди не – на во ди 
Сне жа на Ми тро вић.  С. С.

ПРЕ ДА ЈА М4 ОБРА ЗАЦА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 

Без чекања у реду
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НА КОН 30 ГО ДИ НА ПО НО ВО РА ДИ БИ О СКОП У КУ ЗМИ НУ

Дом кул ту ре ме сто
оку пља ња фил мо фи ла

У Ку зми ну на кон 30 го ди на, 6. апри ла 
по чи ње са ра дом би о скоп, а Ку змин
ча не оче ку ју две пре ми је ре. Реч је о 

3Д фил му „Кунг фу Пан да“ и филму „Бра
ћа по ба би не ли ни је“. Фил мо ви ће би ти 
при ка за ни у До му кул ту ре у ор га ни за ци ји 
Кул тур ног цен тра Ку змин, а пр ву кар ту ку
пио је на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић. Кар ту му 
је про дао Ко ста Жи ва но вић, осам де сет пе
то го ди шњи ме шта нин Ку зми на.

Ко ста је про вео 22 го ди не ра де ћи у не
ка да шњем До му кул ту ре у Ку зми ну, где се 
по ред би о ско па, на ла зио и ша хов ски клуб 
и про стор где су се одр жа ва ле раз не про
сла ве. Са осме хом, при се ћа се ле пих тре
ну та ка.

 Пр ву кар ту про дао сам пре 30 го ди на 
у ку змин ском би о ско пу, за до ма ћи филм 
ко ји се та да при ка зи вао, ми слим да је то 
био филм „Хај де да се во ли мо“. У би о ско
пу су би ли при ка зи ва ни ра зни фил мо ви, 

а по ред то га, ор га ни зо ва ли смо и игран
ке, про сла вља ли но ве го ди не, до ла зи ли 
су ра диј ски пе ва чи. Та да смо све има ли, 
а са да омла ди на не ма где да се оку пља 
– при ча Ко ста. 

На пи та ње но ви на ра ка ко је ре а го вао 
кад је чуо да ће на кон не ко ли ко де це ни ја 
би о скоп по но во да ра ди и да ли ће од гле
да ти пре ми је ре фил мо ва, Ко ста је ре као: 

 Кад сам чуо, ре као сам сва ка вам част. 
На ша омла ди на са мо иде у ка фи ће, јер 
не ма где да се са ста је. У мо је вре ме је би
ло мно го дру га чи је. На рав но да ћу до ћи да 
гле дам филм – до дао је Ко ста Жи ва но вић. 

Пред став ни ци Кул тур ног цен тра Ку змин 
оче ку ју ве ли ку по се ће ност ме шта на то ком 
пре ми је ра.

 По сле 30 го ди на ко нач но има мо по но
во би о скоп у се лу. Оче ку јем ве ли ку по се
ће ност ка ко од стра не ме шта на, та ко и од 
ме шта на окол них се ла  ре као је пот пред
сед ник Кул тур ног цен тра Ку змин Сте ван 
Сав чић и по звао све за ин те ре со ва не да 
по се ћу ју би о скоп у што ве ћем бро ју. 

У пла ну је да би о скоп ра ди јед ном ме
сеч но, у за ви сно сти од пре ми је ра и фил
мо ва, ре ак ци је и по се ће но сти љу ди. Ка ко 
у Срем ској Ми тро ви ци не по сто ји би о скоп 
не го се фил мо ви при ка зу ју у По зо ри шту, 
уоп ште не сум ња мо у по се ће ност ку змин
ског би о ско па. 

Под се ти мо, Кул тур ни цен тар у Ку зми
ну је оформ љен про шле го ди не. У окви
ру кул тур ног цен тра функ ци о ни ше сек ци ја 
фол кло ра, там бу ра шка и драм ска сек ци ја. 
Ини ци ја тор осни ва ња Кул тур ног цен тра је 
Слав ко Шо јић, члан Са ве та ме сне за јед
ни це Ку змин. Он је уз по моћ не ко ли ко љу
ди ус пео да се из бо ри за фор ми ра ње овог 
цен тра у ци љу да по кре не и ожи ви се ло. 

С. Ста не тић
Коста Живановић продао прву карту начелнику Илији Недићу

По сле
30 го ди на 

Кузмин
по но во има 

би о скоп.
Оче ку је се

ве ли ка
по се ће ност 

ка ко од стра не 
ме шта на, та ко и 

од становника 
окол них се ла

Биоскоп у Дому културе
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У СУ СРЕТ 71. ГО ДИ ШЊИ ЦИ ПРО БО ЈА СРЕМ СКОГ ФРОН ТА

Нај тра гич ни је срп ско бо ји ште

Два на е стог апри ла 1945. 
го ди не у Дру гом свет ском 
ра ту про би јен је Срем ски 

фронт, јед но од нај те жих и нај
тра гич ни јих срп ских бо ји шта, 
на ко ме је у ро вов ској бор би од 
ок то бра 1944. до апри ла 1945. 
го ди не уче ство ва ло око 250.000 
вој ни ка. 

Срем ски фронт је оце њен као 
јед но од нај те жих, нај ду го трај
ни јих и нај слав ни јих бо ји шта у 
на род но о сло бо ди лач кој бор би 
про тив оку па то ра и за осло бо
ђе ње Ју го сла ви је. Фор ми ран је 
по сле осло бо ђе ња Бе о гра да, 
кра јем ок то бра 1944. го ди не 
и тра јао је све до 12. апри ла 
1945. Нем ци су га по ста ви ли ка
ко би шти ти ли је ди ни пут из вла
че ња ар миј ске гру пе Е, пре ко 
Са ра је ва и Сла вон ског Бро да 
у Па но ни ју. Пр ви про ле тер ски 
кор пус НОВЈ, ко ји је од 1. ја
ну а ра 1945. го ди не пре и ме но
ван у Пр ву ар ми ју ЈА, по чео је 
Срем ски фронт да би за шти тио 
осло бо ђе ни Бе о гра д и на ста вио 
по ти ски ва ње не при ја те ља пре
ма за па ду. Ју го сло вен ске сна ге 
са чи ња ва ло је 12 ди ви зи ја: Пр
ва и Дру га про ле тер ска, Пе та 
кра ји шка, Ше ста лич ка про ле
тер ска, 11. кра ји шка, 17. ис точ
но  бо сан ска, 21. и 22. срп ска, 
16. и 36. вој во ђан ска, 42. и 48. 
ма ке дон ска ди ви зи ја, гру па ва
зду хо плов них ди ви зи ја и ви ше 
са мо стал них је ди ни ца. Све је
ди ни це, ан га жо ва не у бор ба ма 
на Срем ском фрон ту, по пу ње не 
су мла дим бор ци ма из Ср би је.  

