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MAЈА ГОЈ КО ВИЋ У РУ МИ

Ло кал на са мо у пра ва во ди 
ра чу на о здра вљу же на

Председница Скуп
штине Србије Маја
Гојковић посетила је

на Светски дан здравља,
7.април,румскиДомздра
вљаипритомобишлано
воотворениЦентарзапре
венцију, који је, углавном,
намењен женама, трудни
цама, родитељству, деци,
алиидијабетичарима.Њу
је кроз Дом здравља про
вела и са радом Центра
запревенцијуупозналадр
Снежана Бојанић Стојић,
директоркаовездравстве
неустанове.
Маја Гојковић је изра

зила задовољство што је
посетила једну овако до
бро уређену и опремљену
здравственуустанову.
 Овај Дом здравља је

примердобрепраксеиса
радњесалокалномсамоу
правомијединиДомздра
вљакојиимаједанодељак
којиједоброорганизовани
намењенпревенцијиздра
вљажена.Задовољнасам
оним што сам видела, а
посебноми једрагоишто
локална самоуправа води
рачуна о здрављу жена и
видимдатупостојидобра
сарадња.Поготовокодна
бавке савремене опреме

за дијагностиковање нај
тежих обољења. То мо
же бити пример да таква
одељењабудуотворенаи
у другим Домовима здра
вља. Видим да је добро
опремљено и саветовали
ште за менопаузу и наша
држава и убудуће треба
дапосвећенорадинауна
пређењу здравствене за
штите, куповина опреме,
уређења Домова здравља
и болница како би за не

колико година имали исте
стандарде у здравству,
каоиразвијенијеземљеу
нашем окружењу  рекла
је Маја Гојковић и поново
подвукла значај сарадње
здравствених установа са
локалном самоуправом,
али и властима на покра
јинскомирепубличкомни
воу.
ДрСнежанаБојанићСто

јићјеуказаладаиуМини
старству здравља доста

пажњесепоклањапревен
цији, поготово раном от
кривањуракадојкекојиби
требалодабуденајважни
јипосаоуоквирупримарне
здравственезаштите.
 Подстакнути тиме, ми

смо у сарадњи са локал
ном самоуправом отво
рили овај Центар за пре
венцију,аовапосетаМаје
Гојковић јенамаипризна
ње, али и подстрек за да
љирад рекла једрСне
жанаБојанићСтојић.
Она је додала да је, од

отварања Центра за пре
венцију набављен и нови
гинеколошкисто,захваљу
јући помоћи локалне са
моуправе чија је вредност
320.000динара.Занимљи
воједауЦентрудоминира
пинк боја која је и симбол
борбе против карцинома
дојке.
Пре Дома здравља Ма

ја Гојковић је посетила и
Фабрику обуће „Сара“ у
Платичеву у којој ради 30
жена, а након посете До
му здравља у страначким
просторијама Српске на
предне странке у Руми је
разговараласачланицама
овестранке.
 С. Џакула

Ма ја Гој ко вић у по се ти До му здра вља

Обилазак фабрике обуће у Платичеву

Дом здра вља 
у Руми је

при мер до бре 
прак се и

са рад ње са 
ло кал ном

са мо у пра вом 
и је ди ни Дом 
здра вља ко ји 

има оде љак
на ме њен

пре вен ци ји 
здра вља же на
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Они који су имали срећу да одрасту уз вестерн 
филмове, чувене каубојце, сигурно се сећају оног 
честог филмског антијунака, који је живот на 

Дивљем западу чинио духовитим, а који се огледао у лику 
путујућег „доктора“ за све и свашта. Тај је путујући 
преварант, ишавши од града до града, продавао неку 
чудесну водицу која лечи све познате и непознате 
болести, почев од алкохолизма па до реуме. Наравно, 
дотични би углавном био откривен као преварант, тек кад 
већ сасвим опељеши наивне становнике неког градића 
северно од Рио Гранде, али дешавало се да дође и до 
забуне па да „доктор“ неким чудом опет забаса у исто 
место. Шта да се ради, градићи на Дивљем западу 
углавном личе један на други, што ствара извесну 
меланхолију, која у комбинацији са лошим вискијем зна да 
буде погубна.

Елем, преварени „каубоји“ за такве типове немају баш 
много разумевања, па „доктора“ преваранта следује да 
буде уваљан у смолу и перје. Такав следећи пут добро 
пази да више не иде на ту страну.

Наравно, далеко од тога да се ствари данас могу 
решавати уз помоћ смоле и перја. Добри људи су 
измислили демократију и изборе, а лоши људи и још гори 
политичари се труде да грађани, то јест бирачи, буду што 
глупљи, то јест да их таквима начине. Зато нам се, упркос 
напретку цивилизације, неке ствари стално дешавају. Јер 
увек постоје мангупи и преваранти, баш као што увек 
постоје магарци који им поверују. 

Нешто слично ономе што смо имали прилике да 
гледамо у каубојцима, сада имамо на делу у митровачкој 
Болници. Као што смо већ писали у прошлим бројевима М 
НОВИНА, Општа болница у Сремској Митровици остала је 
без јединог патолога. Који су разлози његовог одласка, 
прича је за другу прилику, мада је не мали број оних који 

траже начин да оду из медицинске установе у којој је 
припадност странци важнија од стручности. Оно што је 
посебно „развеселило“ стручну, али и ширу јавност, 
свакако је својеврсно коментарисање директора Болнице 
др Мирослава Кендришића путем интернета и плаћених 
медија поводом овог проблема. Што заправо, по др 
Кендришићу уопште и није проблем. По ономе како се 
може разумети његова изјава, изгледа да је стање у 
Болници много боље без патолога, иако би их морало 
радити бар троје у оваквој установи. Испада да је 
хонорарац патолог са трећином радног времена, много 
боље решење од стално запосленог патолога са пуним 
радним временом.

Изгледа да је Кендришић смислио чаробну формулу за 
уштеду на радној снази. По тој логици, било би најбоље 
да се најури и тај патолог са 30 одсто радног времена, јер 
би то било идеално. Идући даље том логиком, било би 
најбоље да нема ниједног лекара, а да послове у Болници 
обављају само чланови Пајтићеве странке, чији је 
Кендришић функционер? 

Било би добро да се само шалим, али данас не 
можеш да радиш ни на депонији ако ниси Члан. Али, 
вратимо се питању патолога. Др Кендришић каже да 

постоји договор да патолог буде присутан уколико постоји 
потреба током операције. Како? Хоће ли патолог да буде у 
фрижидеру кад није на послу у време које му предвиђа 
уговор? Или ће др Кендришић да га телепортује (може и 
телепронтује), онда кад затреба, усред операције? Као 
онај др Хокус-покус са Дивљег запада? Ма јок! Једино је 
могуће да се операције још више одлажу, а доктори који 
су студирали медицину нека се баве странкама.

Дочим би лекарско особље носило жуте уместо белих 
мантила? Да се не види како су се покакили по сопственој 
професији?    

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

Pi{e:
Vladimir ]osi}

Др Хокус-покус
у жутом мантилу
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Не знам, али не 
мо же стран ка би ти 
ва жни ја од стру ке. 

Оп шта бол ни ца 
има бу џет ве ћи од 
бу џе та гра да. То је 

су ви ше озби љан 
по сао да би

слу жио са мо
за стра нач ко

пот ку су ри ва ње. 
Јер, ако ди рек тор 
Бол ни це ка же да 

је па то лог са
30 од сто рад ног 

вре ме на бо ље 
ре ше ње за

бол ни цу, у ко јој 
ина че не ма 

до вољ но
па то ло га, он да он 
има про блем или 

са искре но шћу, 
или са

струч но шћу

ИН ТЕР ВЈУ: Др ДРА ГАН ШО ЈИЋ, па то лог спе ци ја ли ста

Др Кен дри шић мо жда ми сли 
да жи ви мо у Се вер ној Ко ре ји

Ка ко су М НО ВИ НЕ већ пи са ле у 
не ко ли ко про шлих бро је ва, 
ми тро вач ку Бол ни цу на пу стио је 

је ди ни па то лог на стал ном ра ду, због 
че га ће број не опе ра ци је убу ду ће 
мо ра ти још ви ше да се од ла жу. Стра-
нач ки до ви тљи ви ди рек тор др Ми ро-
слав Кен дри шић, ина че шеф Пај ти ће-
вих де мо кра та за Срем ску Ми тро ви-
цу, у то ме не ви ди ни шта про бле ма-
тич но. Из нај мив ши хо но рар ног па то-
ло га са све га тре ћи ном рад ног вре ме-
на, убе ђен је да ће се по сао оба вља ти 
бо ље и струч ни је. Он на дру штве ним 
мре жа ма и пре ко пла ће них но ви на, 
ко је фи нан си ра ју здрав стве ни оси гу-
ра ни ци, оп ти ми стич ки из ја вљу је да је 
све баш до бро, и да ће по сао би ти 

оба вљен бо ље не го икад. 
Те шко да у то мо гу да по ве ру ју и 

ла и ци, а ка мо ли струч на јав ност, док 
ле ка ри са под сме хом ко мен та ри шу 
оп ти ми зам без по кри ћа др Ми ро сла ва 
Кен дри ши ћа, до жи вља ва ју ћи га као 
пред из бор ни ри ја ли ти. Тим по во дом 
раз го ва ра ли смо са др Дра га ном Шо ји-
ћем, по след њим па то ло гом ко ји је 
на пу стио ми тро вач ку Бол ни цу, јер 
ни је, ка ко ка же, мо гао ви ше да тр пи 
не мо гу ће усло ве ра да у сре ди ни где је 
пар тиј ска при пад ност ва жни ја од све-
га, па ис па да и од људ ских жи во та.   

М НО ВИ НЕ: Да ли је ди рек тор 
Бол ни це ова квим на чи ном обра ћа-
ња јав но сти по сту пио ви ше као 

ле кар, или као шеф Де мо крат ске 
стран ке за Срем ску Ми тро ви цу?

Др ДРАГАН ШОЈИЋ: Са оп ште ње 
ди рек то ра Бол ни це др Ми ро сла ва 
Кен дри ши ћа, ко је је из нео на дру штве-
ним мре жа ма и ло кал ним ме ди ји ма и 
ње го во пра те ће ко мен та ри са ње је 
сме шно. За што би не ко ко ри стио би ло 
ка кве струч не ства ри и си ту а ци ју у 
ку ћи у ко јој ра ди и на чи јем се че лу 
на ла зи, сем као лич ну про мо ци ју у 
функ ци ји пред из бор не кам па ње? 
Ме ни ова ње го ва из ја ва ли чи као да 
жи ви мо у Се вер ној Ко ре ји и као да је 
он не ка кав Ким Џонг Ун. Јер, по ње го-
вој из ја ви, све је „са вр ше но“ и „иде ал-
но“. Сва ко ко има има ло ло ги ке у раз-
ми шља њу пи та ће га: ка ко то да у 

ПА ТО ЛО ГИ ЈА МИ ТРО ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ (4)

M NOVINE :
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здрав стве ној уста но ви, у ко јој би мо ра-
ло да ра ди три па то ло га, са да ка да је 
оти шао је дан је ди ни, од јед ном по ста је 
бо ље ка да је ан га жо ван па то лог хо но-
ра рац на за ме ни са тре ћи ном рад ног 
вре ме на? Ма ње је ва жно што је па то-
лог са тре ћи ном рад ног вре ме на 
ду пло ску пљи не го па то лог са пу ним 
рад ним вре ме ном. 

Зна чи, што је ма ње ле ка ра, то је 
бо ље, ис па да по ди рек то ру Бол ни-
це?

До мог од ла ска Бол ни ца је има ла 
јед ног па то ло га, што ни је би ло до вољ-
но. Са да са тре ћи ном рад ног вре ме на 
ле ка ра спе ци ја ли сте па то ло га на хо но-
рар ном ра ду, си ту а ци ја ће по др Кен-
дри ши ћу би ти са вр ше на. Су де ћи по 
Кен дри ши ће вој ло ги ци, тек кад ми тро-
вач ка Бол ни ца не бу де има ла ни јед-
ног је ди ног па то ло га, си ту а ци ја ће 
би ти иде ал на. Што се ти че по тре бе за 
ана ли зом екс тем по ре (за вре ме) опе-
ра ци је, ко је мо гу да се ра де са мо у 
при су ству па то ло га, оне ће би ти све-
де не са мо на од ре ђе не да не у не де-
љи, ка да је па то лог хо но ра рац при су-
тан. То на рав но зна чи да ће па ци јен ти 
ду же че ка ти на опе ра ци је. Да не го во-
рим о то ме шта ће би ти ка да тре ба да 
се ра де аутоп си је пре ми ну лих ли ца. О 
то ме у ми тро вач кој Бол ни ци ни ко не 
во ди ра чу на. Ни је чу до што ле ка ри 
од ла зе из ми тро вач ке Бол ни це. Ов де 
је ди рек то ру ва жни је да се ба ви по ли-
ти ком не го оним за шта га је дру штво 
шко ло ва ло.

Мо жда су глав ни у опе ра ци о ним 
са ла ма ак ти ви сти стран ке ко јој при-
па да ди рек тор Бол ни це? Ка ко ре а-
гу ју дру ги ле ка ри?

Ко год има при ли ку бе жи из ми тро-
вач ке Бол ни це. Од мах по сле мог од ла-
ска, Бол ни цу је на пу стио од ли чан кар-
ди о лог. О мла ђим ле ка ри ма, уоп ште о 
ме ди цин ском осо бљу, да не го во ри мо. 
Ко год има 25 го ди на, учи не мач ки 
је зик или иде одав де, или иде у при-
ват ни ке. Ми слим да наш ди рек тор чак 
и ни је све стан си ту а ци је, јер је ни не 
по зна је, ни ти га она за ни ма. Као ото-
ри но ла рин го лог ни је баш упу ћен у 
по сло ве па то ло ги је, ни ти га то за ни ма. 
Уме сто да се ба ви Бол ни цом, он се 
ба ви ин тер нет мре жа ма, феј сбу ци ма и 
пор та ли ма, ша љу ћи јав но сти по ру ке 
ко је не ма ју ве зе са стру ком, већ са 
по ли тич ким реј тин гом. За хва љу ју ћи 
тим ме ди ји ма, ин тер нет мре жа ма и 
ло кал ним но ви на ма, ис па да да жи ви-
мо у Се вер ној Ко ре ји, где је све иди-
лич но до им бе цил но сти.

До бро, ваљ да се у по сло ви ма 
ме ди цин ске стру ке, не што пи та ју и 
ле ка ри? Сва ка бол ни ца мо ра да има 
струч ни ко ле ги јум?

Тре ба ло би, али ов де су ин сти ту ци је 
ко ле ги ју ма одав но уки ну те. Ва жна је 
стран ка, а не стру ка.

Ка ко? А Хи по кра то ва за кле тва? 

Па шко ло ва ње јед ног ле ка ра ко шта 
у про се ку овај на род око 50.000 
евра! Зар то стра нач ке ше фо ве ни је 
бри га? 

Ко ле ги јум Бол ни це, као ме сто где 
мо гу да се чу ју струч на ми шље ња 
ше фо ва оде ље ња су по сто ја ла и за 
вре ме др Ми ла на Лат ко ви ћа и за вре-
ме др Ду шка Ма џи ћа. Јед ном ме сеч но 
су би ли ти са стан ци ко ле ги ју ма, на 
ко ји ма су мо гла да се чу ју и укр сте раз-
ли чи та струч на ми шље ња и из не су 
по тре бе ле ка ра у ра зним обла сти ма. 
Јер, не мо же се ди рек тор раз у ме ти у 
све. А он да, кад је сти гла „де мо кра ти-
ја“, струч ни ко ле ги ју ми су уки ну ти. 
Ов де ди рек тор Кен дри шић све од лу-
чу је, он је ди ни зна све, ни ко дру ги не 
мо же да из но си сво је ми шље ње и 
ар гу мен та ци ју. Ди рек тор се кон сул ту је 
је ди но ваљ да са сво јим уским кру гом 
љу ди.