У пр вој фа зи НОВЈ, оја ча на 
де ло ви ма Цр ве не ар ми је, др
жа ла је ини ци ја ти ву у сво јим 
ру ка ма. То ком де цем бра 1944. 
пред у зе та је ве ли ка офан зи
ва ју го сло вен ских и со вјет ских 

сна га у ци љу про бо ја фрон та. 
То ком ја ну а ра 1945. не мач ке 
сна ге су пре у зе ле про тив о фан
зи ву у ци љу ис пра вља ња и ста
би ли зо ва ња фрон та. Бор бе на 
Срем ском фрон ту су би ле ду го
трај не, те шке и упор не. Оку па
то ри су, по ред упор них од брам
бе них бор би, из вр ши ли и два 
сна жна про тив на па да. Пр ви пут 
су 3. ја ну а ра 1945. из не над ним 
про ти на па дом над моћ ним сна
га ма по ти сну ли 21. срп ску ди ви
зи ју прав цем ОтокКо мле тин ци
Ни јем ци на ле ву оба лу Бо су та. 
Дру ги да ле ко сна жни ји про тив
у дар Нем ци су из вр ши ли 17. ја
ну а ра, по знат као „Зим ска олу
ја“, ан га жо ва њем три и број но и 
тех нич ки ја ке ди ви зи је, по ти сну
ли Пр ву ју го сло вен ску ар ми ју на 
ис ток и за у зе ли Шид. По сле два 
да на Пр ва ар ми ја оја ча на Дру
гом про ле тер ском ди ви зи јом 
при си ли ла је не при ја те ља на 
од бра ну и по вра ти ла Шид. 

На кон то га за вла да ло је за
тиш је до апри ла, ка да је ју го
сло вен ска ар ми ја енер гич ним 
на па дом про би ла Срем ски 

фронт 12. апри ла 1945. го ди не 
и про др ла ду бо ко на за пад, го
не ћи осо вин ске сна ге у по вла
че њу и осло ба ђа ју ћи тај део 
Ју го сла ви је.

По сле при пре ма у скло пу 
за вр шних опе ра ци ја за осло
бо ђе ње Ју го сла ви је, из вр шен 
је про бој Срем ског фрон та, 12. 
апри ла 1945. го ди не. За про
бој су фор ми ра не три опе ра
тив не гру пе: Се вер на (глав на), 
Бо сут ска и Ју жна. Ју жна гру па 
ди ви зи је то ком увод них бор би 
по чет ком апри ла фор си ра ла је 
Дри ну, осло бо ди ла Сем бе ри ју 
и Брч ко и та ко угро зи ла не мач
ки де сни блок фрон та. Бо сут
ска опе ра тив на гру па за у зе ла 
је по ла зне по ло жа је на Бо су ту. 
Се вер на опе ра тив на гру па за
у зе ла је по ло жа је на прав цу 
глав ног уда ра. Ко ман дант Пр ве 
ар ми је ге не рал Пе ко Дап че вић, 
ко ман до вао је ју жном опе ра тив
ном гру пом, а про бо јем фрон та 
на чел ник шта ба Пр ве ар ми је ге
не рал Ми лу тин Мо ра ча. 

Про бој фрон та по чео је 12. 
апри ла, ра но ују тру. Пр во је 

осло бо ђен Ву ко вар и То вар ник, 
а за тим и Илин ци, Шид ски Ба
нов ци и Ила ча. 

Осло бо ђе њем Вин ко ва ца и 
Жу па ње, Пр ва ар ми ја је про
би ла Срем ски фронт на це лој 
ду би ни и отво ри ла пут за про
бој пре ма Сла вон ском Бро ду и 
За гре бу. 

Гу би ци на ра ти шту су би ли 
огром ни. У увод ним бор ба ма 
и у про бо ју Срем ског фрон та 
од 3. до 13. апри ла гу би ци Пр
ве ар ми је из но си ли су: 1.713 
по ги ну лих, 5.948 ра ње них и 53 
не ста ла бор ца. За то вре ме не
мач ке сна ге су има ле 9.512 уби
је них, 3.273 ра ње на и 5.427 за
ро бље них вој ни ка, под о фи ци ра 
и офи ци ра. 

Све је ди ни це у бор ба ма на 
Срем ском фрон ту има
ле су ве ли ког са ве зни ка 

и по ма га ча у срем ском на ро ду. 
У њи хо вим до мо ви ма бор ци 
су на ла зи ли сво ја скло ни шта, 
на род их је при мао обе руч ке, 
пру жио им све што је имао. По
ма га ли су им у сме шта ју, тран
спор ту и не зи ра ње ни ка, а вој не 
је ди ни це су уз вра ћа ле на ро ду 
у пољ ским ра до ви ма у вре ме 
за тиш ја, по себ но у бер би ку ку
ру за.

У се лу Ада шев ци осам де се
тих го ди на про шлог ве ка из гра
ђен је Спо мен ком плекс „Срем
ски фронт“, ко ји пред ста вља 
спо ме нич ко му зеј ску це ли ну, 
чи ји је аутор ака дем ски ва јар 
Јо ван Сол да то вић. На по себ
ним зи до ви ма по ста вље не су 
брон за не пло чи це са  име ни
ма свих стра да лих при пад ни ка 
ју го сло вен ске ар ми је, као и со
вјет ских, ита ли јан ских и бу гар
ских је ди ни ца. 

Б. Се ла ко вић

Срем ски фронт је оце њен као јед-
но од нај те жих, нај ду го трај ни јих и 
нај слав ни јих бо ји шта у на род но о-
сло бо ди лач кој бор би про тив оку-
па то ра и за осло бо ђе ње Ју го сла ви-
је. Фор ми ран је по сле осло бо ђе ња 
Бе о гра да, кра јем ок то бра 1944. 
го ди не и тра јао је све до 12. апри ла 
1945. го ди не

Ју го сло вен ска ар ми ја на Срем ској фрон ту
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ФУД БА ЛЕР КЕ ИЗ МИ ТРО ВИ ЦЕ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НЕ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ КЕ СР БИ ЈЕ 

Про шле сре де, 30. мар
та, на ста ди о ну Фуд бал
ског клу ба „Гра ни чар“ 

у Ку зми ну оку пи ло се два де
сет фуд ба лер ки до 15 го ди
на ста ро сти, чла ни це женскe 
селекцијe Фуд бал ског са ве за 
Вој во ди не. Нај бо ље од нај бо
љих има ју шан су да за и гра ју у 
ре пре зен та ци ји Ср би је у жен
ском фуд ба лу. 

Јед на од њих је и че тр на
е сто го ди шња Ти ја на Бо ја џи
ја, гол ман ка дет ки ња жен ског 
Фуд бал ског клу ба „Сре ми це“ 
из Срем ске Ми тро ви це. 

 Кад сам би ла ма ла гле да
ла сам утак ми це и од та да ми 
се сви део жен ски фуд бал. Же
лим да играм фуд бал и да се 
по ка жем у нај бо љем све тлу. 
Не оче ку јем да ћу би ти иза бра
на за ре пре зен та ци ју, за то што 

има још је дан сја јан гол ман, 
али ћу се тру ди ти да бу дем што 
бо ља – ре кла је Ти ја на.