Мо жда са док то ром Ле ма ји ћем. 
Ем су из исте стран ке, ем су док то-
ри? Ма да не баш из исте стру ке?

Не знам, али не мо же стран ка би ти 
ва жни ја од стру ке. Оп шта бол ни ца 
има бу џет ве ћи од бу џе та гра да. То је 
су ви ше озби љан по сао да би слу жио 
са мо за стра нач ко пот ку су ри ва ње. 
Јер, ако ди рек тор Бол ни це ка же да је 
па то лог са 30 од сто рад ног вре ме на 
бо ље ре ше ње за бол ни цу, у ко јој ина-
че не ма до вољ но па то ло га, он да он 
има про блем или са искре но шћу, или 
са струч но шћу. Мо гу ће да се он не раз-
у ме у по сло ве из ван сво је спе ци ја ли-
за ци је, ве за не за ухо, гр ло, нос, али не 
мо же да ту ма чи оно што не зна. Не 
мо гу стран ка и по ли ти ка да бу ду 
ис пред по сла. Због то га смо дов де 
до шли. Ди рек то ру сам ви ше пу та ука-
зи вао на про блем не до стат ка па то ло-
га, али ње га ни је би ло бри га, јер је 
би ло ва жни је за по шља ва ти не ме ди-
цин ске стра нач ке ка дро ве. 

Ни сте мо гли да оста не те у Бол ни-
ци у ова квом ха о тич ном ста њу и да 
са че ка те да до ђу не ка бо ља вре ме-
на?

Ка да ће до ћи та бо ља вре ме на у 
Бол ни ци, ко ју Де мо крат ска стран ка 
уни шта ва већ 15 го ди на? Пу них 15 
го ди на је ов де бит на при пад ност пар-
ти ји, а не струч ност. Ко ли ко тре ба вре-
ме на да се све ово вра ти у нор ма лу и 
да поч не од оне тач ке у ко јој смо би ли 
пре 15 го ди на? Пре ви ше за је дан 
жи вот. Зна те ка ко су ра ди ли ко му ни-
сти, ко је мно ги не пра вед но кри ти ку ју? 
Ди рек тор је мо рао би ти члан пар ти је, 
али шеф хи рур ги је ни је мо рао би ти 
члан. Стру ка је одр жа ва ла ква ли тет 
ра да. Са да не мо же те да ра ди те на 
пар кин гу, ни тра ву не мо же те да ши ша-
те ако ни сте у стран ци. Где ће нас то 
од ве сти? Где ће овај на род да се ле чи, 
ако бол ни це бу ду во ди ли пар ти ја ши, а 
не струч ња ци?! Мој од ла зак из Бол ни-
це не ма ни ка кве ве зе са стран ча ре-
њем.   

Вла ди мир Ћо сић

Сва ко ко има
има ло ло ги ке

у раз ми шља њу
пи та ће га: ка ко

то да у здрав стве ној 
уста но ви, у ко јој би 
мо ра ло да ра ди три 
па то ло га, са да ка да 

је оти шао је дан
је ди ни, од јед ном 

по ста је бо ље ка да је 
ан га жо ван па то лог 

хо но ра рац на за ме ни 
са тре ћи ном рад ног 

вре ме на 

Ко ле ги јум Бол ни це, 
као ме сто где мо гу
да се чу ју струч на 
ми шље ња ше фо ва 

оде ље ња су
по сто ја ла и за

вре ме др Ми ла на 
Лат ко ви ћа и за вре ме 

др Ду шка Ма џи ћа. 
А он да, кад је сти гла 

„де мо кра ти ја“,
струч ни ко ле ги ју ми 

су уки ну ти
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У про сто ри ја ма Ди рек ци је 
за из град њу Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца 5. апри ла 

пот пи сан је уго вор са из во ђа-
чем ра до ва на из град њи пр ве 
фа зе но ве шко ле у Ма чван ској 
Ми тро ви ци. До кра ја апри ла 
тре ба ло би да поч не ру ше ње 
ста ре фи скул тур не са ле у окви-
ру Основ не шко ле „До бро сав 
Ра до са вље вић На род“, а на 
том ме сту ће би ти из гра ђе на 
но ва згра да шко ле. Нај по вољ-
ни ју по ну ду на тен де ру да ло је 
пред у зе ће ГАТ из Но вог Са да, 
ко је ће за 58 ми ли о на ди на ра 
за вр ши ти пр ву фа зу ра до ва у 
Ма чван ској Ми тро ви ци. Уго вор 
су пот пи са ли ди рек тор Ди рек-
ци је за из град њу Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца Вла ди мир 
Са на дер и ди рек тор пред у зе ћа 
ГАТ Де јан Сли јеп че вић. Сред-
ства за ове ра до ве су обез бе-
ђе на из град ског бу џе та.

- На кон успе шно спро ве де ног 
тен дер ског по ступ ка до би ли 
смо из во ђа ча ра до ва за шко лу 
у Ма чван ској Ми тро ви ци. Про је-
кат је ура дио Град Срем ска 
Ми тро ви ца још пре три го ди не и 
ко нач но ове го ди не кре ће мо са 
ње го вом ре а ли за ци јом. Вред-
ност ра до ва је би ла про це ње на 
на 80 ми ли о на ди на ра, а на кон 
тен де ра ус пе ли смо ком плет не 
ра до ве да до би је мо за 58 ми ли-
о на ди на ра, та ко да смо уште-
де ли око 22 ми ли о на ди на ра у 
од но су на про јек то ва ну вред-
ност. Оче ку јем да ће мо бр зо и 
ефек тив но кре ну ти у по сао, 

пр во у ру ше ње де ла шко ле, а 
на том ме сту и у из град њу 
но вог објек та. На дам се да 
ће мо и дру гу фа зу, за вр шне 
ра до ве, ус пе ти да ре а ли зу је мо 
у на ред них го ди ну, две да на, 
ка ко би де ца и на став но осо-
бље Осно ве шко ле „До бро сав 
Ра до са вље вић На род“ има ли 
нор мал не усло ве за рад – из ја-
вио је ди рек тор Ди рек ци је Вла-
ди мир Са на дер.

Рок за за вр ше так овог по сла 
је 150 рад них да на, а ка ко ис ти-
чу из во ђа чи ра до ва и њи хов 
ин те рес је да ра до ви поч ну што 
пре и да их бр зо, ефи ка сно и 
ква ли тет но за вр ше. 

Из град ња шко ле у Ма чван-
ској Ми тро ви ци је је дан од 
че ти ри ин фра струк тур на про-
јек та ко ји ће се ре а ли зо ва ти на 
те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца у овој години. Пр во 
ће би ти сру ше на фи скул тур на 
са ла и ка би нет за тех нич ко и на 
том ме сту ће би ти из гра ђе на 
но ва шко ла. То ком ра до ва 
на ста ва ће се нор мал но од ви ја-
ти, а по за вр шет ку пр ве фа зе 
но ва шко ла ће има ти 15 учи о-
ни ца, ка би нет за тех нич ко, кан-
це ла ри је ад ми ни стра ци је, ку хи-
њу и про стор за про ду же ни 
бо ра вак.

Б. Селаковић

Пр ва фа за ра до ва

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: Директор Дирекције
Владимир Санадер и извођач радова Дејан Слијепчевић

ПОЧИЊЕ ИЗ ГРАД ЊА НО ВЕ ШКО ЛЕ У МА ЧВАН СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИСРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 
Ка на ли за ци ја у 
Ма лој Бо сни

У срем ско ми тро вач ком На се-
љу Ма ла Бо сна при кра ју су ра-
до ви на из град њи ка на ли за ци је, 
ко је су 8. апри ла об и шли ди рек-
тор Ди рек ци је 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. 

- Ови ра до ви пред ста вља ју на-
ста вак из град ње фе кал не ка на ли-
за ци је у Ме сној за јед ни ци „Сло-
бо дан Ба јић Па ја“. Оста ло нам је 
још да за вр ши мо део Ули це Ра-
ди нач ки пут и Но во сад ску ули цу. 
Ура ди ли смо ком плет ну про јект ну 
до ку мен та ци ју за ове две ули це, а 
ове го ди не ће мо ура ди ти део од 
Цр кве до из ла за из гра да, пре ма 
ауто пу ту. Вред ност ин ве сти ци је је 
око шест ми ли о на ди на ра, а за вр-
ше так ра до ва се пла ни ра у на ред-
них 30 да на – ре као је Са на дер и 
на ја вио да на кон ових ра до ва у 
Ма лој Бо сни сле ди на ста вак ра-
до ва на из град њи ка на ли за ци је 
у Ла ћар ку, где ће се пре ма пла ну 
ра ди ти ули це Ни ска, Школ ска и 
Ка ра ђор ђе ва.  С. С.

РУ МА

Са ве то ва ње
за по љо чу ва ре

У сва кој Ме сној за јед ни ци у 
рум ској оп шти ни би ће упо слен по 
је дан по љо чу вар, ка ко је то би ло 
и ра ни јих го ди на. У про сто ри ја ма 
Тре ће град ске за јед ни це за све 
њих је 6. апри ла ор га ни зо ва но 
са ве то ва ње на ко јем су го во ри ли 
пред став ни ци По ли циј ске ста ни-
це у Ру ми, а основ на по ру ка је 
би ла да је са рад ња по љо чу ва ра 
и по ли ци је тре ба да бу де што 
бо ља и ефи ка сни ја, ка ко би се 
уоче ни пре сту пи што пре при ја ви-
ли и да би по том при пад ни ци 
МУП-а мо гли од мах да ре а гу ју и 
про на ђу крив ца. 

На чел ник Оп штин ске упра ве 
Ду шан Љу би шић ука зао је да је 
циљ овог са ве то ва ња да се утвр-
де оба ве зе и по сту па ње по љо чу-
ва ра на те ре ну.

- По љо чу ва ри ће би ти ан га жо-
ва ни то ком по љо при вред не се зо-
не, ка ко би усе ви би ли за шти ће-
ни, а по љо при вред ни ци си гур ни 
да им њи ве не ће би ти угро же не и 
опљач ка не - ка же Ду шан Љу би-
шић.

У оп штин ском бу џе ту за ову 
на ме ну је обез бе ђе но 4,7 ми ли о-
на ди на ра, а на кон одр жа ног 
са ве то ва ња, по љо чу ва ри су пот-
пи са ли уго во ре о ра ду. С. Џ.
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У Ман ђе ло су су у то ку ра до ви на из град њи 
но вог објек та Ме сне за јед ни це у скло пу ко је 
ће се на ла зи ти и ме сна кан це ла ри ја, мул ти-
функ ци о нал на са ла и апо те ка, ко ју до са да 
ме шта ни ни су има ли. Ра до ви су по че ли пре 
ме сец да на, а рок за њи хов за вр ше так је 180 
рад них да на.

При ли ком оби ла ска ра до ва, 5. апри ла на-
чел ник Град ске упра ве  за оп ште и за јед нич ке 
по сло ве Гра да Срем ска Ми тро ви ца Ми ро слав 
Јо кић ре као је да се из град њом овог објек та 
по ди жу жи вот ни стан дар ди ста нов ни ка овог 
на се ље ног ме ста.  

- Из град њом мул ти функ ци о нал ног објек та, 
жи вот и ква ли тет ме шта на овог ме ста си гур-
но ће би ти по диг нут на знат но ви ши ни во. Им-

пе ра тив не са мо Град ске упра ве за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве, не го уоп ште ло кал не са-
мо у пра ве, је сте да се ква ли тет жи во та свих 
на ших гра ђа на на це лој те ри то ри ји Гра да 
ко ли ко – то ли ко из јед на чи. Ов де ће мо има ти 
пот пу но но ве про сто ри је ме сне кан це ла ри је, 
апо те ку и мул ти функ ци о нал ну са лу ко ју ће ко-
ри сти ти сви гра ђа ни Ман ђе ло са. Ин ве сти ци ја 
је вред на 12 ми ли о на ди на ра и сред ства су 
из дво је на из град ског бу џе та – из ја вио је на-
чел ник Јо кић.

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Ран ко 
Три ву но вић ука зао је на ва жност овог објек-
та, с об зи ром на то да мла ди љу ди не од ла зе 
из се ла и да за слу жу ју да има ју жи вот не стан-
дар де при бли жне они ма у гра ду. 

Радови у Манђелосу

У че твр так, 7. апри ла на 
Свет ски дан здра вља 
Срем ску Ми тро ви цу по-

се тио је ми ни стар омла ди не 
и спор та Ва ња Удо ви чић, ко ји 
је за јед но са пред став ни ци ма 
ло кал не са мо у пра ве об и шао 
ра до ве на из град њи ба зе на. 
Удо ви чић је ука зао на ва жност 
из град ње овог објек та, с об зи-
ром на то да Срем ска Ми тро ви-
ца до са да ни је има ла ме сто где 
би де ца мо гла да се ба ве ва тер-
по лом и пли ва њем. 

- На Ме ђу на род ни дан здра-
вља бит но је ис ти ца ти ко ли ко 
је ва жно ба ви ти се ре кре а ци-
јом и спор том за рад здра вља. 
Је дан ди нар уло жен у спорт је 
три ди на ра ма ње уло же ног у 
здрав ство. Зна мо да је пли ва ње 
је дан од нај бо љих на чи на да се 
де те ре кре и ра. За хва љу јем се 

гра до на чел ни ку Не ди мо ви ћу на 
ис трај но сти иде је да Ми тро ви ца 
до би је за тво ре ни ба зен, да пли-
вач ки клу бо ви одав де не мо ра ју 
да пу ту ју у Бе о град и Но ви Сад. 
На кон 22 го ди не, у де цем бру ће 
мо ћи још ве ћи број де це да се 
ре кре и ра, али и да се мо ти ви ше 
за ба вље ње спор том – ре као је 
ми ни стар Удо ви чић и из ра зио 
за хвал ност гра до на чел ни ку на 
же љи да се да де ци пру жи мо-
гућ ност да се ба ве спор том и 
ре кре а ци јом. 

- Из град ња ба зе на зна чи ће 
не са мо за Срем ску Ми тро ви-
цу, већ и за сва окол на се ла и 
ме сне за јед ни це. У де цем бру 
ће мо да отво ри мо ба зен, ко ји ће 
да бу де мул ти функ ци о на лан, са 
свим пра те ћим објек ти ма, ка ко 
и по слов ног, та ко и ре кре а тив-
ног ка рак те ра ко је јед на је ди-

ни ца ло кал не са мо у пра ве ко ја 
во ди бри гу о мла ди ма и спор ту 
тре ба да има – до дао је Удо ви-
чић.  

Гра до на чел ник Срем ске Ми-
тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић 
ре као је да ло кал на са мо у пра ва 
има тен ден ци ју да од ре ђе не де-
ло ве гра да по кре не и опле ме ни. 

- Ми по ку ша ва мо оне де ло ве 
гра да ко ји су мно го за пу ште-
ни, де ва сти ра ни, да вра ти мо у 
функ ци ју. Овај ком плекс ће би ти 
цен тар спорт ских де ша ва ња на 
про сто ру Ми тро ви це. Оно што је 
ја ко ва жно, је сте да је овај про-
је кат од по чет ка до кра ја по кри-
вен фи нан сиј ски, и би ће го тов 
она ко ка ко смо то за ми сли ли, 
до кра ја го ди не – ре као је при-
ли ком оби ла ска ра до ва на из-
град њи ба зе на гра до на чел ник 
Не ди мо вић. С. Станетић

ВА ЊА УДО ВИ ЧИЋ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ  

Ва жна ин ве сти ци ја

Ми ни стар Ва ња Удо ви чић са пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве 

НЕ НАД КА ТА НИЋ 

Припреме 
за тр жи шну 
утак ми цу

Не на д Ка та ни ћ, по моћ ник 
ми ни стра за по љо при вред ну 
по ли ти ку бо ра вио је у Ру ми 8. 
апри ла. Он је го во рио из ме ђу 
оста лог и о две те ме о ко ји ма се 
ових да на, у пред из бор ној кам-
па њи, до ста го во ри. То су суб-
вен ци је у по љо при вре ди и За кон 
о по љо при вред ном зе мљи шту 
ко ји је иза звао до ста по ле ми ке у 
јав но сти. 

- По љо при вре да је јед на од 
нај ва жни јих де лат но сти у Ср би ји 
и огро ман број га здин ста ва се 
са мо њо ме ба ви. Вр ло нам је 
ва жно да је што пре спре ми мо за 
јед ну ва жну тр жи шну утак ми цу, 
јер смо у про це су пре го во ра за 
при кљу че ње Европ ској уни ји и 
да по љо при вред ни ци  од тог 
по сла мо гу при стој но да жи ве. 
Ка да је реч о суб вен ци ја ма, ми 
смо има ли став да се љу ди ма 
мо ра ре ћи ка кво је пра во ста ње 
и ко ли ко се па ра има, а не да се 
ба ви мо јеф ти ном по ли ти ком 
пред из бо ре. Са мо оно што има-
мо у бу џе ту мо же мо тро ши ти. Ми 
же ли мо ред у јав ним фи нан си ја-
ма, и по ред пла та и пен зи ја, на 
ред је до шла и по љо при вре да. 
Ако при ход на стра на бу де ве ћа, 
а осе ћа се бо љи так, убе ђен сам 
да ће у не ко ско ри је вре ме и тај 
део бу џе та за по љо при вре ду 
би ти да ле ко ве ћи. Суб вен ци је су 
по зна те, на вре ме смо иза шли са 
њи ма, а оно што ни је по пу лар но 
то је сма ње ње ка да је у пи та њу 
биљ на про из вод ња. Са дру ге 
стра не, у сто чар ству смо оста ви-
ли исти ни во суб вен ци је, не ке 
ме ре смо чак и по ве ћа ли. Пре ко 
две ми ли јар де ди на ра има мо 
ви ше у де лу при мар не по љо при-
вред не про из вод ње, а то су 
ин ве сти ци је. То је не што што је 
ја ко бит но, јер ми на шег по љо-
при вред ни ка мо ра мо оспо со би ти 
да бу де да ле ко кон ку рент ни ји, да 
на ба ви по вољ ни је ме ха ни за ци ју 
и опре му, да ку пи ква ли тет на 
при плод на гр ла и то је оно што је 
си гур но нај ва жни је у по љо при-
вре ди – ка же Ка та нић.

Што се ти че За ко на о по љо-
при вред ном зе мљи шту, он ис ти-
че да се ља ци нај че шће пи та ју да 
ли ће зе мља би ти про да та стран-
ци ма, да ли ће има ти при ли ку да 
је они за ку пе. 

- Овај За кон пра те мно ге не га-
тив не ко но та ци је у јав но сти, не 
го во ри се за и ста исти на. Исти на 
је да ло кал на са мо у пра ва, пре-
по зна ју ћи бит ност не ког ин ве сти-
то ра, мо же, али не мо ра, до 30 
од сто др жав не по љо при вред не 
зе мље да не ком у ду го роч ни 
за куп. Та од лу ка је на ло кал ној 
са мо у пра ви, да кле она до но си 
та кву од лу ку, ако је она у скла ду 
са њи хо вим ин те ре си ма – ис ти че 
по моћ ник ми ни стра по љо при-
вре де Не над Ка та нић.

С. Џ.
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ХЕ РОЈ СТВО ШЕ СТОГ ЛО ВАЧ КОГ ПУ КА

Са 37 ави о на обо ри ли
46 не мач ких ле те ли ца!
Ка да се фор ма ци ја од 468 не мач ких 

ави о на по ја ви ла над Бе о гра дом, 6. 
апри ла 1941. го ди не, у ва здух се ви ну-

ло 37 ави о на Ше стог ло вач ког пу ка, пот пу-
ков ни ка Бо жи да ра Ко сти ћа. Срп ски лов ци, 
„ме серш ми ти 109 Е“, „ха ри ке ни“ и шест 
до ма ћих „ИК 3“ би ли су рас по ре ђе ни у две 
ва зду хо плов не гру пе са по три екс а дри ле. 
За не ко ли ко да на Април ског ра та пи ло ти су 
на пра ви ли око 250 бор бе них ле то ва и обо-
ри ли 46 не мач ких ле те ли ца.

Пре ма се ћа њу ко ман дан та Бо жи да ра 
Ко сти ћа, пи са ног у за ро бље ни штву 1942. у 
Ско ки ју у Пољ ској, а пр ви пут об ја вље ног 
1946. у не мач ком Ка се лу, ње го ве по са де у 
су срет Нем ци ма днев но су уз ле та ле по 
че ти ри до пет пу та, а исти ави о ни са дру-
гим по са да ма и у де сет на вра та днев но. У 
Април ском ра ту пук је из гу био 11 бо ра ца, а 
осам их је би ло ра ње но. Обо ре но им је 19 
ле те ли ца, а 11 је би ло озбиљ но оште ће но. 
Ка да је пот пу ков ник Ко стић 8. апри ла 
до шао у штаб свог ко ман дан та, ге не ра ла 
Бо ре Мир ко ви ћа, да тра жи још ле те ли ца и 
по што га је ен гле ски ата ше уве рио да је то 
не мо гу ће, хра бри ко ман дант је схва тио да 
је рат из гу бљен. Ипак, вра тио се у пук и 
на ре дио но ва уз ле та ња.

У свој књи зи ге не ра ци ја ма ко је до ла зе, 

ко ман дант је скром но на пи сао да „ми сли 
да се ње го ви пи ло ти ни су обру ка ли“.

Фелд мар шал Алек сан дар Лер, ко ман-
дант ко ји је во дио на пад на Бе о град, доц ни-
је је на пи сао: 

„От пор ју го сло вен ске ави ја ци је био је 
спре тан и вр ло хра бар. Он је оме тао је дин-
стве ност на шег на па да, та ко да смо у то ку 
пр вог да на ра та из гу би ли 10 од сто ле те ли-
ца, док је 10 од сто би ло оште ће них. Би ли су 

ве што во ђе ни и увек су мо гли да се при ку пе 
на по моћ ним аеро дро ми ма…“

Ме ђу тим, ни је то би ла ви те шка бор ба са 
не мач ке стра не. Не за бе ле же но до та да, 
не мач ки пи ло ти ни су са мо пу ца ли по ави о-
ни ма. Ни ша ни ли су и га ђа ли обо ре не ле та-
че Ше стог пу ка и на па до бра ни ма и уби ја ли 
их у ва зду ху. Ка да су 1941. на ла же ни мр тви, 
и са хра њи ва ни по вој во ђан ској рав ни ци, 
мно гим пи ло ти ма је у ру ка ма био пи штољ.

Ше сти ло вач ки пук

ИРИ ЖА НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 75. ГО ДИ ШЊИ ЦУ ОД АПРИЛ СКОГ РА ТА

Не бе ским хе ро ји ма у част
По во дом 75 го ди на од по чет ка април-

ског ра та Удру же ње пен зи о ни са них 
вој них ле та ча и па до бра на ца Ср би-

је (УПВЛПС), Оп шти на Ириг и Срп ска чи-
та о ни ца у Ири гу обе ле жи ли су овај зна ча-
јан ју би леј, 6. апри ла от кри ва ју ћи ис пред 
До ма кул ту ре у Ири гу спо мен - пло чу на-
стра да лим пи ло ти ма. 

- От кри ва мо спо мен пло чу Ше стом ло-
вач ком пу ку Ва зду хо плов ства Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, чи ји су пи ло ти не у стра ши во 
по ле те ли у бој са не мач ким фа ши стич-
ким ва зду хо плов ним фо р ма ци ја ма, ко је 
су 6. апри ла 1941. го ди не бом бар до ва ле 
Бе о град, и бо ри ли се за од бра ну на шег 
не ба. У же сто ким ва зду шним бо р ба ма са 
де се то стру ко број нијим не при ја тељ ским 
сна га ма по ги ну ло је се дам пи ло та из 32. 
Ва зду хо плов не гру пе са ле те ли шта Кру-
ше дол Пр ња вор, а из Ше стог пу ка укуп но 
11 пи ло та - ис та као је Сте ван Ка зи ми ро-
вић, пред сед ник Оп шти не Ириг, при ли ком 
от кри ва ња спо мен пло че. 

У Срп ској чи та о ни ци у Ири гу при сут-
ни по се ти о ци има ли су при ли ку да ви-
де по ста вље ну из ло жбу фо то гра фи ја о 
исто ри ја ту срп ске ави ја ци је, као и ма ке те 
ави о на ко ри шће них у Април ском ра ту. У 
свом обра ћа њу пред сед ни к Скуп шти не 
оп шти не Ириг Вла ди сла в Ил ки ћ је ис та-
као да се 75 го ди на че ка ло да Оп шти на 
Ириг до би је још је дан зна ча јан кул тур но 

Пред сед ник СО Ириг Вла ди слав Ил кић и пред сед ник
Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић по ло жи ли вен це
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– Је дан од њих је и на ред ник Вла ди мир 
Го руп, ко ји је по ги нуо 7. апри ла 1941, не да-
ле ко од Гар ди но ва ца, по што је прет ход но 
обо рио је дан не мач ки бом бар дер ко ји је 
ле тео ка Бе о гра ду. Ка да је про на ђен, у 
ру ци му је био пи штољ из ког су би ли ис па-
ље ни сви ме ци. И то оба ра ње не мач ког 
бом бар де ра и Го ру по ву хе рој ску по ги би ју 
ви де ло је ви ше Гар ди нов ча на са ко ји ма 
смо раз го ва ра ли по чет ком се дам де се тих 
го ди на – ка же Иван Ку ку ров, из Му зе ја Вој-
во ди не.

Ку ку ров је та да, као млад сту дент исто-
ри је, био део ти ма пи ло та и ар хи тек те 
Ми ро сла ва Ми лу ти но ви ћа, ти ма ко ји је 
го ди на ма ра дио на по те зу Бе о град – Те ми-
швар – Се ге дин, на ко јем се, углав ном 7. и 
8. апри ла, и од ви ја ла не рав но прав на бор-
ба моћ ног Луфт ва феа и хе рој ског Ше стог 
ло вач ког пу ка Вој ске Кра ље ви не Ју го сла-
ви је.

– По оба ра њу њи хо вог бом бар де ра, 
Го ру пов „ме серш мит 109 Е“ су, на не бу 

из ме ђу Гар ди но ва ца, Ло ка и Ви ло ва, у 
„ма ка зе“ ухва ти ла два иста та ква не мач ка 
лов ца. Ка да су га по го ди ли, ис ко чио је са 
па до бра ном, али се је дан од ло ва ца устре-
мио на ње га и ми тра ље ском ва тром му 
за па лио па до бран  – на ста вља наш са го-
вор ник.

Упр кос то ме, Го руп је и шар жер пи што-
ља ис пра знио на на па да ча. Гар ди но вач ки 
Ср би су од мах од ју ри ли и на шли га, мр твог, 
са пи што љем у ру ци. Да га се не би до че-
па ле Шва бе ко је су, та да, чи ни ле ве ћин ско 
ста нов ни штво обли жњег Шај ка ша, од мах 
су га, за мо та ног у на го ре ли па до бран, 
са хра ни ли на ме сном гар ди но вач ком гро-
бљу.

– Екс ху ми ра ли смо га у про ле ће 1974, и 
пре ме сти ли у спо мен-гроб ни цу, по диг ну ту 
у ма ју крај пу та Шај каш – Ти тел – ка же 
Ку ку ров.

Ку ку ров исто вре ме но, ис ти че да би би ла 
ве ли ка не прав да ка да би се у при чи о 
април ском хе рој ству на ших ва зду хо пло ва-

ца из о ста ви ла спе ци јал на је ди ни ца сме-
ште на на рат ном аеро дро му код срем ског 
се ла Но ви Ра дин ци. Ту је би ло 11 ави о на, 
углав ном бом бар де ра ко ји су слу жи ли и за 
из ви ђа ње. И деј ство ва ли све вре ме не мач-
ког на па да.

– Је дан од њих, „бри стол блен хајм“, 
ко јим је пи ло ти рао ка пе тан Слав ко Зе ле-
ни ка, ују тру је, 7. апри ла, ус пео да се про-
би је до аеро дро ма у Ара ду, ода кле су, 
по ред Пе чу ја, Се ге ди на и Те ми шва ра, 
по ле та ли не мач ки ави о ни, и да га бом бар-
ду је.

Не рав но прав ну бор бу на шег бом бар де-
ра, у ко јем су, уз Зе ле ни ку, би ли и ра ди о те-
ле гра фи ста То дор Ра до вић и стре лац Бла-
го је Ба кић, и два не мач ка „ме серш ми та 
109 Е“, по сма тра ли су, и о њој све до чи ли, 
жи те љи Ко ви ља. По го ђе ни „бри стол блен-
хајм“ и ње го ва хе рој ска по са да ус пе ли су, 
ка жу, да ле те још де се так ки ло ме та ра, а 
он да су се сру ши ли у је дан ви но град у ата-
ру Шај ка ша.

По што је прет ход но обо рио је дан 
не мач ки „ме серш мит 109 Е“, ка пе та-
на Ми ху Кла во ру су сти гла су два 
не мач ка лов ца тач но из над пи сте 
рат ног аеро дро ма у Кру ше до лу. Иако 
по го ђен, ле тео је још не ко ли ко ми ну-
та, да би се сур вао у удо ли ну код 
Ири га, тач но пре ко пу та ма на сти ра 
Хо по во, а ири шки Ср би су га, од мах, 

са хра ни ли на свом гро бљу. С дру ге 
стра не, оста ци те ла на ред ни ка Ми ли-
во ја Бо шко ви ћа су, при ча Ку ку ров, 
про на ђе ни тек кра јем пе де се тих 
го ди на, у ње го вом сру ше ном 
„ме серш ми ту 109 Е“ у Ко виљ ском 
ри ту. Иден ти фи ко ва ла га ја мај ка, по 
џем пе ру ко ји му је ис пле ла још пре 
по чет ка ра та.

Кла вор код Ири га,
Бо шко вић у Ко ви љу

- исто риј ски спо ме ник. Пен зи о ни са ни пу-
ков ник пи лот мр Зла то мир Гру јић го во рио 
је о уло зи и деј стви ма 6. Ва зду хо плов ног 
ло вач ког пу ка у Април ском ра ту, док је о 
зна ча ју Спо мен обе леж ја у Ири гу и о из-
ло жби „Се ћа ње на ва зду хо плов не жр тве“ 
го во рио пот пу ков ник пи лот у пен зи ји Во-
ји слав Сто ја но вић.

По себ на при зна ња и за хвал ни це 
УПВЛПС уру чи ли су Оп шти ни Ириг, са-
рад ни ци ма пи ло ти ма за ор га ни за ци ју 
овог ску па, основ ној шко ли у Ири гу и на-
гра ђе ним уче ни ци ма за нај бо ље ли те рар-
не и ли ков не ра до ве. По ред за хвал ни це, 
Срп ској чи та о ни ци у Ири гу ово удру же ње 
по кло ни ло је 350 књи га. За хва љу ју ћи се 
на по кло ну и при зна њу, Ве ра Нов ко вић, 

ди рек тор ка Срп ске чи та о ни це по себ но 
је на гла си ла зна чај чу ва ња тра ди ци је и 
не го ва ње успо ме на на че сти те љу де и 
бо р це за сло бо ду, има ју ћи у ви ду да је 
Срп ска чи та о ни ца то ком Дру гог свет ског 
ра та по ру ше на и спа ље на као што је то 
учи ње но 6. апри ла пре 75 го ди на, са На-
род ном би бли о те ком Ср би је.