На пи та ње но ви на ра ка ко ре
а гу ју ње ни ро ди те љи на то што 
је ода бра ла овај „груб“ спорт, 
ре кла је да је та та био уз њу од 
са мог по чет ка.

 Та та ме је по др жа вао и тре
ни рао то ком овог пе ри о да, а  
ма ма се ма ло про ти ви ла. Сад 
је нај по но сни ја – ис та кла је Бо
ја џи ја. 

Из истог клу ба је и Ања Ма
ри чић ко ја је, ка ко ка же, за во
ле ла фуд бал уз свог уја ка са 
ко јим је гле да ла утак ми це и 
тре ни ра ла.

 Са уја ком сам гле да ла утак
ми це и та ко сам за во ле ла и по
че ла да играм фуд бал. Играм 
на по зи ци ји де сног бе ка. Ка жу 
да је фуд бал груб спорт за де

вој чи це али за ме не ни је – ре
кла је Ања и до да ла да је код 
ње би ла обр ну та си ту а ци ја, јер 
је ма ма од по чет ка би ла за то 
да тре ни ра баш овај спорт.

 Ма ма је од по чет ка би ла за 
то да тре ни рам, а та та не. Сад 
је све су пер – ис та кла је мла да 
фуд ба лер ка Ма ри чић.

Че тр на е сто го ди шња Су за на 
Бра да ра игра де сно кри ло. Ка
же да су де ча ци про тив то га да 
се она ба ви спор том, али ова 
мла да де вој ка не од у ста је. 

 Тре ни рам око пет, шест го
ди на. Стал но сам гле да ла де
ча ке из мог кра ја ка ко игра ју 
фуд бал и сви де ло ми се. У мом 
раз ре ду де ча ци су про тив то
га да ја играм фуд бал јер сам 
жен ско, али ја не на ме ра вам 
да на пу стим овај спорт. Во ле
ла бих да за и грам и за ре пре
зен та ци ју – из ја ви ла је Бра да
ра и до да ла да нај ви ше во ли 
ка да од и гра ду пли пас и ка да 
аси сти ра за гол. Она је но ви на
ри ма ре кла да су ње на оба ро
ди те ља у по чет ку би ла про тив 
то га да се ба ви фуд ба лом, али 
да су јој на кон не ког вре ме на 
по че ли да пру жа ју по др шку, ко

ју и да нас има. По ред то га што 
се успе шно ба ви фуд ба лом, 
Су за на је и од ли чан ђак ОШ 
„Бран ко Ра ди че вић“ у Ку зми ну. 

Да ни је ла Сто иљ ко вић Са
вић, пред сед ни ца жен ског Фуд
бал ског клу ба „Сре ми це“ из 
Срем ске Ми тро ви це ука за ла је 
на зна чај са рад ње ко ју има ју са 
ФК „Гра ни чар“ из Ку зми на, јер 
су у при ли ци да де ци ко ја ни
су из гра да при бли же жен ски 
фуд бал. 

 Жен ски Фуд бал ски клуб 
„Сре ми це“ из Срем ске Ми тро
ви це је на овај на чин на ста вио 
до бру са рад њу са Фуд бал ским 
клу бом „Гра ни чар“ из Ку зми
на. Они су нам омо гу ћи ли да 
бу де мо до ма ћи ни се лек ци ји 
Вој во ди не, та ко да им се овом 
при ли ком за хва љу јем. Ми смо 
ту да пру жи мо нај бо ље што 
мо же мо, до каз за то је пет фуд
ба лер ки до 15 го ди на ко је су у 
са ста ву жен ске се лек ци је Вој
во ди не. На овај на чин оне са ме 
се би отва ра ју пут и мо гућ ност 
да уђу у ре пре зен та ци ју – из
ја ви ла је Да ни је ла Сто иљ ко
вић Са вић, пред сед ни ца ЖФК 
„Сре ми це“.  С. Ста не тић

Тре нер се лек ци је Вој во ди не 
ис под 15 го ди на Сло бо дан 
Ке кић ре као је да де вој чи це 
ко је се нај бо ље по ка жу иду на 
тур нир у Ста ру Па зо ву, где ће 
се су сре сти са још три се лек
ци је. Нај бо ље од њих би ће иза
бра не да за и гра ју у жен ској 
фуд бал ској ре пре зен та ци ји 
Ср би је.

 Оку пље не су де вој чи це ко је 

игра ју у раз ли чи тим клу бо ви ма 
на те ри то ри ји Вој во ди не. Од 
тих 20 де вој чи ца, нај бо ље иду 
на тур нир у Ста ру Па зо ву, 22. и 
23. апри ла, где игра ју са еки па
ма из Бе о гра да, за пад не и 
ис точ не Ср би је. Од те че ти ри 
еки пе, де вој чи це ко је се по ка
жу као нај бо ље ула зе у се лек
ци ју ре пре зен та ци је Ср би је – 
об ја снио је Ке кић. 

Бор ба за ула зак
у ре пре зен та ци ју

Мла де фуд ба лер ке Су за на Бра да ра,
Ти ја на Бо ја џи ја и Ања Ма ри чић

Ко пач ке уме сто шти кли 
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ШКОЛ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА У ВРА ЊУ

Ис пра ћај пла ме на

У пе так, 1. апри ла на пла тоу 
ис пред По слов но спорт
ског цен тра „Пин ки“ у 

Срем ској Ми тро ви ци, ми тро вач
ки спор ти сти и спорт ски рад ни
ци за јед но са на чел ни ком Град
ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или јом Не ди ћем, ис
пра ти ли су Олим пиј ски пла мен, 
ко ји је про сла вље ни ка ја каш Ог
њен Фи ли по вић пре дао мла дим 
спор тист ки ња ма, од бој ка ши ци 
Алек сан дри Та дић, и ка ја ка ши
ца ма Ма ри ји До ста нић и Сан
дри По ло ви ни. Мла де спор ти сте 
у ма ју оче ку је Школ ска олим пи
ја да, ко ја ће се одр жа ти у Вра
њу.

 Олим пи ја да у Срем ској Ми
тро ви ци одр жа на је 2012. го ди
не, а ове го ди не до ма ћин је Вра
ње. Ми ис пра ћа мо Олим пиј ски 
пла мен на пут ка Вра њу за јед но 
са свим на шим спор ти сти ма ко
ји ће уче ство ва ти на пред сто је
ћој спорт ској Олим пи ја ди. Има
мо око 70 пла си ра них спор ти ста 
у 10 спор то ва. Ме ђу тим, ни су 
за вр ше не све ква ли фи ка ци је, 
оче ку је мо да еки па Ми тро ви це 
бу де број на и да по но ви успех 
ка кав је има ла про шле го ди не 
на Спорт ским игра ма мла дих – 
ре као је на чел ник Град ске упра
ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Не дић. С. С. 