За јед нич ки до го вор ор га ни за то ра је да 
се на ред них го ди на сва ког апри ла у Срп-
ској чи та о ни ци обе ле жа ва овај да тум, а 
ма ни фе ста ци ја ће има ти књи жев ни ка-
рак тер са ци љем да се про мо ви ше књи-
жев но ства ра ла штво свих пи ло та и па до-
бра на ца Ср би је.

Под се ћа ња ра ди, Април ски рат по чео 
је 6. апри ла 1941. го ди не нео бја вље ним 

на па дом не мач ке ави ја ци је на Ср би ју. 
На де се ти не фа ши стич ких ави о на бом-
бар де ра кре ну ла је ка Бе о гра ду, а ме ђу 
пр ви ма овој си ли од у пр ли су се пи ло ти 
Кра љев ске ави ја ци је Ср би је. Је дан од 
пр вих од брам бе них аеро дро ма срп ске 
ави ја ци је на ла зио се на те ри то ри ји ири-
шке оп шти не у Кру ше дол се лу и Кру ше-
дол Пр ња во ру. Ше сти ва зду хо плов ни 
ло вач ки пук, ста ци о ни ран на овом аеро-
дро му, хе рој ски је пру жио от пор број нијој 
и над моћ ни јој фа ши стич кој ави ја ци ји. 
По ги ну ло је укуп но 11 пи ло та, а ме ђу њи-
ма и пи лот Ми ха ел Ми ха Кла во ра, чи ји је 
ави он сру шен над Ири гом, а овај пи лот је 
са хра њен на ка то лич ком гро бљу у Ири гу.

С. Ко стић

У Срп ској чи та о ни ци одр жан при го дан про грам 

У же сто ким
ва зду шним бо р ба ма

по ги ну ло је се дам
пи ло та из 32.

Ва зду хо плов не
гру пе са ле те ли шта 

Кру ше дол Пр ња вор, а 
из Ше стог пу ка укуп но 

11 пи ло та, ис та као је 
Сте ван Ка зи ми ро вић, 

пред сед ник
Оп шти не Ириг
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Ста нов ни ци оп шти не Пе-
ћин ци убу ду ће ће сме ће 
из но си ти у но вим кан та ма 

ко је су бес плат но до би ли од ло-
кал не са мо у пра ве. На и ме, Оп-
шти на Пе ћин ци је сред стви ма од 
на пла те еко ло шке так се ку пи ла 
пет и по хи ља да кан ти за сме ће, 
ко је ће еки пе ЈКП „Са ва“ уру чи-
ти сва ком до ма ћин ству у свих 
15 на се ља пе ћи нач ке оп шти не. 
По де ла је про шле не де ље стар-
то ва ла у Пе ћин ци ма, а ме шта ни 
са ко ји ма смо има ли при ли ку да 
раз го ва ра мо јед но гла сни су у 
оце ни да ће но ве кан те до при не-
ти чи сто ћи на се ља.

- До бро је што ке ро ви ви ше 
не ће мо ћи да сме ће из вре ћа 
раз ме ћу по ули ци – ка же Пе ћин-
чан ка Ве ра Дев чић.

Иван Је ро си мо вић сма тра да 
ће на се ља би ти чи сти ја.

- Ово ће олак ша ти по сао и на-
ма ме шта ни ма и ко му нал ци ма. 
Ни су све ку ће мо гле да из дво је 
но вац за ку по ви ну кан те. Са да 
ће сва ко до ма ћин ство има ти 
кан ту и на се ље ће нам би ти чи-
сти је – ре као нам је Иван Је ро-
си мо вић.

Са њим се сла же и Ми ро сла-
ва Ран ко вић.

- Се ло ће би ти чи сти је, јер се 
ђу бре ви ше не ће раз но си ти на 
све стра не – из ја ви ла је Ми ро-
сла ва Ран ко вић.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе-
ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су-

бо тич ки, сма тра да је ово до бар 
при мер ка ко се сред ства од еко-
ло шке так се ула жу у за шти ту 
жи вот не сре ди не.

- Кан те, ко је ће бес плат но до-
би ти сва ко до ма ћин ство у на шој 
оп шти ни, тре ба да до при не су да 
ви ше не бу де сме ћа на на шим 
ули ца ма и ди вљим де по ни ја ма, 
већ да сме ће нај пре бу де од ло-
же но у кан те, а за тим да га ЈКП 
„Са ва“ од но си на ле гал не де по-
ни је. На тај на чин ће мо по сти-
ћи да сви жи ви мо у чи сти јем и 
здра ви јем окру же њу – из ја ви ла 

је пр ва же на пе ћи нач ке оп шти-
не.

Жељ ко Тр бо вић, на чел ник 
пе ћи нач ке Оп штин ске упра ве 
твр ди да ће се овом мо дер ни за-
ци јом ра да ЈКП „Са ва“ по сти ћи 
бр же и ефи ка сни је од но ше ња 
сме ћа.

- Ку пи ли смо и 200 кан ти за 
сме ће ко је се мон ти ра ју на бан-
де ре, 100 кон теј не ра за пре ми не 
1.100 ли та ра и по 200 кон теј-
не ра од 760 и 660 ли та ра, ко ји 
ће би ти рас по ре ђе ни на јав ним 
по вр ши на ма по це лој те ри то ри-

ји оп шти не Пе ћин ци. Ти ме ће мо 
хи ги је ну у на се љи ма по ди ћи на 
ни во ко ји на ши гра ђа ни за слу жу-
ју – твр ди на чел ник Тр бо вић.

То ком про шле не де ље кан те 
су по де ље не до ма ћин стви ма 
у Пе ћин ци ма, По пин ци ма, Си-
ба чу, Срем ским Ми ха љев ци ма, 
Бре ста чу, Су бо ти шту, До њем 
То вар ни ку и Ога ру, а из ЈКП „Са-
ва“ про це њу ју да ће до кра ја ове 
не де ље бес плат не кан те би ти 
уру че не сва ком до ма ћин ству у 
пе ћи нач кој оп шти ни.

Ду шан Срећ ков 

ПО ДЕ ЛА КАН ТИ ЗА СМЕ ЋЕ 

Хи ги је на у на се љи ма
ка кву гра ђа ни за слу жу ју

По де ла бес плат них кан ти за сме ће у Пе ћин ци ма 

Про шле не де ље ме шта ни 
Ку пи но ва су би ли не при-
јат но из не на ђе ни, ка да их 

је јед ног ју тра у цен тру на се ља 
са че као при зор чи та вог ре да по-
ло мље них сад ни ца, ко је су са-
мо два да на ра ни је за са ђе не у 
окви ру ве ли ке ак ци је про лећ ног 
уре ђе ња на се ља у пе ћи нач кој 
оп шти ни, ко ју спро во ди ло кал на 
са мо у пра ва.

Зо ри ца Влај нић, пред сед ни ца 
Са ве та ме сне за јед ни це Ку пи но-
во, ка же да за ова кво по на ша ње 
не ма оправ да ња и на гла ша ва 
да ово ни је пр ви та кав слу чај у 
нај ју жни јем на се љу пе ћи нач ке 
оп шти не.

- Кад год се у Ку пи но ву ура ди 
не што што тре ба да улеп ша ме-
сто у ко јем жи ви мо, не ко, из ко 
зна ко јих раз ло га, има по тре бу 
да то по ква ри. То на рав но увек 
ра ди истих не ко ли ко љу ди, јер 
ве ћи на ме шта на по др жа ва ак-

ци је ко ји ма се уна пре ђу је из глед 
Ку пи но ва. На дам се да ће по-
ли ци ја от кри ти по чи ни о це и да 
ће они би ти при ме ре но ка жње-
ни, а у ме ђу вре ме ну ми ће мо 
за ме ни ти по ло мље не сад ни це 
и на ста ви ти да ра ди мо на уре-
ђе њу Ку пи но ва. Исто вре ме но, 
мо ра мо ра ди ти на уна пре ђе њу 
све сти ме шта на о то ме да јав-
на до бра при па да ју сви ма на ма 
и да сви за јед но мо ра мо ра ди ти 
на њи хо вом очу ва њу – из ја ви ла 
је Влај нић.

Жељ ко Тр бо вић, на чел ник 
Оп штин ске упра ве Оп шти не Пе-
ћин ци, на звао је овај по сту пак 
чи ном чи стог ван да ли зма. 

- Док ми као ло кал на са мо у-
пра ва из два ја мо сред ства да би 
на ша на се ља из гле да ла она ко 
ка ко на ши гра ђа ни за слу жу ју, 
не ко све то по ку ша ва да уни шти. 
Ово га пу та су не по зна та ли ца у 
Ку пи но ву из ло ми ла сад ни це и 

та ко на пра ви ла ште ту ко ја се 
про це њу је на 50.000 ди на ра. 
При ја ви ли смо слу чај по ли ци ји и 
на да мо се да ова ли ца не ће ду го 
оста ти не по зна та, те да ће по чи-
ни о ци сно си ти по сле ди це сво јих 
де ла. Ова квим ства ри ма се мо-
ра ста ти не пут, јер ово ни је пр ви 
слу чај ван да ли зма у на шој оп-
шти ни. Нас ова кве ства ри не ће 

за у ста ви ти. Ми ће мо на ста ви ти 
са ак ци јом уре ђе ња и сва на ша 
на се ља ће има ти при сто јан из-
глед – ре као је Тр бо вић и на гла-
сио да гра ђа ни мо гу да по мог ну 
у ре ша ва њу ова квих слу ча је ва 
та ко што ће при ја вљи ва ти по чи-
ни о це, ко ји ре ал но нај ви ше ште-
те на но се упра во ме шта ни ма 
сво јих на се ља.

Пред сед ни ца Ме сне за јед ни це Ку пи но во Зо ри ца Влај нић

Ван да ли уни шти ли сад ни це
КУ ПИ НО ВО
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Нај у спе шни ји уче ни ци пе-
ћи нач ких основ них и 
сред ње шко ле већ тре ћу 

го ди ну за ре дом као на гра ду 
за свој труд до би ја ју бес плат но 
ле то ва ње. Прет ход не две го ди-
не Спорт ски са вез „Раз вој спор-
то ва“ је, под по кро ви тељ ством 
Оп шти не Пе ћин ци, на на град но 
ле то ва ње во дио по де сет уче-
ни ка из сва ке шко ле, укуп но 40, 
при че му је из сва ке шко ле пет 
уче ни ка на гра ђи ва но за успех 
по стиг нут у уче њу, а пет за по-
стиг ну те спорт ске ре зул та те. 
Ове го ди не бес плат ним ле то ва-
њем ће би ти на гра ђе но 48 уче-
ни ка, по 12 из сва ке шко ле, а по 
ре чи ма пред сед ни ка „Раз во ја 
спор то ва“ Си ни ше Ђо ки ћа, у 
Са ве зу су се на по ве ћа ње бро ја 
уче ни ка ко ји ће би ти на гра ђе ни 
од лу чи ли, јер се бес плат но ле-
то ва ње по ка за ло као до бра мо-
ти ва ци ја за уче ни ке.

- Же ља Спорт ског са ве за и 
ло кал не са мо у пра ве је да де-
ци по ка же мо да њи хов успех и 
труд не про ла зе не за па же но и 
да их до дат но под стак не мо да 

би ра ју здра ве сти ло ве жи во та, 
као што је ба вље ње спор том – 
из ја вио је Ђо кић и на гла сио да 
прин цип на гра ђи ва ња оста је 
исти, с тим што ће од ове го ди-
не из сва ке шко ле бес плат ним 
ле то ва њем би ти на гра ђе но по 
шест уче ни ка за успех у уче њу 
и по шест уче ни ка за по стиг ну те 
спорт ске ре зул та те.

СПОРТ СКИ СА ВЕЗ „РАЗ ВОЈ СПОР ТО ВА“ 

Ви ше на град них 
ле то ва ња

Пред сед ник СС „Раз вој 
спор то ва“Си ни ша Ђо кић 

Цен трал на те ма са стан ка де ле га ци је 
Оп шти не Пе ћин ци и гра до на чел ни ка 
Бе о гра да Си ни ше Ма лог, одр жа ног 

8. апри ла у Бе о гра ду, би ло је про ду же ње 
по је ди них ли ни ја бе о град ског град ског 
пре во за до Ку пи но ва и Ши ма но ва ца, са 
ци љем да се гра ђа ни ма пе ћи нач ке оп шти-
не ко ји ра де у Бе о гра ду олак ша од ла зак на 
по сао.

У пе ћи нач кој де ле га ци ји би ли су пред-
сед ни ца Оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су-
бо тич ки, њен за ме ник Зо ран Вој кић, на чел-
ник Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић и 
по ве ре ник Оп штин ског од бо ра СНС Ми ло-
рад Пан тић, а до го во ре но је да ће ли ни је 
ка Бе о гра ду вр ло бр зо би ти ус по ста вље не. 
У на ред ном пе ри о ду струч не слу жбе тре ба 
да пре ци зи ра ју тех нич ке де та ље: ко ли ко 
ли ни ја днев но, пре ма ко јим ста ни ца ма и у 
ко јим тер ми ни ма, ка ко би ста нов ни ци пе-
ћи нач ке оп шти не до би ли што ефи ка сни ји 
и јеф ти ни ји пре воз до глав ног гра да.

На истом са стан ку је до го во ре на и уз-
врат на по се та, на ко јој ће пред став ни ци ма 
бе о град ске Град ске упра ве би ти пред ста-
вље на ту ри стич ка по ну да оп шти не Пе ћин-
ци, са ци љем да се ова по ну да увр сти у 
ту ри стич ку по ну ду Бе о гра да и да се од-
го во ри за јед нич ки на ступ пред све ве ћим 
бро јем ту ри ста ко ји по се ћу ју глав ни град 
Ср би је.

СА СТА НАК СА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КОМ БЕ О ГРА ДА

Уско ро бо ље аутобуске
ве зе до Београда

Си ни ша Ма ли са оп штин ским ру ко вод ством
при ли ком не дав не по се те оп шти ни Пе ћин ци

На сед ни ци Оп штин ског 
ве ћа Оп шти не Пе ћин ци, 
одр жа ној 8. апри ла, да та 

је са гла сност на из ве штај о ре-
а ли за ци ји про гра ма по сло ва ња 
Ди рек ци је за из град њу оп шти не 
Пе ћин ци и на из ве штај о ра ду 
Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа 
„Са ва“ за 2015. го ди ну.

Из ве штај је у име Ди рек ци је 
обра зло жио за ме ник ди рек то ра 
Ми лан Сте па но вић, ко ји је ко ји 
је по себ но на гла сио ин ве сти ра-
ње у одр жа ва ње јав них обје ка та 
и одр жа ва ње пут не ин фра струк-
ту ре.

- У окви ру зим ског одр жа ва-
ња обез бе ди ли смо да пу те ви на 
те ри то ри ји на ше оп шти не бу ду 
чи сти и про ход ни у вре ме ве ћих 
сне жних па да ви на. У окви ру лет-
њег одр жа ва ња у не ко ли ко на-
вра та смо ко си ли пут не по ја се ве 
и чи сти ли их од ши бља, а зна чај-
на сред ства су уло же на у са на-
ци ју оште ће них де ло ва ко ло во за 
и удар них ру па и об но ву са о бра-
ћај не сиг на ли за ци је. По ред за-

ме не оште ће них, по ста ви ли смо 
и 120 но вих са о бра ћај них зна ко-
ва, ка ко би смо по ве ћа ли без бед-
ност у са о бра ћа ју на те ри то ри ји 
оп шти не, по себ но у зо на ма шко-
ла – обра зло жио је Сте па но вић.

Ди рек тор ЈКП „Са ва“ Жељ ко 
Ми ли ће вић ка же да то ком прет-
ход не зи ме то пла на овог пред у-
зе ћа ни је има ла ни ми нут за сто-
ја.

- Уна пре ди ли смо и услу гу 
од но ше ња сме ћа на бав ком још 
јед ног ка ми о на за ову на ме ну, а 
то ком 2015. го ди не су и по греб-
не услу ге на те ри то ри ји оп шти-
не пре шле у над ле жност на шег 
пред у зе ћа. Иако ни смо у пот пу-
но сти ус пе ли да оства ри мо пла-
ни ра не при хо де, за хва љу ју ћи 
зна чај ном сма ње њу тро шко ва, 
ипак смо на кра ју про шле го ди не 
оства ри ли до бит од три ми ли о на 
ди на ра, од ко јих ће мо по ло ви ну 
упла ти ти у оп штин ски бу џет – ка-
же Ми ли ће вић и на гла ша ва да је 
то ком 2015. го ди не очи шће но и 
шест ди вљих де по ни ја.

ИЗ РА ДА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Јав на пред у зе ћа 
до бро по сло ва ла

Стране припремио: Душан Срећков
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ДОМ УЧЕ НИ КА СРЕД ЊИХ ШКО ЛА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Митровчани добри домаћини

Дом уче ни ка сред њих шко ла 
Срем ска Ми тро ви ца про шле 
не де ље, 10. апри ла био је 

до ма ћин 21. Су сре та омла ди не до-
мо ва уче ни ка сред њих шко ла Вој-
во ди не у кул тур но – умет нич ком 
ства ра ла штву. На овој по кра јин-
ској смо три уче ство ва ло је укуп но 
13 до мо ва уче ни ка из Вој во ди не, 
чи ји су се уче ни ци так ми чи ли у 
ли ков ном и ли те рар ном ства ра ла-
штву, драм ском и по ет ско – сцен-

ском при ка зу, му зи ци: по пу лар ној, 
кла сич ној и ет но, као и у пле су: 
фол кло ру и мо дер ном пле су. У 
Срем ској Ми тро ви ци су тог да на 
бо ра ви ли ђа ци и про фе со ри до мо-
ва уче ни ка из Но вог Са да, Ки кин-
де, Зре ња ни на, Су бо ти це, Вр шца, 
Апа ти на, Сом бо ра, Фу то га, Ру ског 
Кр сту ра, Бач ког Пе тров ца и Сен те, 
ко ји су би ли у при ли ци да се упо-
зна ју и са исто ри јом древ ног Сир-
ми ју ма. 

Дом уче ни ка сред њих шко ла Срем ска 
Ми тро ви ца по сто ји 70 го ди на, кроз ње га 
је про шло мно го ге не ра ци ја, а тре нут но у 
До му бо ра ви 184 уче ни ка.

- Дом уче ни ка је пре све га вас пит но 
обра зов на уста но ва, у ко јој се оства ру ју 
усло ви за сме штај и ис хра ну уче ни ка. Ми 
смо ло ги сти ка сред њим шко ла ма. Ка ко је 
је дан од основ них по сту ла та сло бо де, 
сло бо да из бо ра шко ле, ми омо гу ћа ва мо 
да и де ца из Бач ке Па лан ке, Аде, Апа ти-
на ов де иду у сред њу шко лу, да до ђу и 
иза бе ру шко лу ко ја њи ма нај ви ше од го-
ва ра – ис ти че ди рек тор ми тро вач ког 
До ма уче ни ка сред њих шко ла Ми лен ко 
То дић.

Се дам де це ни ја
До ма уче ни ка

Учесници Домијаде су 
за до вољ ни ор га ни за ци јом 
и ис ти чу да им је дру же ње 
и сти ца ње но вих при ја тељ-
ста ва нај ва жни је

Про гла ше ње нај бо љих у драм ском при ка зу

Дом уче ни ка из Срем ске Ми тро ви це по бед ник у обла сти при ме ње не умет ности

Припремила: Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Жељ ко Пе трас
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До ми ја ду је зва нич но отво ри ла 
глу ми ца Ве сна Пе ћа нац, ко ја је на 
сце ни ми тро вач ког по зо ри шта де-
ци по ру чи ла да на овом Су сре ту 
три јум фу је њи хо ва ле по та, до бро-
та, мла дост, љу бав, бли скост, за-
јед ни штво и сцен ска ра дост.

- Упам ти те, ви сте ми си о на ри ра-
до сти жи вље ња и то не ка вас но си 
цео жи вот, где год да сте – ре кла 
је отва ра ју ћи 21. Су сре те омла ди-
не до мо ва уче ни ка сред њих шко ла 
Вој во ди не у кул тур но – умет нич ком 
ства ра ла штву Ве сна Пе ћа нац. 

Так ми че ња су се од ви ја ла у По-
зо ри шту „До бри ца Ми лу ти но вић“, 
Га ле ри ји сли ка „Ла зар Во за ре вић“ 
и Ви со кој шко ли стру ков них сту ди-
ја за вас пи та че и по слов не ин фор-
ма ти ча ре „Сир ми јум“, где су и уру-
че не на гра де нај бо љи ма.

Ка ко ис ти че до ма ћин До ми ја де, 
ди рек тор До ма уче ни ка сред њих 
шко ла Срем ска Ми тро ви ца Ми лен-
ко То дић, ово так ми че ње је при ли-
ка да де ца по ка жу све оно што су 
у окви ру сек ци ја спре ма ли то ком 
2015. и 2016. го ди не.

- Дом уче ни ка сред њих шко ла 
Срем ска Ми тро ви ца је по тре ћи 
пут до ма ћин До ми ја де у кул тур но 
– умет нич ком ства ра ла штву. Ове 
го ди не уче ство ва ло је око 400 де-
це, а по бед ни ци са овог су сре та 
иду на ре пу блич ко так ми че ње ко-
је се одр жа ва у Кра ље ву, од но сно 

Вр њач кој ба њи 15, 16. и 17. апри-
ла. Ми се так ми чи мо и у спорт ској 
до ми ја ди, ко ја се ове го ди не одр-
жа ва у Апа ти ну. На овим су сре ти-
ма де ца по ка зу ју све оно шта ра де, 
до мо ви су огле да ла пра вог ра да са 
де цом у ван школ ским ак тив но сти-
ма, у окви ру сек ци ја. Омо гу ћа ва мо 
де ци да сво ја зна ња и ве шти не ко-
ја не мо гу да ис ка жу у шко ли, ов де 
по ка жу сво ја уме ћа у сли кар ству, 
драм ском ства ра ла штву, по ет ско – 
сцен ском при ка зу, му зи ци и пле су, 
на рав но све то за хва љу ју ћи ра ду 
са вас пи та чи ма – из ја вио је То дић 
и за хва лио се ло кал ној са мо у пра-
ви, ко ја је за јед но са ди рек то ри ма 
По зо ри шта, Га ле ри је и Пе да го шке 
ака де ми је, омо гу ћи ла про стор да 
се До ми ја да одр жи. 

Ово го ди шња До ми ја да у Срем-
ској Ми тро ви ци сва ка ко је ис пу ни-
ла свој циљ. Ово га пу та на гра де 
ни су би ле нај ва жни је, већ су се 
сред њо школ ци ме ђу соб но дру жи-
ли, пе ва ли и сви ра ли у па у за ма, 
бо дри ли јед ни дру ге и оства ри ва-
ли но ве кон так те. По бед ни ци 21. 
Су сре та омла ди не до мо ва уче ни ка 
сред њих шко ла Вој во ди не у кул-
тур но – умет нич ком ства ра ла штву 
сва ка ко да ће има ти са ким да 
по де ле за до вољ ство због сво јих 
успе ха.

Ме ђу уче сни ци ма До ми ја де 
у Срем ској Ми тро ви ци има 
ис ку сних уче ни ка, ко ји се дру гу 
или тре ћу го ди ну так ми че на 
ова квим ма ни фе ста ци ја. Сви 
они су за до вољ ни ор га ни за ци-
јом и ис ти чу да им је дру же ње 
и сти ца ње но вих при ја тељ ста-
ва нај ва жни је. 

Вук Стан ко вић има 16 го ди-
на и пред став ник је До ма уче-
ни ка Бран ко во ко ло из Но вог 
Са да. Так ми чио се у ка те го ри ји 
по ет ско – сцен ски при каз, 
из во де ћи при каз „Пр ва љу бав“, 
аутор ке Дра га не Кон стан ти но-
вић. Про шле го ди не је ње гов 
тим у ис тој ка те го ри ји осво јио 

пр во ме сто, али на жа лост ове 
го ди не ни су има ли сре ће. Но 
то га ни је оме ло да ужи ва у 
До ми ја ди и у оби ла ску Срем-
ске Ми тро ви це.

- На до ми ја де од ла зим због 
ле пог про во да, дру же ња и упо-
зна ва ња но вих љу ди. Ја ко зна-
че сва по знан ства ко ја се стек-
ну на До ми ја ди. Ми тро ви ца је 
ја ко леп град, сви ђа ми се што 
је чист и што је град са ду гом 
исто ри јом – на во ди Вук.

Је дан од до ма ћи на ово го ди-
шње До ми ја де је Жив ко Ву ко-
вић из Сви ло ша, ко ји има 18 
го ди на и уче ник је Сред ње еко-
ном ске шко ле „9. мај“.

– Ово ми је тре ћи пут да уче-
ству јем на До ми ја ди и да пред-
ста вљам Дом уче ни ка сред њих 
шко ла Срем ска Ми тро ви ца у 
драм ско сцен ском при ка зу. 
Из ве ли смо пред ста ву „Там на 
стра на ме се ца“ ауто ра Злат ка 
Гру ша но ви ћа. Реч је о пред ста-
ви о Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу, 
срп ском ма те ма ти ча ру, астро-
но му, кли ма то ло гу, ге о фи зи ча-
ру, по пу ла ри за то ру на у ке, ко ји 
је био при знат у све ту, али 
на жа лост не и код нас. Ми смо 
овом пред ста вом же ле ли да 
скре не мо па жњу на ње гов рад 
и зна чај. Иако ни смо осво ји ли 
нијед но од пр ва три ме ста, 
на ма је нај ва жни је до бро дру-
же ње и за ба ва – ис ти че Жив ко.

Пред став ни це До ма уче ни ка 
„Ан ге ли на Ко јић Ги на“ из Зре-

ња ни на су из ме ђу оста лих и 
Ан ђе ла Јо ва но вић и Лен ка 
Ви да ко вић, ко је има ју 15 го ди-
на.

- Већ дру ги пут сам на До ми-
ја ди као ли те рар ни ства ра лац. 
Про шле го ди не сам на по кра-
јин ској До ми ја ди би ла пр ва, а 
на ре пу блич кој дру га. Ове 
го ди не ни сам осво ји ла ни јед ну 
на гра ду, али при су ство на 
До ми ја ди је од лич на при ли ка 
да пред ста ви мо до мо ве из 
ко јих до ла зи мо. На овим су сре-
ти ма упо зна мо до ста де це ко ја 
су та ко ђе у ин тер на ти ма, скла-
па мо при ја тељ ства – ка же 
Ан ђе ла. 

Ње на дру га ри ца Лен ка пр ви 
пут је уче ство ва ла на До ми ја ди 
и ис ти че да су јој се и град и 
дру штво ја ко сви де ли. 

Дру же ње нај ва жни је

Вук Стан ко вић Жив ко Ву ко вић

Ан ђе ла Јо ва но вић Лен ка Ви да ко вић  

Дом уче ни ка сред њих шко-
ла Срем ска Ми тро ви ца је по 
тре ћи пут до ма ћин До ми ја де 
у кул тур но – умет нич ком 
ства ра ла штву. Ове го ди не 
уче ство ва ло је око 400 де це 
из 13 вој во ђан ских до мо ва 
уче ни ка

Ди рек тор До ма уче ни ка Ми лен ко То дић

Наставак на 14. страни
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По бед ни ци
21. Домијаде

На за тва ра њу До ми ја де уру че не су ди пло ме 
по бед ни ци ма. До мо ви уче ни ка и по је дин ци ко ји 
су осво ји ли пр ва ме ста су се пла си ра ли на ре пу-
блич ко так ми че ње, док код ли те рар ног ства ра-
ла штва пр ва три ме ста иду на ре пу блич ко так ми-
че ње.

Ли те рар но ства ра ла штво
1. Ка мањ Јо зе фи на, Гим на зи ја 
„Јан Ко лар“ са до мом уче ни ка 
- Бач ки Пе тро вац
2. По шта Јо ван, Гим на зи ја 
„Јан Ко лар“ са до мом уче ни ка 
- Бач ки Пе тро вац
3. Ра до је вић Ма ри на, Дом 
уче ни ка Гим на зи је „Пе тро 
Ку змјак“ - Ру ски Кр стур

Ли ков ни рад
1. Ни ко лић Ми ли ца, Сред њо-
школ ски дом - Но ви Сад
2. Ки раљ Ол га, Гим на зи ја са 
до мом уче ни ка за та лен то ва-
не уче ни ке „Бо љаи“ - Сен та
3. Си кер Алек сан дар, Дом 
уче ни ка сред њих шко ла 
„Бран ко во ко ло“ - Но ви Сад

Ли ков но ства ра ла штво 
(из ло жба)
1. Си кер Алек сан дар, Дом 
уче ни ка сред њих шко ла 
„Бран ко во ко ло“ - Но ви Сад
2. Ки раљ Ол га, Гим на зи ја са 
до мом уче ни ка за та лен то ва-
не уче ни ке „Бо љаи“ – Сен та
3. Гим на зи ја „Јан Ко лар“ са 
до мом уче ни ка - Бач ки Пе тро-
вац

При ме ње на умет ност
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла - Срем ска Ми тро ви ца
2. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Сом бор
3. Дом уче ни ка по љо при вред-
не шко ле - Фу тог

Умет нич ка фо то гра фи ја
1. Ми ло ше вић Јо ва на, Дом 
уче ни ка сред њих шко ла - Сом-
бор
2. Гре и лах Мар тин, Дом уче-
ни ка сред њих шко ла – Сом-
бор
3. Ман дић Бра ни слав, Тех нич-
ка шко ла са до мом уче ни ка - 
Апа тин

Из да вач ка де лат ност
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла „Ан ге ли на Ко јић Ги на“ – 
Зре ња нин
2. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Вр шац
2. Сред њо школ ски дом - Но ви 
Сад (два до ма де ле дру го 
ме сто)

Ру ко тво ри не
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Су бо ти ца
2. Дом уче ни ка по љо при вред-
не шко ле - Фу тог

Драм ски при каз
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Сом бор
2. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Вр шац
3. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Су бо ти ца

Нај бо ља глу ми ца: Ка ра чо њи 
Ни ко ле та, Дом уче ни ка сред-
њих шко ла - Су бо ти ца
Нај бо љи глу мац: Пе тро вић 
Да ни јел, Дом уче ни ка сред-
њих шко ла – Вр шац

По ет ско сцен ски при каз
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Сом бор
2. Дом уче ни ка по љо при вред-
не шко ле - Фу тог
3. Сред њо школ ски дом - Но ви 
Сад

По пу лар на му зи ка
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Су бо ти ца
2. Сред њо школ ски дом - Но ви 
Сад
3. ом уче ни ка сред њих шко ла 
„Ан ге ли на Ко јић Ги на“ - Зре-
ња нин

Кла сич на му зи ка
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Сом бор
2. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла „Ан ге ли на Ко јић Ги на“ – 
Зре ња нин
3. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла „Бран ко во ко ло“ - Но ви 
Сад

Ет но и на род на му зи ка
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла „Бран ко во ко ло“ - Но ви Сад
2. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Сом бор
3. Гим на зи ја „Јан Ко лар“ са 
до мом уче ни ка - Бач ки Пе тро-
вац

Мо де ран плес
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Вр шац
2. Гим на зи ја са до мом уче ни ка 
за та лен то ва не уче ни ке „Бо-
љаи“ – Сен та
3. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла - Су бо ти ца

Фол клор
1. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла „Бран ко во ко ло“ - Но ви Сад
2. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла – Вр шац
3. Дом уче ни ка сред њих шко-
ла - Срем ска Ми тро ви ца

Де чак ко јег је у пе так, 8. 
апри ла, из у је дао пас у 
Ири гу опо ра вља се од 

по вре да.
- До бро је да је де те до-

бро и да се опо ра вља од 
по вре да. И ја же лим да са-
знам шта је про из ве ло да 
пас та ко ре а гу је, кад он ни је 
агре си ван - још увек вид но 
по тре сен ис при чао је у су-
бо ту, дан на кон овог стра-
шног до га ђа ја Го ран Фо дог 
из Ири га, чи ји је пас 8. апри-
ла око 18.30 ча со ва, у та-
шти ном дво ри шту, из у је дао 
сед мо го ди шњег Сте фа на 
В, из овог ме ста. Ма ли шан, 
ко јег су од мах сме сти ли у 
Деч ју бол ни цу у Но вом Са-
ду, по сле ука за не ле кар ске 
по мо ћи, по вре де су му би ле 
ма ње бол не, што је у те ле-
фон ском раз го во ру по твр-
ди ла и де ча ко ва мај ка Ви-
о ле та.