Ка ја каш Ог њен Филиповић пре да је Олимпијски пла мен 

У окви ру 17. ко ла Пр ве фут
сал ли ге Ср би је, у Срем
ској Ми тро ви ци, у су бо ту 

2. апри ла је Де ус Ро ло пласт 
Мо шић уго стио еки пу Вра ња и 
са пет го ло ва је ис пра тио ку ћи 
– 5:0.

Дво стру ки стре лац био је Ми
ло са вац, а по је дан гол по сти гли 
су То мић, Сан трач и По по вић Д.

Ову утак ми цу је ис пра ти ло 
све га око 150 на ви ја ча, иако је 

Де ус Ро ло пласт Мо шић еки па 
ко ја га зи све пред со бом и уз 
ма ло спорт ске сре ће, мо жда и 
уче сник сле де ће Ли ге шам пи о на 
у фут са лу. 

На скром ни од зив пу бли ке ре
а го вао је срп ски ре пре зен та ти
вац Вла ди мир Ми ло са вац, чи ја 
је фор ма на ве о ма за вид ном ни
воу. Спорт ски је по хва лио еки пу 
Вра ња, ко ја исти ни за во љу, ни је 
мо гла да при ми ма ње од пет го

ло ва, кад се све са бе ре и оду
зме што се ути са ка ти че.

 Не знам шта се ово де ша ва, 
због че га је та ко ма ло пу бли ке 
сад кад смо све бли жи ти ту ли, 
до кра ја је оста ло пет ко ла, уз не 
та ко те жак рас по ред за нас. Што 
се еки пе Вра ња ти че, она је ква
ли тет на и го ди на ма је већ стан
дард ни пр во ли гаш. До ду ше, бо
ри се са да за оп ста нак и до шла 
је ов де по бод, али ми смо од
и гра ли при лич но озбиљ ну утак
ми цу, за раз ли ку од прет ход не 
две ло ши је про тив Ко пер ни ку са, 
иако су две по бе де у пи та њу – 
ре као је Ми ло са вац.

Пет ко ла је до кра ја и Де ус у 
свом сти лу иде на пет убе дљи
вих по бе да. Че ка се да Еко но
мац кик сне, ка ко би пре власт на 
та бе ли узео Де ус Ро ло пласт Мо
шић, тим ко ји је до жи вео нај ве ћу 
екс пан зи ју у исто ри ји до ма ћег 
фут са ла.

Што се пу бли ке ти че, за и ста, 
ни је нај ја сни ја си ту а ци ја у ве зи 
од зи ва. Пр во ко ло про тив Кал
че у дру гој по лу се зо ни ис пра ти
ло је ви ше од 800 љу ди. Је сте 
дер би био у пи та њу, али ко ја је 
раз ли ка? Да не под се ћам да је 
улаз сло бо дан. Де ус Ро ло пласт 
Мо шић је спорт ски клуб ко ји је 
нај бо ље пред ста вио Срем ску 
Ми тро ви цу од свих град ских 
клу бо ва до са да. У ско ри је вре
ме, Ми тро ви ца би за хва љу ју ћи 
Де у су мо гла да уго сти ти мо ве 
Ли ге шам пи о на, у че му је про
блем? Сле де ћа Ли га шам пи о на, 
или она по сле ње, зар је то нај
ва жни је? Де ус игра на нај ви шем 
мо гу ћем ни воу, то је нај ва жни је. 
Хтео то не ко да при зна или не, 
Срем ска Ми тро ви ца је цен тар 
срп ског фут са ла, а Де ус Ро
ло пласт Мо шић то до ка зу је из 
утак ми це у утак ми цу. 

Алек сан дар Ћо сић 

ФУТ САЛ: ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ

Де ус по но во
убе дљив

Де ус Ро ло пласт Мо шић 
пла си рао се у по лу фи на ле 
Ку па Ср би је у фут са лу, са вла
дав ши у Срем ској Ми тро ви ци 
30. марта ни шки Ко пер ни кус 
ре зул та том 10:4 (5:0).

Го ло ве за Де ус по сти гли су: 
три Сан трач, по два Ми ло са
вац, Ла зић, По по вић В. и је
дан гол То мић.

Пред око 300 Ми тров ча на у 
ПСЦ „Пин ки“ Де ус је по ко зна 
ко ји пут по ка зао су пер и ор
ност, из ра же ну кроз на ро чи ту 

ефи ка сност од по чет ка дру гог 
де ла се зо не, па се, из гле да, 
про тив ни ци ма ви ше ис пла ти 
да не до ђу у го сте и слу жбе но 
из гу бе са ми нор них 3:0.

Ко пер ни кус је у Ми тро ви ци 
го сто вао и у не де љу 27. мар
та у окви ру ли га шког так ми че
ња и из гу био 5:0.

Де ус Ро ло пласт Мо шић, 
очи глед но је еки па ка кву срп
ски фут сал ду го ни је имао и 
ко ју тек че ка ју ве ли ки иза зо
ви. 

Успешни и у Купу Србије

Ор га ни за тор овог про мо
тив ног тур ни ра, одр жа
ног 2. апри ла у спорт ској 

ха ли у До њем То вар ни ку, био је 
Спорт ски са вез „Раз вој спор то
ва“, под по кро ви тељ ством Оп
шти не Пе ћин ци. Игра ло се по 
си сте му „три на три“, а уче ство
ва ло је 12 еки па рас по ре ђе них у 
две гру пе. У пр вој фа зи так ми че
ња игра ло се по си сте му „сва ко 
са сва ким“ у окви ру гру пе, да би 
се у по лу фи на ле пла си ра ле по 
две нај бо ље еки пе из сва ке гру
пе.

У по лу фи на лу је еки па Ши
ма нов ци 2 би ла бо ља од еки
пе Ши ма нов ци 4, ко ју је до би ла 
ре зул та том 2:0 (16:6 и 16:1), а 
еки па Ши ма нов ци 1 по бе ди ла је 
еки пу КК Пе ћин ци, та ко ђе ре зул

та том 2:0 (16:6 и 16:5). У фи на лу 
је еки па Ши ма нов ци 2 по ра зи ла 
еки пу Ши ма нов ци 1 ре зул та том 
2:0 (16:9 и 16:11) и та ко осво ји
ла Куп.

Ме ђу тим, ка ко је пр во пла си
ра на еки па на сту пи ла ван кон ку
рен ци је, јер је би ла са ста вље на 
од игра ча из Ши ма но ва ца и Ста
ре Па зо ве, а пра ви ла су до зво
ља ва ла са мо на ступ игра чи ма из 
оп шти не Пе ћин ци, и по ред по бе
де, на гра да за пр во ме сто – ви
кенд у хо те лу Ле пен ски вир при
па ла је дру го пла си ра ној еки пи. 