Пас ра се „Аки та Ину“, ко-
јег је по ро ди ца Фо дог ку пи-
ла пре го ди ну да на њи хо вом 
си ну за ро ђен дан, ка ко об-
ја шња ва ју, ни ка да ни је по-
ка зи вао зна ке агре си је, јер 
би у су прот ном стал но био 
у бок су.

- Код нас у дво ри шту де ца 
се игра ју са њим, он тр чи за 
лоп том... Ни ка да ни јед но де-
те ни је ни огре бао, а ка мо ли 
не што дру го - при ча Го ран, 
док се ужур ба но спре мао да 
по се ти ма ли ша на у бол ни цу.

Шта се де си ло у пе так 

пред ве че, обе по ро ди це са-
да са мо на га ђа ју, слу ша ју ћи 
деч је при че, јер су се у дво-
ри шту где је бо ра вио пас 
под име ном Аки за те кли ма-
ли ша ни.

- Би ла сам у ку ћи, кад се 
од јед ном за чуо ври сак. Бр-
зо сам ис тр ча ла на ули цу и 
угле да ла ма лог Сте фа на са 
кр ва вим ра ме ном. Ста ви ли 
смо га у ко ла и до ве зли у ло-
кал ни Дом здра вља, а за тим 
су га во зи лом Хит не слу жбе 
од ве зли за Но ви Сад у Деч ју 
бол ни цу - при се ћа се Ма ри-
ја на, Го ра но ва су пру га. Она 
ка же, оно што је ус пе ла да 
са зна од де це и Сте фа но ве 
мај ке, је да је је дан од де ча-
ка по чео ру ка ма да бок су је 
пса, да би се пас Аки у тре-
нут ку окре нуо и згра био за 
ра ме сед мо го ди шња ка. 

- Сви смо у шо ку, ми, при-
ја те љи, ком ши је... Мо гу да 
га ран ту јем да пас ни је та ко 
ре а го вао, а да ни је био из-
ло жен не кој тор ту ри. Са мо 
да се де чак опо ра ви, и да се 
све за вр ши до бро - на да се 
Ма ри ја на.

У Деч јој бол ни ци у Но вом 
Са ду по твр ди ли су да је 
сед мо го ди шњак до ве ден са 
по вре да ма ра ме на, ко је су 
усле ди ле од ује да пса, и да 
су оне збри ну те у опе ра ци о-
ној са ли, да је Сте фан стал-
но био у све сном ста њу, и да 
се опо ра вља.

С. Ко стић

ДЕ ЧАК КО ЈЕГ ЈЕ ИЗ У ЈЕ ДАО ПАС У
ИРИ ГУ ОПО РА ВЉА СЕ ОД ПО ВРЕ ДА

Пса изи ри ти ра ла 
игра?!

Ма ри ја на са псом ко ји је ујео де ча ка
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У Са ла шу Но ћај ском у то ку су ра до ви на из-
град њи ка пе ле, уре ђу је се цен тар се ла и 
по ста вља ју се три би не на фуд бал ском игра-

ли шту. 
Ка ко ис ти чу ме шта ни, у цен тру се ла ни шта ни је 

ра ђе но пре ко 70 го ди на, а из град њом но вих обје-
ка та, се ло ће до би ти ко нач но из глед ка кав за слу-
жу је, с об зи ром да у ње му жи ви 2.000 љу ди. 

- Пр во ће се ру ши ти обје кат ста ре по ште, ме сне 
за јед ни це и ма ти ча ра. На том ме сту ће би ти на-
пра вљен парк са фон та ном. До са да је у цен тру 
се ла отво ре на но ва апо те ка, пре ме ште не су про-
сто ри је по ште, ура ђен је је дан део пар ка. Цен тар 
се ла тре ба да до би је из глед ка кав и за слу жу је, јер 
у Са ла шу жи ви 2.000 ста нов ни ка – ре кла је ме-
штан ка Гор да на До ста нић, ко ја је и од бор ни ца у 
Скуп шти ни Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

Ове ра до ве фи нан си ра Град Срем ска Ми тро ви-
ца и Ме сна за јед ни ца Са лаш Но ћај ски.

- Ве ли ко ми је за до вољ ство да ове и прет ход не 
две го ди не, има мо ве ли ка ула га ња у ин фра струк-
ту ру ово га се ла, што је по ка за тељ да сред ства не 
иду са мо у град, не го се ула же и у се ла. Мла ди 
тре ба да оста ну у се лу, да ов де има ју бу дућ ност – 
ре као је Дра го слав Чу пић, пред сед ник Са ве та ме-
сне за јед ни це Са лаш Но ћај ски. 

Про шле не де ље по че ли су и ра до ви на по ста-
вља њу те ме ља за ка пе лу на ме сном гро бљу, а 
сред ства за ову ин ве сти ци ју из дво је на су из бу-
џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца и из сред ста ва 

ме сног са мо до при но са. Вред ност је три ми ли о на 
ди на ра, а рок за за вр ше так ра до ва је 10 да на. 

Све ште ник Не ма ња Жив ко вић за хва лио се Гра-
ду Срем ска Ми тро ви ца што се бри не о вер ским 
објек ти ма на те ри то ри ји Ма чве. Та ко ђе, ре као је 
да ће из град ња ка пе ле ре ши ти ве ли ки про блем 
овог се ла. 

На се о ској цр кви се до ста ра ди ло у про те кле 
две го ди не, а Жив ко вић ис ти че да ће би ти нео п-
ход на до дат на ула га ња. 

- У се о ску Цр кву Све тог Ђор ђа до са да је уло-
же но око пет и по ми ли о на ди на ра. Ура ђе на је 
фа са да и сре ђе на цр кве на пор та 2014. го ди не, а 
на ред не го ди не. Цр ква је ком плет но ре но ви ра на 
из ну тра. Ове го ди не пла ни ра мо да ура ди мо и цр-
кве ни зво ник, а вред ност ра до ва је ми ли он ди на-
ра. Већ смо ми не што за по че ли сво јим сред стви-
ма, али не мо же мо са ми, тре ба нам по моћ – ре као 
је Не ма ња Жив ко вић, све ште ник у Са ла шу Но ћај-
ском. 

Упо ре до са овим ра до ви ма по ста вља ју се три-
би не и ре флек то ри на фуд бал ском игра ли шту. 
Вред ност тих ра до ва је око ми ли он ди на ра. Та ко-
ђе, ра ди се и пар кинг ис пред цр кве, а вред ност ин-
ве сти ци је је 700.000 ди на ра. 

С. Ста не тић 

Ас фал ти ра ње са о бра ћај-
ни це у Но ћа ју 6. апри ла 
об и шао је на чел ник Град-

ске упра ве за ур ба ни зам, ко му-
нал не и ин спек циј ске по сло ве 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца Вла-
ди мир Пет ко вић. Ра до ви су за-
по че ти дан ра ни је, а за вр ше ни 
су кра јем про шле не де ље.

- Ра ди се са о бра ћај ни ца у Но-
ћа ју у ду жи ни од 480 ме та ра, у 
окви ру лет њег одр жа ва ња пу-
те ва, а вред ност ра до ва је око 
два ми ли о на ди на ра. Упо ре до 
са овим ра до ви ма ра ди се кр-
пље ње удар них ру па у Срем-
ској Ми тро ви ци, а на кон то га и 
у свим се ли ма. Све је ис ка за но 
кроз по тре бе ме шта на на се ље-
них ме ста. Пред став ни ци Ме-
сне за јед ни це Но ћај и ме шта ни 
су ис ка за ли по тре бу да се ас-
фал ти ра пут ко ји спа ја ули це 
Ми ло ра да Је ли ки ћа и Ра ди во ја 
Бог да но ви ћа - ре као је на чел ник 
Пет ко вић.

Члан Са ве та ме сне за јед ни-
це Но ћај Не бој ша Ог ње но вић 
из ра зио је за до вољ ство што су 
ме шта ни ус пе ли да се из бо ре 
да се пут ас фал ти ра и ти ме се 
спо је две ули це. На кон ових ра-
до ва, усле ди ће уре ђе ње цен тра 

се ла, као и про сто ра ис пред цр-
кве и шко ле. 

Ка ко ис ти чу ме шта ни Но ћа ја, 
за хва љу ју ћи раз у ме ва њу пред-
став ни ка ло кал не са мо у пра ве, 
ас фал ти ран пут им сва ка ко пу-
но зна чи, јер ће са да два и по 
ки ло ме тра кра ће пу то ва ти до 

Срем ске Ми тро ви це. 
Ина че, за лет ње одр жа ва ње 

са о бра ћај ни ца на те ри то ри-
ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
из град ског бу џе та је из дво је но 
22,5 ми ли о на ди на ра, а из во ђач 
ра до ва је ми тро вач ко пред у зе ће 
Хи дро гра ђе ви нар. С. С. 

НОЋАJ

Ас фал ти ра ње улица

На чел ник
Вла ди мир Пет ко вић

БО ГА РО ШКИ У ИРИ ГУ 

По др шка
пре ра ђи ва чи ма

Пот пред сед ник По кра јин ске 
вла де и по кра јин ски се кре тар за 
по љо при вре ду, во до при вре ду и 
шу мар ство Бра ни слав Бо га ро-
шки, по се тио је про шлог пет ка, 
8. апри ла до ма ћин ство Мир не 
Ми ло са вље вић из Ири га, ко је 
је ко ри сник под сти цај них сред-
ста ва из по кра јин ског бу џе та за 
ма ле пре ра ђи вач ке ка па ци те те.  

Од 2013. го ди не, до ма ћин-
ство Мир не Ми ло са вље вић 
успе шно се ба ви се зон ском 
пре ра дом во ћа, од но сно про из-
вод њом џе ма од шљи ва, кај си-
ја и ви ша ња, као и ком по та од 
аро ни је. Ква ли тет ни про из во ди, 
ко ји се пра ве тра ди ци о нал ним 
ме то да ма без до да ва ња ади ти-
ва и кон зер ван са, пла си ра ју се 
ка ко да до ма ће, та ко и на тр жи-
ште Аме ри ке, Ка на де, а уско ро 
и Ру си је. 

- По др шка ма лим пре ра ђи-
вач ким ка па ци те ти ма јед на је 
од нај зна чај ни јих ме ра По кра-
јин ског се кре та ри ја та за по љо-
при вре ду, јер на овај на чин омо-
гу ћа ва мо да до да та вред ност 
на по љо при вред ну про из вод-
њу оста је у са мом га здин ству, 
од но сно у ме сту где се отво ри 
ка па ци тет - ис та као је ре сор ни 
се кре тар Бра ни слав Бо га ро шки.

 П. С.

РА ДО ВИ У СА ЛА ШУ НО ЋАЈ СКОМ 

Гра ди се ка пе ла
и уре ђу је цен тар
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У окви ру ак тив но сти на по-
бољ ша њу без бед но сти у 
гра ду, по сле рас кр сни це 

у цен тру гра да и Гим на зи је, 
ви део над зор је по ста вљен и у 
По љо при вред ној шко ли „Сте-
ван Пе тро вић Бри ле“ у Ру ми 
и хрт ко вач кој основ ној шко ли.

Дра ган Ко са но вић из Кан це-
ла ри је за ло кал ни еко ном ски 
раз вој ис ти че да је у По љо-
при вред ној шко ли по сто ја ло 
не ко ли ко ка ме ра, али да је са-
да по ја чан ви део над зор. 

- Пла ни ра мо да се овај ком-
плек сан обје кат ка сни је још 
бо ље над зи ре, а и у хрт ко-
вач кој шко ли је ура ђен си стем 
ви део над зо ра. Ми ће мо и у 
на ред ном пе ри о ду на до гра ђи-
ва ти си стем над зо ра. По ку ша-
ће мо да по кри је мо све зна чај-
не ло ка ли те те у гра ду - тр го ве, 
За ви чај ни му зеј, Кул тур ни цен-
тар и ти ме же ли мо да по стиг-
не мо ве ћи ни во без бед но сти и 
да се гра ђа ни осе ћа ју си гур ни-
је. За хва љу ју ћи ви део над зо ру 
и По ли циј ска ста ни ца у Ру ми 
ће би ти још ефи ка сни ја. Вред-
ност ра до ва за ове две шко ле 
је око 1,2 ми ли о на ди на ра, a 
реч је о са вре ме ном ди ги тал-

ном ви део над зо ру ко ји има 
знат но ква ли тет ни је сним ке од 
ра ни јих - ре као је Дра ган Ко са-
но вић. 

Ди рек тор По љо при вред не 
шко ле Ми лан Пу по вац је за-
хва лио ло кал ној са мо у пра ви 
на фи нан си ра њу овог ви део 
над зо ра.

- Овај над зор ће омо гу ћи ти 

да ви ди мо све што се де ша ва 
у окви ру шко ле, а та ко ће се 
по ве ћа ти и си гур ност уче ни-
ка. Овај си стем има и знат но 
ја сни ју сли ку та ко да не мо же 
би ти гре шке у иден ти фи ко ва-
њу по чи ни ла ца, ако се не што 
де си у шко ли - ис та као је ди-
рек тор Пу по вац.

 С. Џ.

ПО СТА ВЉА ЊЕ ВИ ДЕО НАД ЗО РА У РУМ СКОЈ ОП ШТИ НИ

Без бед ни је шко ле

Ми лан Пу по вац и Дра ган Ко са но вић

На по след њој сед ни ци 
Скуп шти не оп шти не Ириг 
у овом са зи ву, ко ја је одр-

жа на у уто рак, 5. апри ла, од-
бор ни ци су усво ји ли го ди шњи 
про грам за шти те, уре ђе ња и 
ко ри шће ња по љо при вред ног 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни 
оп шти не Ириг за 2016. го ди ну.

- Оп шти на Ириг по се ду је не-
што ма ње од три хи ља де хек-
та ра об ра ди вих по вр ши на ко је 

су пред мет усво је ног го ди шњег 
про гра ма. За ку пом 1.000 хек-
та ра, ко ја су већ под уго во ром, 
Оп шти на је при хо до ва ла 18 ми-
ли о на ди на ра, док је 1.000 хек-
та ра у по ну ди по љо при вред ни-
ци ма, од че га ће сто ча ри ма по 
пра ву пре чег за ку па при па сти 
не што ма ње од 300 хек та ра. 
Оче ку је се да ће Оп шти на Ириг 
од за ку па по љо при вред ног зе-
мљи шта при хо до ва ти око 40 

ми ли о на ди на ра го ди шње - ис-
та кла је Сло бо дан ка Ма рић из 
Оде ље ња за по љо при вре ду.

Од бор ни ци су из ме ђу оста-
лог усво ји ли и од лу ку о до но-
ше њу Пла на де таљ не ре гу ла-
ци је де ла рад не зо не Гор ње 
ли ва де у Врд ни ку, као и из ве-
штај о стра те шкој про це ни ути-
ца ја усво је ног пла на на жи вот-
ну сре ди ну.

С. К.

УСВО ЈЕН ПРО ГРАМ КО РИ ШЋЕ ЊА ДР ЖАВ НЕ ЗЕ МЉЕ У ИРИГУ

Се ља ци ма
хи ља ду хек та ра

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Свет ски дан 
Ро ма 

По во дом Свет ског да на 
Ро ма, 8. апри ла Књи жев на 
за јед ни ца Срем ска Ми тро ви ца 
ор га ни зо ва ла је пер фор манс 
„Ци ган ски сан“ у ко јем су уче-
ство ва ли уче ни ци основ них 
шко ла „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“, „До бро сав Ра до са вље-
вић На род“, као и Алек сан дра 
Илић, Сла ђа на Ни ко лић, Мир ја-
на Мар ко вић и Жељ ко То ма ше-
вић. 

Дан ра ни је у ми тро вач ком 
по зо ри шту ор га ни зо ва на је 
ма ни фе ста ци ја под на зи вом 
„Де ма Де вла Ка мли пе – дај ми 
Бо же љу ба ви“ у из вед би Удру-
же ња Ро ма „Пар но Ро мо ро“ из 
Ла ћар ка. Пре ма ре чи ма учи те-
ља Злат ка Ву ле ти ћа ром ско 
Удру же ње „Пар но Ро мо ро“, при 
основ ној шко ли „Три ва Ви та со-
вић Ле бар ник“ из Ла ћар ка има 
за циљ да по ма же мла дим 
Ро ми ма уз раз не за бав не и еду-
ка тив не про гра ме. 

На чел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну Или-
ја Не дић при су ство вао је овом 
до га ђа ју у По зо ри шту и том 
при ли ком че сти тао свим Ро ми-
ма њи хов дан. Ка ко је он ре као, 
Град Срем ска Ми тро ви ца је до 
сад по ма гао и по ма га ће раз вој 
ром ске по пу ла ци је, јер је њи хов 
зна чај у кул тур ном иден ти те ту 
Срем ске Ми тро ви це не мер љив.

С. С. 

ВОР КИ ТИМ РУМА

Фран цу ски 
фил мо ви

За хва љу ју ћи ак тив но сти ма 
„Вор ки Ти ма“ рум ски љу би те љи 
фил ма су били у при ли ци да 
по гле да ју ци клус фил мо ва у 
окви ру про јек та Фран цу ског 
ин сти ту та у Ср би ји - Фран цу ски 
филм ски ка ра ван - ци клус: 
Људ скост. По чет ком апри ла 
приказана су че ти ри фил ма, 
нај но ви је фран цу ске про дук ци-
је ко ји су на ста ли 2014. и 2015. 
го ди не. То су фил мо ви „Ле то“, 
„Вре ли на“, „Сле де ћи пут ћу 
ци ља ти пра во у ср це“ и „Се ћа-
ња“. Сви фил мо ви су при ка за ни 
у хо лу Кул тур ног цен тра, а улаз 
је, као и ра ни је, био бес пла тан. 
Пре сва ког фил ма пу бли ци је о 
фил му чи ја про јек ци ја пред сто-
ји украт ко го во рио Дра ган 
Ца кић, пред сед ник Удру же ња 
„Вор ки Тим“. С. Џ.



1713. APRIL 2016.  M NOVINE

Из бе гли ца ма сме ште ним у 
кам пу у Ада шев ци ма про-
шлог че тврт ка, 7. апри ла 

по де ље на је лет ња оде ћа ко ју 
је до де ли ла ја пан ска ком па ни ја 
„Уни кло“. Це ре мо ни ја при мо пре-
да је, ко ју је ор га ни зо вао УНИ-
ЦЕФ, при су ство вао је ја пан ски 
ам ба са дор Ђу и ћи Та ка ха ра.

- Као ам ба са дор Ја па на у Ср-
би ји по но сан сам што је јед на 
ја пан ска ком па ни ја на овај на-
чин пру жи ла по моћ де ци на њи-
хо вом тр но ви том пу ту - ре као је 
Та ка ха ра.

У Ада шев ци ма се тре нут но 
на ла зи ма ње од 40 ми гра на та, 
ма хом же не и де ца. Шеф бе о-
град ске кан це ла ри је УНИ ЦЕФ-а 
Ми шел Сен-Ло за хва лио је вла-
ди Ја па на ко ја је по чет ком го ди-
не одо бри ла бес по врат ну по моћ 
од 4.570.000 аме рич ких до ла ра 
као од го вор на из бе глич ку кри зу 
у Ср би ји. Сред ства у из но су од 
750.000 аме рич ких до ла ра упу-
ће на су УНИ ЦЕФ-у за пру жа ње 
по др шке де ци и же на ма из бе-
гли ца ма: обез бе ђи ва ње аде-
кват них про сто ри ја при клад них 
за де цу и мај ке са бе ба ма и оде-
ће за бе бе и де цу.

Вла ди мир Цу цић, ко ме сар за 
из бе гли це Ре пу бли ке Ср би је је 
из ја вио да су из бе гли це ко је се 
тре нут но на ла зе у при хват ном 
цен тру у Ада шев ци ма про пу-

сти ле по след њи воз ко ји је про-
шао пре че ти ри да на и да је то 
у ве ли кој ме ри од ре ди ло њи хо ву 
суд би ну.

- За хва лан сам вла ди Ја па на 
на пра во вре ме ном ре а го ва њу. 
Овај цен тар тре нут но има не што 
ма ње од 40 ми гра на та, али је у 
вре ме нај ве ће кри зе кроз овај 
камп про ла зи ло и по 12.000 љу-
ди днев но ко ји ма је и та да Ја пан 
пру жио по моћ - ре као је Цу цић.

При мо пре да ји ја пан ске по-
мо ћи при су ство вао је и шеф 
Пред став ни штва Ви со ког ко ме-
са ри ја та УН ХЦР у Ср би ји Ханс 
Фри дрих Шо дер, ко ји је из ја вио 
да је број ми гра на та у Ср би ји 
сма њен, али да се дра стич но 
про ду жио њи хов бо ра вак ов де.

- При ме ће но је и по ве ћа ње 
зах те ва за азил у Ср би ји. Тре-
нут но број ази ла на та ко ји бо ра-
ве у Ср би ји ни је ве ли ки, али њи-

хов прав ни ста тус још увек ни је 
ре шен и то је сег мент у ко јем 
мо ра мо по мо ћи Вла ди Ре пу бли-
ке Ср би је - ре као је Шо дер.

Ја пан ски ам ба са дор, пред-
став ни ци УН ХЦР-а и Уни це фа, 
као и Цу цић, об и шли су по том 
и камп за при вре ме ни сме штај 
ми гра на та Прин ци по вац, ка ко 
би уру чи ли по моћ за ви ше од 70 
де це ми гра на та.

М. Н.

ПРИ ХВАТ НИ ЦЕН ТАР АДА ШЕВ ЦИ

Ја пан ци по кло ни ли
оде ћу ми гран ти ма

Ам ба са дор Ја па на у при хват ном цен тру Ада шев ци

У сре ду, 7. апри ла на Град ском тр гу у Срем-
ској Ми тро ви ци, обе ле жен је Свет ски дан 
здра вља, ко ји је ове го ди не по све ћен ше-

ћер ној бо ле сти, под сло га ном „По бе ди мо ди ја бе-
тес“.  

По во дом обе ле жа ва ња овог да ту ма За вод за 
јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца, у са рад њи са 
До мом здра вља и Удру же њем ди ја бе ти ча ра, ор-
га ни зо ва ло је здрав стве но – про мо тив не ак тив но-
сти. Гра ђа ни су би ли у при ли ци да бес плат но про-
ве ре ни во ше ће ра у кр ви, крв ни при ти сак, те ле сну 
ма су и да до би ју са ве те о пра вил ној ис хра ни. 

- Ди ја бе тес је обо ље ње ко ји не пред ста вља 
про блем са мо на ших су гра ђа на, не го це ле Ср би-
је. По след ње ис тра жи ва ње го во ри да је про це нат 
ста нов ни штва ко ји бо лу је од ди ја бе те са 50 од сто 
ве ћи не го у прет ход ном пе ри о ду. То је око 500.000 
љу ди са ди јаг но зом, а оних ко ји не зна ју да има ју 
ди јаг но зу има око 200, 300 хи ља да – ре кла је др 
На да Зец Пет ко вић, ди рек тор ка За во да за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца.

Она је ис та кла да је пре ма по след њим по да-
ци ма у Сре му око 600 гра ђа на го ди шње обо ли од 
ди ја бе те са. 

С. С. 

АК ЦИ ЈА ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

По бе ди мо ди ја бе тес

Контрола здравља на Градском тргу
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Су де ћи
по ре чи ма

шид ских
про да ва ца, 

ку по ви на
про из во да
од стра не

„ино стра них“ 
ку па ца, из
да на у дан

све је ма ња

Оп шти на Шид сме ште на 
је на тро ме ђи Ср би је, 
Хр ват ске и Ре пу бли ке 

Срп ске. По во љан ге о граф ски 
по ло жај, са о бра ћај на по ве за-
ност од но сно ме ђу на род ни 
пра вац Е-70 и дру ги ма ги страл-
ни и ре ги о нал ни прав ци, ме ђу-
на род на же ле знич ка пру га Бе о-
град - За греб, као и два гра нич-
на и пет ма ло гра нич них пре ла-
за, од ли ке су ове нај за пад ни је 
оп шти не у Сре му. И по ред свих 
до брих ка рак те ри сти ка про мет 
ро ба и услу га у овој оп шти ни 
не ка да је био на мно го ве ћем 
ни воу, не го што је да нас. Сви 
гра нич ни и ма ло гра нич ни пре-
ла зи пре рат них де ве де се тих 
су би ли отво ре ни, а са мим тим 
и раз ме на до ба ра са су сед ним 
др жа ва ма би ла је мно го бо ља. 
Оп шти на Шид је јед на од 
оп шти на ко ја је пот пи са ла про-
то кол о са рад њи са Ву ко вар ско 
- срем ском жу па ни јом са ко јом 
су за јед нич ки ура ди ли про јек те 
за ИПА про гра ме.

- На жа лост ни су нам одо бре-
на сред ства за про је кат, ко ји 
смо ра ди ли за јед но са Оп шти-
ном Ни јем ци, а од но сио се на 
за шти ту жи вот не сре ди не, кон-
крет но ре ке Бо сут. Има мо и 
до бру са рад њу и са Ре пу бли-
ком Срп ском, на ро чи то са 
Оп шти ном Би је љи на. Сма трам 
да та до бра са рад ња у не кој 
да љој бу дућ но сти ло кал ној 

са мо у пра ви мо же до не ти са мо 
бо љи так, за то што су на ши гра-
ђа ни те ри то ри јал но ве за ни са 
су сед ним др жа ва ма у сми слу 
раз ме не ро бе, шко ло ва ња, 
за по сле ња. Све то има сво је 
пред но сти. Ло кал на са мо у пра-
ва нај ве ћу пред ност има ка да 
уче ству је на про јек ти ма ко је 
рас пи су је Европ ска уни ја, а 
ко ји су ве за ни за пре ко гра нич-
ну са рад њу - ис ти че пред сед-
ни ца Скуп шти не оп шти не Шид 
На та ша Цвјет ко вић.

Про мет ро ба и услу га у 
по гра нич ним ме сти ма тре бао 
би по свим пра ви ли ма у јед ној 
по гра нич ној оп шти ни да до но си 
про фит. У оп шти ну Шид нај че-
шће до ла зе др жа вља ни Хр ват-

ске и па за ре ро бу чи је су це не, 
ба рем се чи ни ло, ов де при сту-
пач ни је не го у Хр ват ској. Ме ђу-
тим, про да ја ро бе и у овом 
срем ском ме сту сва ким да ном 
је све сла би ја, па се чи ни да 
пред ност бли зи не гра ни це 
по не кад мо же би ти и ве ли ка 
ма на.

- Ве ли ка ма на јед не по гра-
нич не оп шти не је са ма бли зи на 
гра ни це, по го то во ка да кре не 
кри за по пут ове ми грант ске, 
ко ја мо же да нас до ве де у не по-
во љан по ло жај. До са да на сву 
сре ћу ни смо има ли про бле ма и 
сма трам да смо јед на од рет ких 
оп шти на где ни је би ло ин ци де-
на та. Али та ко ђе ми слим да 
др жав не ин сти ту ци је не во де 

до вољ но ра чу на о то ме да је 
Шид оп шти на ко ја се на ла зи на 
са мој гра ни ци и да се у Ре пу-
бли ку Ср би ју из Европ ске уни је 
ула зи из ме ђу оста лог и пре ко 
Ши да. Из тог раз ло га би тре ба-
ло не што уло жи ти у Шид, 
по себ но ка да су у пи та њу ма ги-
страл ни и ре ги о нал ни пу те ви. 
Ни је до бро што пр во ка да уђе те 
у Шид из Хр ват ске ви ди те де по-
ни ју. По треб на су ве ли ка сред-
ства да се она са ни ра, а ми 
са ми без по мо ћи ви ших ин стан-
ци то не мо же мо. Из тог раз ло га 
ми слим да је ма на на ше оп шти-
не не то што смо ми на гра ни ци, 
не го што над ле жне др жав не 
ин сти ту ци је не во де до вољ но 
ра чу на о то ме да ми тре ба да 
бу де мо при мер оп шти не у ко ју 
тре ба ула га ти, за то што смо 
ка пи ја ула ска у на шу зе мљу - 
ис ти че На та ша Цвјет ко вић. 

Ка да кре не те из Ши да ка 
Но вом Са ду и ако се кре-
ће те пу тем ка Бач кој 

Па лан ци, по треб но је да пре ђе-
те две гра ни це. На овај на чин 
по ред то га што је оте жа на 
ко му ни ка ци ја са су сед ним 
ме сти ма, сма њен је и про мет 
ро ба и услу га, а на пр вом ме сту 
нај ви ше су оште ће ни по љо при-
вред ни про из во ђа чи ко ји се 
да нас са се том се ћа ју вре ме на 
ка да су гра ни це би ле отво ре не.

- Док ни су по сто ја ле гра ни це, 
мно го се бо ље жи ве ло. Би ли 

ОП ШТИ НА ШИД: ПРЕД НО СТИ И МА НЕ ПО ГРА НИЧ НОГ МЕ СТА

Не до ла зи се
ви ше ни на ва шар

Ми ја Дов чак,
мештанин Со та

На та ша Цвјет ко вић, 
пред сед ни ца СО Шид

Све ма ње по се ти ла ца и на шид ском ва ша ру



1913. APRIL 2016.  M NOVINE

смо по ве за ни са Бач ком Па лан-
ком, Ило ком, Но вим Са дом и 
без ика квих про бле ма и па пи ра 
од ла зи ли смо та мо кад год смо 
хте ли. Но си шта хо ћеш, иди где 
хо ћеш. Илоч ка пи ја ца се одр-
жа ва ла пет ком и сва ког пет ка 
же не из Со та би ауто бу сом 
до но си ле сво је про из во де да 
их про да ју. На ше жи ви не ни ка-
да ни је би ло до ста, као ни 
по вр ћа, ја ја, гро жђа, све смо 
та мо про да ва ли. А и пре воз је 
био че шћи и бо љи. Чим је 
до шло вре ме да се ауто бус 
окре ће у се лу, зна се ко ли ко је 
са ти. Гра ни ца нам ствар но 
пу но од у зи ма, ви ше ни шта не 
мо же мо пре не ти, а ка да мо ра-
мо не што пре ве сти из Но вог 
Са да по пут се мен ске ро бе, 
мо ра мо ићи око ло, 50 ки ло ме-
та ра дуже. Та ко да смо ми 
да нас у ве ли ком гу бит ку због 
гра ни ца - ка же Ми ја Дов чак из 
Со та.

Ми јин син Жељ ко пре 
за тва ра ња гра ни ца био 
је за по слен у Ило ку. 