На гра де нај бо љим еки па
ма, ди пло ме, лоп те и ва у чер за 
на град ни ви кенд, нај бо љи ма 
је уру чио пред сед ник „Раз во ја 
спор то ва“ Си ни ша Ђо кић.

Д. С. 

ПЕЋИНЦИ: ТУРНИР У БА СКЕ ТУ

Куп Општине

Фи на ли сти Ку па оп шти не Пе ћин ци
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Ре зул та ти утак ми ца 28. 
ко ла: Гор њи Ми ла но вац: 
Ме та лац – Бо рац 2:0, Бе о град: 
Рад  ОФК Бе о град 1:1, Но ви 
Сад: Вој во ди на  Цр ве на Зве
зда 0:0, Су бо ти ца: Спар так 
Зла ти бор во да – Рад нич ки 1:2, 
Но ви Па зар: Но ви Па зар  
Во ждо вац 1:1, Ја го ди на: Ја го
ди на – Чу ка рич ки 1:3, Бе о град: 
Пар ти зан – Рад ник 3:2, Лу ча ни: 
Мла дост  Ја вор Ма тис 1:1.

1. Ц. Зве зда 28 25 3 0 80:18 78
2. Пар ти зан 28 14 6 8 53:36 48
3. Чу ка рич ки 28 13 8 7 34:22 47
4. Рад нич ки 28 12 9 7 26:18 45
5. Бо рац 28 12 8 8 35:27 44
6. Во ждо вац 28 10 10 8 29:26 40
7. Вој во ди на 28 10 10 8 39:37 40
8. Рад ник 28 9 10 9 34:44 37
9. Ја вор 28 8 11 9 20:21 35

10. Мла дост 28 7 11 10 25:34 32
11. Ме та лац 28 7 10 11 26:34 31
12. Н. Па зар 28 6 10 12 19:38 28
13. ОФК 28 8 3 17 25:40 27
14. Рад 28 4 11 13 28:40 23
15. Спар так 28 5 10 13 19:35 23
16. Ја го ди на 28 4 10 14 21:43 22

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра 
– Сло бо да 2:0, Кру ше вац: 
На пре дак  Ло зни ца 1:0, Но ви 
Сад: Про ле тер  До њи Срем 
1:0, Вра ње: Ди на мо – Ин ђи ја 
0:5, Бе о град: Бе жа ни ја  Рад
нич ки 1923 1:0, Бор ча: БСК – 
Бач ка 0:0, Бе о град: Син ђе лић 
– Ко лу ба ра 0:0, Пе тро вац на 
Мла ви: Сло га – Зе мун 0:1. 

1. На пре дак 20 16 2 2 31:13 50
2. Бач ка 20 12 5 3 34:17 41
3. Син ђе лић 19 9 6 4 23:11 33
4. Бе жа ни ја 19 9 5 5 23:14 32
5. ЧСК Пив. 19 9 3 7 14:14 30
6. Про ле тер 20 6 10 4 19:17 28
7. Зе мун 20 7 5 8 20:22 26
8. Д. Срем 20 6 7 7 18:20 25
9. Сло га 20 6 6 8 19:23 24

10. Ди на мо 20 7 3 10 18:28 24
11. Ин ђи ја 18 6 5 7 27:16 23
12. БСК 19 6 5 8 18:26 23
13. Ло зни ца 20 4 8 8 14:24 20
14. Сло бо да 20 4 7 9 20:24 19
15. Ко лу ба ра 19 4 7 8 11:16 19
16. Рад нич ки 19 1 4 14 14:38 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 19 
ко ла: Вр шац: Вр шац  Рад нич
ки (НП) 4:1, Су бо ти ца: Бач ка 
1901  Рад нич ки (СМ) 2:0, Но ви 
Ба нов ци: Омла ди нац – Же ле
зни чар 1:2, Бач ка То по ла: ТСЦ 
 Бо рац 3:1, Сен та: Сен та  
Рад нич ки (Ш) 0:0, Па ди на: 
До ли на – Ба нат 0:1, Бе о чин: 
Це мент – Ду нав 0:1,  Те ме рин: 
Сло га  ОФК Оџа ци 0:2.

1.  Оџа ци 19 12 4 3 29:11 40
2. Бач ка 19 8 8 3 28:16 32
3. ТСЦ 19 9 5 5 18:11 32
4. Радн. 19 9 5 5 19:18 32
5. Радн. (СМ) 19 8 6 5 24:22 30
6. Ду нав 19 7 8 4 23:16 29
7. Сен та 19 7 8 4 19:17 29
8. Сло га 19 7 5 7 23:21 26
9. Це мент 19 6 7 6 21:19 25

10. Жел. 19 7 3 9 21:28 24
11. Омлад. 19 5 8 6 18:18 23
12. Радн. (Ш) 19 5 8 6 13:14 23
13. Ба нат 19 4 6 9 11:21 18
14. Вр шац 19 3 7 9 14:30 16
15. Бо рац 19 4 3 12 23:29 15
16. До ли на 19 3 5 11 14:27 14

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Но ви Сад: Ка бел – 
Ве тер ник 4:2, Каћ: Ју го вић  
ЖСК 3:2, Гло жан: Бу дућ ност – 
Мла дост 1:4, Ста ра Па зо ва: 
Је дин ство – Бо рац 2:1, Но ви 
Сад: Сла ви ја  Цр ве на Зве зда 
0:1, Бе шка: Хај дук  Сре мац 
3:1, Ла ћа рак: ЛСК  Бу дућ ност 
(СН) 3:0, Ер де вик: Сло га  
Ку пи но во 3:0.

1. Је дин ство 19 13 3 3 45:21 42
2. Ц. Зве зда 19 13 1 5 35:22 40
3. ЖСК 19 12 3 4 38:25 39
4. Бу дућн. 19 9 5 5 31:27 32
5. Бо рац 19 8 5 6 34:23 29
6. Ку пи но во 19 9 2 8 28:23 29
7. Ка бел 19 7 6 6 33:30 27
8. Мла дост 19 7 6 6 27:27 27
9. Ве тер ник 19 7 4 8 39:35 25

10. Сре мац 19 7 4 8 31:32 25
11. Хај дук 19 6 3 10 24:33 21
12. Сло га 19 6 3 10 30:41 21
13. ЛСК 19 4 6 9 19:30 18
14. Буд.(СН) 19 4 6 9 20:32 18
15. Сла ви ја 19 5 2 12 20:28 17
16. Ју го вић 19 4 3 12 19:44 15

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Ре зул та ти утак ми ца 10. 
ко ла: Деч: Сре мац – Ка ме ни 
2:3, Кар лов чић: Ло вац  Мла
дост 0:0, Обреж: Гра ни чар – 
Сло вен 3 :0 Огар: Шу мар – 
Ви тез 1:2, Срем (сло бо дан).

1. Гра ни чар 9 7 1 1 24:8 22
2. Мла дост 9 7 1 1 21:6 22
3. Ка ме ни 9 7 0 2 19:11 21
4. Ло вац 9 6 2 1 27:13 20
5. Ви тез 9 5 0 4 15:14 15
6. Срем 8 2 0 6 15:18 6
7. Шу мар 9 2 0 7 13:24 6
8. Сре мац 9 2 0 7 11:24 6
9. Сло вен 9 0 0 9 4:31 0

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Ги ба рац: Син ђе лић – 
Хај дук 2:4, Бин гу ла: ОФК Бин
гу ла  Омла ди нац 1:0, Бер ка со-
во: Сре мац – Бо рац 3:0, Ба чин-
ци: ОФК Ба чин ци – Гра ни чар 
3:1,  Шид: Јед но та  ОФК Би кић 
1:2, Љу ба: Је дин ство – Брат
ство 2:1.

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Ла ћа рак: По ле та рац  
Сло бо да 4:3, Бе ше но во: БСК 
– Сре мац 7:0, Срем ска Ра ча: 
Срем – Бо сут 3:2, За са ви ца: 
Сло га   На пре дак 2:0, Ве ли ки 
Ра дин ци: Бо рац   Бо рац (Ра) 
5:1,  Ле жи мир: Пла ни нац – 
Гр гу рев ци 2:1, Сло га (Ч) (сло
бод на).

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Не ра дин: Вој во ди на  
Гра ни чар 1:4, Ру ма: Фру шка 
Го ра – Сло га 4:0,  До брин ци: 
Сре мац  Је дин ство (К) 0:0, 
Ја зак: Цар Урош  Је дин ство 
(Р) 0:4, Ша трин ци: 27. Ок то бар 
 Мла дост (П) 1:1, Ма ли Ра дин-
ци: Фру шко го рац – По лет 1:1, 
Бу ђа нов ци: Мла дост  Пла ни
нац 3:1.

1. Хај дук 13 11 2 0 68:8 35
2. Би кић 13 9 4 0 66:16 31
3. Син ђе лић 13 8 1 4 38:28 25
4. Бин гу ла 13 8 1 4 29:21 25
5. Ба чин ци 13 7 2 4 35:23 23
6. Јед но та 13 5 4 4 25:21 19
7. Гра ни чар 13 4 4 5 32:31 16
8. Омла ди нац 12 4 3 5 21:29 15
9. Бо рац 13 3 3 7 20:32 12

10. Је дин ство 13 3 2 8 16:33 11
11. Сре мац 11 1 0 10 9:55 3
12. Брат ство 12 0 0 12 8:70 0

1. Сло га(Ч) 14 12 0 2 41:9 36
2. БСК 15 9 4 2 46:14 31
3. Сло бо да 15 9 3 3 45:30 30
4. Бо рац (Ра) 15 8 3 4 30:23 27
5. Срем 15 7 5 3 36:22 25
6. Бо сут 15 6 6 3 29:16 23
7. На пре дак 15 6 1 8 26:37 19
8. Пла ни нац 15 4 6 5 17:26 18
9. По ле та рац 14 5 2 7 31:34 17

10. Бо рац(ВР) 15 5 1 9 31:40 16
11. Гр гу рев ци 14 3 1 10 20:49 10
12. Сло га (З) 15 2 3 10 14:39 9
13. Сре мац 15 2 1 12 21:48 7

1. Мла дост (Б) 16 13 2 1 37:10 41
2. Је дин . (Р) 16 9 5 2 40:15 32
3. Сло га           16 9 3 4 34:19 30
4. Фр. Го ра 16 7 6 3 47:23 27
5. Цар Урош   16 8 3 5 27:24 27
6. Гра ни чар    16 7 5 4 28:22 26
7. Је дин. (К) 16 7 3 6 24:23 24
8. Фру шко г. 16 5 4 7 30:28 19
9. Сре мац   6 4 6 6 22:29 18

10. Пла ни нац   16 5 1 10 22:35 16
11. Вој во ди на 16 4 3 9 21:40 15
12. Мла дост (П) 16 4 2 10 20:43 14
13. По лет 16 3 3 10 19:36 12
14. 27. Ок то бар 16 3 2 11 15:39 11

ОФЛ ИНЂИЈА
- СТАРА ПАЗОВА

Ре зул та ти утак ми ца 10. 
ко ла: Но ви Слан ка мен: Ду нав 
– По лет 0:0, Чор та нов ци: ЧСК 
1939 – Сло га 0:1, Кру ше дол: 
Кру ше дол – Фру шко го рац 3:1, 
Же ле зни чар (сло бо дан), Бо рац 
(Ј) (сло бо дан).

1. По лет 8 5 2 1 23:7 17
2. Же лезн. 7 5 2 0 17:5 17
3. Кру ше дол 8 5 0 3 14:6 15
4. ЧСК 1939 8 5 0 3 16:13 15
5. Бо рац 7 3 0 4 9:20 9
6. Фру шког. 8 2 0 6 7:16 6
7. Сло га 8 2 0 6 10:21 6
8. Ду нав 8 1 2 5 6:14 5

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Ада шев ци: Гра ни чар – 
Пар ти зан 0:0, Рав ње: Зе ка 
Бу љу ба ша  До њи Пе тров ци 
1:2, Љу ко во: Љу ко во  ОФК 
Бре стач 2:0, Хрт ков ци: Хрт ков
ци  Пр ви Мај 0:0, Ма чван ска 
Ми тро ви ца: Под ри ње – Ја дран 
2:0, Ру ма: Сло вен – По ду на вац 
0:3, Врд ник: Ру дар – Хај дук 2:4  
По пин ци: На пре дак  Је дин
ство 0:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 19 17 2 0 55:5 53
2. Под ри ње 19 13 4 2 55:20 43
3. Пр ви Мај 19 12 5 2 49:12 41
4. Ја дран 19 11 4 4 29:13 37
5. Љу ко во 19 9 3 7 29:18 30
6. Хај дук 19 8 4 7 34:35 28
7. Гра ни чар 19 7 4 8 32:29 25
8. Сло вен 19 6 5 8 23:19 23
9. Ру дар 19 7 2 10 28:43 23

10. Пар ти зан 19 6 2 11 29:32 20
11. Хрт ков ци 19 5 5 9 19:32 20
12. На пре дак 19 6 2 11 24:38 20
13. Је дин ство 19 6 3 10 21:44 20
14. Д.Пе тров. 19 5 4 10 21:48 19
15. Бре стач 19 5 2 12 21:53 17
16. Зе ка Б. 19 2 3 14 24:52 9

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Ириг: Рад нич ки  Бо рац 
(М) 2:1, Жар ко вац: На пре дак  
Сло га 4:0, Ку змин: Гра ни чар – 
Ми трос 0:0, Сте ја нов ци: Бо рац 
 Но ћај 4:1, Пу тин ци: ПСК – 
Је дин ство 2:0, Ку ку јев ци: Оби
лић 1993  Сло бо да 1:1, Шид: 
Омла ди нац  Бо рац (К) 1:3, 
Ши ма нов ци: Хај дук 1932 – 
Фру шко го рац 0:7. 

1. Бо рац (К) 19 15 2 2 53:16 47
2. Ми трос 19 12 5 2 35:13 41
3. Фру шког. 19 11 3 5 51:26 36
4. ПСК 19 10 5 4 48:19 35
5. Бо рац (М) 19 10 5 4 39:12 35
6. Сло бо да 19 10 4 5 47:21 34
7. Оби лић 19 9 6 4 43:13 33
8. На пре дак 19 10 3 6 40:21 33
9. Је дин ство 19 9 5 5 45:25 32

10. Гра ни чар 19 9 2 8 37:19 29
11. Омлад. 19 7 3 9 32:41 24
12. Бо рац (С) 19 5 2 12 31:67 16
13. Рад нич ки 19 4 3 12 26:54 15
14. Но ћај 19 3 1 15 25:48 10
15. Сло га 19 2 3 14 20:63 9
16. Хај дук 19 0 0 19 10:124 0
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ОВАН: На ла зи те се у 
по ма ло нео бич ној 
по слов ној си ту а ци ји. 
Има те ути сак да не ко 

од са рад ни ка кон тро ли ше ваш 
на чин ра да, али ва ма из не по зна
тих раз ло га. Мно га пи та ња ко ја 
има те, за са да оста ју без за до во
ља ва ју ћег од го во ра. Не мој те 
до зво ли ти да у ва ма пре о вла да ва 
сум ња пре ма во ље ној осо би или 
не рас по ло же ње. По треб на вам је 
по зи тив на ор јен та ци ја ка ко би сте 
пре ва зи шли тре нут ну не си гур ност. 

БИК: Ва ша ин спи ра
ци ја и кре а тив но рас
по ло же ње де лу ју под
сти цај но на око ли ну. 

Им по ну је вам са зна ње, да вас 
са рад ни ци пред ста вља ју као вр ло 
успе шну или не сва ки да шњу осо бу. 
Ва жно је да се оства ри те оства ри
те на раз ли чи тим по љи ма. У од ре
ђе ним си ту а ци ја ма све сно ко ри
сти те сво је за вод нич ке ма ни ре у 
од но су на бли ску осо бу. Под сти чи
те код се бе емо тив ну ин спи ра ци ју. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Од ла же
те сво је оба ве зе у 
на ди да чи ни те зна ча
јан усту пак. Ипак, 

од ре ђе на услу га ко ју чи ни те не 
пред ста вља до бро ре ше ње. Схва
ти ће те да вам не ко на ме ће те же 
кри те ри ју ме од оних ко је до би ја ју 
ва ши са рад ни ци. На ла зи те се у 
ста њу емо тив ног ис ку ше ња, због 
по ти сну те не си гур но сти и ми мо 
сво је во ље при ста је те на ком про
ми сно ре ше ње ко је пред ла же бли
ска осо ба. 

РАК: Успе шно пред ви
ђа те не чи је по слов не 
по те зе и уме те да 
на мет не те сво је 

ми шље ње. На сре ћу, око ли на 
по шту је ваш успех и уло гу у за јед
нич кој ак ци ји. Обра ти те па жњу на 
ко ри сне ин фор ма ци је ко је сти жу 
са раз ли чи тих стра на. При у шти те 
се би не ку оми ље ну за ба ву у 
ко рист бли ских при ја те ља, ка ко 
би сте још ви ше ужи ва ли у кру гу 
оних ко ји су вам дра ги. 

ЛАВ: Ве ру је те у сво је 
по слов не ви зи је, али 
по не кад је те шко 
по кре ну ти по чет но 

ин те ре со ва ња и ства ра лач ки 
ри там ме ђу са рад ни ци ма. Има те 
ути сак да се све  сво ди на прин
цип узи ма ња и да ва ња, али не и 
на ва ше за до вољ ство. Чи ни вам 
се ка ко се на ла зи те у фа зи но стал
гич ног рас по ло же ња, мо гу ће је да 
вам не до ста је не чи је при су ство и 
емо тив на па жња. 

ДЕ ВИ ЦА: Уме сто да 
дру ги ма ве ли ко ду шно 
ну ди те сво ју по моћ, 
обра ти те па жњу на 

сво је про бле ме и за тра жи те не чи ју 
по др шку. Ва жно је да из ми ри те 
не ке фи нан сиј ске ра чу не или оба
ве зе ко је има те пре ма бли ским 
са рад ни ци ма. Ва ше ре чи не зву че 
до вољ но искре но пред во ље ном 
осо бом. Ка да си ту а ци ја не иде у 
оном прав цу ко ји оче ку је те, пре те
ру је те са но вим из ли вом.

ВА ГА: Пре те ра на 
ам би ци о зност или 
не скром ност у про це
ни лич них мо гућ но сти 

узро ку је раз ли чи те не спо ра зу ме у 
кру гу са рад ни ка. Не по треб но се 
за пе тља ва те у не ке но ве по слов
не си ту а ци је ко је вас до дат но оба
ве зу ју пред са рад ни ци ма. Де лу је
те уз не ми ре но, не успе ва те да 
оства ри те сво је емо тив не пла но
ве на на чин на ко ји сте то за ми
сли ли. 

ШКОР ПИ ЈА: Мо гу ће 
је да но ве оба ве зе 
до жи вља ва те, као 
ве ли ки те рет или све

сну не прав ду ко ју вам на ме ће бли
жа око ли на. Ком плет ну си ту а ци ју 
на по слов ној сце ни тре ба да ана
ли зи ра те са од ре ђе не дис тан це. 
Ве о ма сте осе тљи ви. Те же не го 
обич но раз ли ку је те исти ну или 
сво је су бјек тив не же ље у од но су 
на ре ал не мо гућ но сти ко је вам 
сто је на рас по ла га њу. 

СТРЕ ЛАЦ: По слов но 
– фи нан сиј ски до би
так ко ји оче ку је те 
из не на да од ла зи у 

не чи је ру ке, без об зи ра на ту 
си ту а ци ју са чу вајте при себ ност 
ду ха. Уме сто да ту гу је те за про пу
ште ном при ли ком по тра жи те сво
ју до бит нич ку ком би на ци ју, али на 
не кој дру гој стра ни. При кри ва њем 
исти не пред во ље ном осо бом 
под сти че те сво ју не си гур ност. 
Има те до бре на ме ре али то ни је 
до вољ но.

ЈА РАЦ: Де лу је те 
са мо у ве ре но и енер
гич но. Ваш стил из ра
жа ва ња око ли на ту ма

чи на раз ли чи те на чи не, али ви не 
од у ста је те од сво јих ци ље ва. 
Ве ру је те да се на ла зи те на ко рак 
до не ког зна чај ног успе ха. Има те 
на ме ру да осво ји те не чи ју на кло
ност, али по ка за ће се да то чи ни те 
на по гре шан на чин или са ве ли
ком до зом пре те ри ва ња. За ста ни
те за тре ну так и успо ри те свој 
убр за ни ри там.

ВО ДО ЛИ ЈА: Де лу је те 
сна ла жљи во пред 
са рад ни ци ма, али 
има те лош пред о се ћај. 

Не же ли те да вас не ко до ве де у 
не при јат ну си ту а ци ју и не при ча те 
пре ви ше о сво јим на ме ра ма. 
Пред ност да је те прак тич ним 
аспек ти ма у по сло ва њу. Парт нер 
тре нут но не ма пре ви ше раз у ме ва
ња за ва ша об ја шње ња или за 
но ве из го во ре. Не мој те за не ма ри
ти не чи је по тре бе. 

РИ БЕ: Има те до бру 
во љу и пре у зи ма те 
од го вор ност за крај њи 
ис ход у по слов ним 

пре го во ри ма. Без об зи ра на ва шу 
сна ла жљи вост, не мо же те да кон
тро ли ше те низ до га ђа ја на по слов
ној сце ни и сво је са рад ни ке. При
хва ти те ми шље ње ве ћи не. 
По треб но је да бо ље раз у ме те 
не чи ју емо тив ну сла бост или тре
нут ну не моћ да од го во ри на ва ше 
зах те ве.

VREMEPLOV
6. април

648. п. н. е. Пр ва бе ле шка о 
по мра че њу Сун ца ко ју су на чи
ни ли ста ри Гр ци. 
1909. Ро берт Пи ри и Ме тју Хен
сон пр ви сти гли до Се вер ног 
по ла. 
1941. На ци стич ка Не мач ка је у 
Дру гом свет ском ра ту без об ја
ве ра та на па ла Ју го сла ви ју. У 
бом бар до ва њу ко је је на ста
вље но и у на ред на два да на 
по ги ну ло је око 2.500 љу ди. 
Уни ште но је ви ше сто ти на згра
да, ме ђу ко ји ма је би ло и зда ње 
На род не би бли о те ке Ср би је. 

7. април
1929. Ра дио Бе о град је пр ви 
пут пре но сио спорт ску утак ми
цу у Ју го сла ви ји. Ре пор тер 
Ра де Сто и ло вић пре но сио је 
дру го по лу вре ме су сре та бе о
град ских фуд бал ских еки па 
БСК  Ју го сла ви ја. 
1933. Окон ча на је про хи би ци ја 
у САДу. 
1943. Умро је срп ски пи сац и 
ди пло ма та Јо ван Ду чић.

8. април
1513. Шпан ски ис тра жи вач 
Ху ан Пон се де Ле он, тра га ју ћи 
за мит ским „из во ром мла до
сти“, от крио је Фло ри ду и про
гла сио је по се дом Шпа ни је. 
1810. Ро ђен је не мач ки ком по
зи тор Ро берт Шу ман.
1973. Умро је Па бло Пи ка со.

9. април
1667. У Па ри зу је одр жа на пр ва 
јав на умет нич ка из ло жба. 
1770. Ка пе тан Џејмс Кук от кри
ва Бо танy Баy (Аустра ли ја). 
1957. Про лаз Су ец ким ка на лом 
про гла шен сло бод ним и отво
ре ним без дис кри ми на ци је за 
све зе мље.

10. април
1912. Ти та ник от по чи ње сво је 
пр во и по след ње пу то ва ње. 
По сле су да ра са ле де ним бре
гом у се вер ном Атлан ти ку, 
Ти та ник је по то нуо, а од 2.224 
пут ни ка уто пи ло се 1.517. 
1916. Одр жан је пр ви про фе си
о нал ни тур нир у гол фу. 
1930. Пр ви пут је про из ве де на 
син те тич ка гу ма. 

11. април
1945. Осло бо ђе ни су сви за то
че ни ци не мач ког кон цен тра ци
о ног ло го ра Бу хен валд. За 
се дам и по го ди на, ко ли ко је 
ло гор по сто јао, у ње му је уби је
но ви ше од 56.000 љу ди из 18 
европ ских зе ма ља, укљу чу ју ћи 
4.000 Ју го сло ве на, пре те жно 
Ср ба.  
1999. У Бе о гра ду је уби јен 
но ви нар Слав ко Ћу ру ви ја, вла
сник ли сто ва „Днев ни те ле
граф“ и „Евро пља нин“. 

12. април
1961. Ју риј Алек се је вич Га га
рин, со вјет ски ко смо на ут, 
по ста је пр ви чо век ко ји је 
Зе мљу об ле тео у ко смич ком 
бро ду  са те ли ту Во сток 1.  
1985. Олим пиј ски ко ми тет 
САДа про гла сио је бој кот 
Олим пиј ских ига ра у Мо скви. 

HOROSKOP

Сре да, 6. април
(24. март)

Пре по доб ни За ха ри је (Прет
пра зни штво Бла го ве сти)

Че твр так, 7. април
(25. март)

Бла го ве сти

Пе так, 8. април
(26. март)

Са бор све тог ар хан ге ла Га ври
ла (Ода ни је Бла го ве сти)

Су бо та, 9. април
(27. март)

Пре по доб на Ма тро на Со лун
ска

Не де ља 10. април
(28. март)

Пре по доб ни Ила ри он Ис по
вед ник

По не де љак, 11. април
(29. март)

Пре по доб ни Мар ко Аре ут ски

Уто рак, 12. април
(30. март)

Пре по доб ни Јо ван Ле ствич ник 

Crkveni
kalendar

• Ср би же ле да жи ве у 
јед ној др жа ви. Швед-
ској, ре ци мо.
• Сан сва ке пар ти је је да 
бу де мај сто ри ца.
• У пра ву сте, ма да би 
ло гич ни је би ло да сте у 
за тво ру.

До ма ћа пи ле ћа 
па ште та

Са стој ци: пи ле ћа џи ге ри ца 500 
г, цр ве ни лук 2 ко ма да, бе ли лук 
34 че на, 1 ку ва но ја је, сенф 50 г, 
пу тер или мар га рин 200 г, ки се ли 
кра став ци 34 ко ма да, со и би бер 
по же љи, ка пар 45 ко ма да, љу та 
ту ца на па при ка по же љи, уље за 
пр же ње 3 ка ши ке. 

По сту пак: Сит но исец ка ти лук 
и дин ста ти на уљу пар ми ну та, 
док не до би је злат но жу ту бо ју, 
за тим до да ти џи ге ри цу исе че ну 
на ма ње ко ма де и за јед но с лу ком 
дин ста ти око 15 ми ну та. У блен
дер си па ти то плу (не вре лу) џи ге
ри цу, пу тер и све оста ле са стој ке 
и све сје ди ни ти. Чу ва ти у сте рил
ној ста кле ној те гли у фри жи де ру 
до не де љу да на. 