Ка да је по чео рат из гу био је 
по сао, а јед на од пре пре ка 
би ла је упра во гра ни ца.

- Ра дио сам у „Ме тал Зе цу“ у 
Ило ку све до по чет ка ра та. 
Са да ра дим у свом се лу, ба вим 
се сто чар ством и по љо при вре-
дом и жа лим за оним срећ ним 
вре ме ни ма. Гра ни ца је наш 
из лаз у свет, а по ста вља њем 
гра ни ца од се че ни смо од Бач ке 
и ви ше не мо же мо од но си ти 
на ше про из во де та мо. Не ка да 
смо сво је сви ње и пра си це 
од но си ли та мо на про да ју. Са да 
су нам ти пре ла зи за тво ре ни и 
оне мо гу ћен нам је про мет ро бе. 
У се лу се ви ше не жи ви као 
не ка да ка да ни су по сто ја ле гра-
ни це. Бу квал но смо от це пље ни 
од свих и оне мо гу ћен нам је 
про мет свих ро ба и услу га - 
го во ри нам Жељ ко Дов чак.

Да нас нај ве ћи број љу ди 
по себ но из Хр ват ске у Шид 
до ла зи да па за ри сва ког 15. у 
ме се цу, ка да се одр жа ва 
ва шар. Али и шид ски ва шар 
не ка да је био по се ће ни ји не го 
да нас. Су де ћи по ре чи ма шид-
ских про да ва ца, ку по ви на про-
из во да од стра не „ино стра них“ 
ку па ца, из да на у дан све је 
ма ња. Ка ко про дав ци твр де, 
це не су се из јед на чи ле, а и 
ра зно вр сни уво зни про из во ди 
код њих су јеф ти ни ји.

- Љу ди из Хр ват ске углав ном 
до ла зе код нас да ку пу ју ци га-
ре те и евен ту ал но пи ће. По вр-
ће и во ће код њих је та ко ђе 
јеф ти ни је. Не ма мо ве ли ку 
ко рист што смо по гра нич но 
ме сто. На ма на пи ја ци да нас је 
нај ве ћа ко рист од пен зи о не ра, 
јер они не зна ју да ку пу ју на 
кре дит не кар ти це у ве ли ким 
дис кон ти ма и не ће да се за ду-
жу ју. Од ино стра них ку па ца, 
сла ба ко рист - ка же нам јед на 
од про да ва чи ца на шид ској 
пи ја ци.

М. Н.

Ве ћи на љу ди има на ви ку 
да у свом гра ду че сто 
про ђе по ред не ке ин те-

ре сант не ста ре ку ће или спо-
ме ни ка, а да се и не упи та чи-
ја је, ко ју је и ка да са гра дио 
или да от кри је не ку за ни мљи-
ву при чу ко ја иза то га сто ји. 
На рав но, то нам се не де ша-
ва ка да као ту ри сти оби ла зи-
мо не ке дру ге, ту ђе гра до ве.

Је дан од та квих обје ка та у 
Ру ми је и по зна та скулп ту ра 
„Три де те та са књи гом – пи о-
ни ри чи та ју“ ко ја за у зи ма го-
то во цен трал ни део по пу лар-
ног „Ма лог пар ка“.

Упра во за то је о овој скулп-
ту ри, у окви ру про јек та „Упо-
зна јем Ру му да бих је во ле ла, 
те мат ско до ку мен тар на из ло-
жба Слав ка Пе тро вић Сре до-
вић – пи о ни ри Ма ли парк“ пи-
са ла исто ри чар ка умет но сти 
Ива на Бо жић. Реч је о про јек-
ту ко ји је ре а ли зо ван пре ко 
Ме ђу оп штин ске ор га ни за ци је 
сле пих и сла бо ви дих у Ру ми, 
уз по др шку ло кал не са мо у-
пра ве.

Овај ка та лог је угле дао све-
тлост да на кра јем про шле 
го ди не, а пред ста вљен је у 
Град ској би бли о те ци „Ата на-
си је Стој ко вић“. На жа лост, ре-
а ли за ци ју сво је иде је и ра да 
Ива на ни је до че ка ла. Умр ла 
је пре ра но, а сва ка ко да се од 
ње мо гло оче ки ва ти да на пи-
ше још за ни мљи вих ства ри о 
ње ном гра ду Ру ми, бу ду ћи да 

је она аутор ка и ра да о мо за-
и ку на згра ди бив ше Роб не 
ку ће. 

У са др жа ју овог тек ста Ива-
на Бо жић је пре све га опи-
са ла жи вот по зна те рум ске 
умет ни це Слав ке Пе тро вић 
Сре до вић, па за тим и њен 
ства ра лач ки рад, као и на-
ста нак ње ног нај зна чај ни јег 
умет нич ког де ла ко је је део 
бо га тог кул тур ног на сле ђе 
гра да, и де ла ко је обе ле жа ва 
Ру му као кул тур ни град у чи-
јем је цен тру ин те ре со ва ња 
књи га, обра зо ва ње и ин те ре-
со ва ње де це за пи са ну реч.

Слав ка је ро ђе на у Ру ми, 
22. мар та 1907. го ди не у по-
ро ди ци Пе тро вић. Њен отац 
Ђор ђе, на на го вор по ли ти-
ча ра Жар ка Ми ла ди но ви ћа, 
осни ва срп ску штам па ри ју. 
Основ ну шко лу и пр ва два 
раз ре да Гим на зи је Слав ка за-
вр ша ва у Ру ми, а по том је пут 
во ди у Но ви Сад. По сле то-
га, као и све дру ге умет ни ке, 
жељ не зна ња и ис ку ства, пут 
во ди у Па риз, цен тар умет но-
сти. У Па ри зу, али и дру гим 
европ ским ме тро по ла ма, ра-
ди ла је и учи ла де се так го-
ди на, а пред рат се вра ћа у 
Бе о град. Дру го ва ла је са по-
зна тим умет ни ци ма тог до ба, 
уда ла се и ро ди ла кћер Мир-
ну. 

Пр ву по сле рат ну из ло жбу 
Слав ка Пе тро вић Сре до вић 
има ла је 1955. го ди не у род-

ној Ру ми, у чи та о ни ци Град-
ске би бли о те ке. Ме ђу ње ним 
из ло же ним скулп ту ра ма је 
и рад „Три де те та са књи гом 
– пи о ни ри чи та ју“, ко ја је от-
ку пље на и по ста вље на у про-
стор ко ји и да нас функ ци о ни-
ше и Ру мља ни ма је по знат 
као „Ма ли парк“. Ова скулп-
ту ра је и јед на од од ред ни ца 
Ру ме, та ко да су из ра ђе не и 
раз глед ни це са по ме ну том 
Слав ки ном скулп ту ром. Чи не 
је три де те та, нај ста ри ји де чак 
је у сре ди ни и он др жи отво-
ре ну књи гу, док две де вој чи це 
ра до зна ло ви ре, у же љи да 
ви де шта је на тим стра ни ца-
ма књи ге. 

– Ра до зна лост су кри ла на 
ко ји ма де ца нај спон та ни је и 
са ра до шћу упо зна ју свет око 
се бе. Страх и спу та ва ње (од 
стра не од ра слих) уни шта ва ју 
ра до зна лост. Од лич на лек ци-
ја за при се ћа ње сва ки пут ка-
да про ђе мо кроз „Ма ли парк“. 
Парк ни ка да ни је пре стао да 
жи ви, ни но ћу. Чак и зи ми ка-
да снег на ве је пре ко цвет не 
але је, то бо га на и на гла ве 
„Три де те та са књи гом“, де-
ца су ту – за кљу чу је аутор ка 
Ива на Бо жић, у свом ка та ло гу 
за по ме ну ту скулп ту ру.

Из да ва чи ка та ло га су За-
ви чај но дру штво Ру ма 
и Град ска би бли о те ка 

„Ата на си је Стој ко вић“ Ру ма.
Бо гат умет нич ки жи вот 

Слав ке Пе тро вић Сре до вић 
пре ки нут је 1978. го ди не, а 
пре ма соп стве ној же љи са-
хра ње на је на Град ском гро-
бљу у Ру ми. Та ко се Слав кин 
жи вот ни пут за тво рио у Ру ми. 
Кћер ка Мир на је ње на де ла 
(101 де ло) по кло ни ла Га ле ри-
ји Ма ти це срп ске 2003. го ди не 
та ко да је фор ми ран њен ле-
гат.  С. Џа ку ла

Још јед на Слав ки на скулп ту-
ра – „Сло бо да“, до ско ро се 
на ла зи ла у цен тру До бри на ца. 
За ни мљи ва при ча, ко ја из ла зи 
из ове те ме, али тре ба ре ћи да 

је скулп ту ра укра де на у де цем-
бру про шле го ди не, а на ђе на 
је из ло мље на, та ко да је ви ше 
не ма у цен тру До бри на ца, где 
је по ста вље на 1959. го ди не.

Укра де на Сло бо да

О СКУЛП ТУ РИ „ТРИ ДЕ ТЕ ТА СА КЊИ ГОМ – ПИ О НИ РИ ЧИ ТА ЈУ“

Је дан од сим бо ла Ру ме

Скулп ту ра Три де те та у Ма лом пар ку
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Цр ква Све тог Ко зме и Да-
мја на у Ку зми ну ста ра је 
пре ко два ве ка. Тек 2014. 

го ди не по че ла је ком плет на ре-
кон струк ци ја хра ма, а за ову 
на ме ну За вод за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре Срем ска Ми-
тро ви ца у про те кле две го ди не, 
обез бе дио је сред ства у ви си ни 
од 11,5 ми ли о на ди на ра. 

- Храм је по све ћен Све том 
Кoзми и Да мја ну, лет њим вра-
че ви ма. Ње го ва из град ња по-
че ла је 1773. и зи дан је де се так 
го ди на. У ве ли ком по жа ру 1809. 
го ди не, из го рео је ве ћи део хра-
ма. По сле Дру гог свет ског ра-
та цр ква је би ла у ја ко ло шем 

ста њу. Тек не где 90-тих го ди на 
про шлог ве ка по но во је ура ђе на 
фа са да на хра му, а 2005. го ди не 
вр ше на је ре кон струк ци ја чи та-
вог кро ва цр кве. Ве ли ка об но ва 
хра ма зва нич но је по че ла 2014. 
го ди не. Из вр ше ни су ра до ви на 
са на ци ји ка пи лар не вла ге, ура-
ђе но је под но гре ја ње, по че ли 
су ра до ви на ико но ста су. Та ко-
ђе, тре ба ло би ове го ди не да се 
ра де мо лер ски ра до ви, а За вод 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
во ди цео по сао – ре као је је реј 
Бран ко Ца бу нац. 

На чел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра-
да Срем ска Ми тро ви ца Или ја 

Не дић ис та као је да је ова цр-
ква јед на од нај ста ри јих цр ка ва 
у срем ској епар хи ји и да ду го 
вре ме на ни је ра ђе на ком плет-
на ре ста у ра ци ја и адап та ци ја 
објек та. 

- У пла ну је да се уре ди ком-
плет на уну тра шњост цр кве, 
и да нам за на ред ну го ди ну 
оста ну са мо ра до ви ве за ни за 
ико но стас. На дам се да ће и 
ста нов ни ци Ку зми на да ти свој 
до при нос да се ова цр ква за вр-

ши. Ви ди се је дин ство на за јед-
нич ком по љу и пла ну, оца Бран-
ка и оца Алек сан дра, да се ова 
цр ква не са мо фи зич ки адап ти-
ра, не го да се ста ви у јед ну ду-
хов ну функ ци ју, да се у њој од 
ма ле на, упо ре до са шко лом, 
де ца уче и вас пи та ва ју – ре као 
је на чел ник Не дић. 

У Ку зми ну се по ред цр кве, 
адап ти ра и уре ђу је Па ро хиј ски 
дом за све ме шта не. 

С. С. 

НО ВИ ИЗ ГЛЕД ЦР КВЕ У КУ ЗМИ НУ 

Ком плет на
об но ва хра ма

На чел ник Или ја Не дић, је реј Бран ко Ца бу нац и Стеван Савчић

Из ло жба „Био јед ном је дан лаф“ отво ре на је 
у пе так, 8. апри ла у Би бли о те ци „Гли го ри је 
Во за ро вић“ у Срем ској Ми тро ви ци, а по све-

ће на је жи во ту и ства ра ла штву Ду шка Ра до ви ћа. 
Из ло жбом се пред ста вља све у ку пан Ра до ви-

ћев књи жев ни опус, и за де цу и за од ра сле, апо-
стро фи ра ју се нај зна чај ни је пе сме и збир ке ко је 
су би ле пре крет ни ца у ства ра ла штву за де цу, на-

во де се ауто по е тич ки из во ди из Ра до ви ће вих ин-
тер вјуа и ње го ви чу ве ни афо ри зми...

Из ло жба је на ста ла по во дом обе ле жа ва ња 30 
го ди на од пи шче ве смр ти, а аутор ке из ло жбе су 
Ол га Кра сић Мар ја но вић, Ви о ле та Ђор ђе вић и 
Са ра Ив ко вић Мар ко вић из Би бли о те ке Гра да 
Бе о гра да. Сви за ин те ре со ва ни мо ћи ће да по гле-
да ју ову из ло жбу до 22. апри ла. С. С. 

ИЗ ЛО ЖБА У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ 

„Био јед ном је дан лаф“

Са из ло жбе 

РУ МА

„Кр ва ва зе мља“
„Кр ва ва зе мља“ је на зив књи ге 

по е зи је Ђор ђа Д. Ви ми ћа ко ја је 
пред ста вље на у Град ској би бли-
о те ци „Ата на си је Стој ко вић“ у 
Ру ми 8. апри ла. Реч је о дру гој 
збир ци по е зи је, а пр ва је пре 
не ко ли ко го ди на об ја вље на под 
на зи вом „Зов срп ских гро ба ља и 
бес пу ћа у ту ђи ни“.

- Ово је еп ска збир ка пе са ма 
про же та ве ли ким па три о ти змом 
ауто ра, а на ста ла је као ре зул тат 
хо до ча шћа ауто ра по про сто ри-
ма БиХ, Ср би је и Цр не Го ре - 
по сле рас па да за јед нич ке др жа-
ве. Ђор ђе је ра дио на же ле зни ци 
у Ру ми, а по од ла ску у пен зи ју 
жи ви у Кра љев ци ма, где се ба ви 
пи са њем по е зи је и про зе - ис та-
као је Жељ ко Сто ја но вић, ди рек-
тор Град ске би бли о те ке.

О овој збир ци ко ја има осо бит 
стил, пре груб и оштар за по е зи ју, 
го во рио је Дра ган Јан ко вић, 
ре цен зент књи ге. Он је ука зао да 
је реч о сво је вр сној ба ла ди о суд-
би ни јед ног на ро да чи ја пат ња 
пред ста вља уни вер зал ну спо ну 
стра да ња свих на ро да све та.

С. Џ.
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IN MEMORIАM
Ми ло ван Ко ва че вић 

(1953-2016)
Жи вот је кра так, али траг од жи во та 

мо же ду го тра ја ти, уко ли ко сво је ово зе-
маљ ско бив ство ва ње про ве де мо у са мо-
пре гор ном жи во ту, ко ји је као та кав пун 
истин ске ра до сти, не се бич но по све ћен 
сво јој по ро ди ци, свом гра ду и сво јој отаџ-
би ни.

Наш Ми ло ван Ко ва че вић је жи вео упра-
во ова квим жи во том. Ро ђен је 1953. го ди-
не у Зби је гу, Оп шти на Слуњ у Хр ват ској, а 
1964. го ди не, по ро ди ца Ко ва че вић се 
до се ља ва у Ла ћа рак. По за вр шет ку Сред-
ње ма шин ске шко ле, ра ди у СУП-у Срем-
ска Ми тро ви ца. Као вре дан и успе шан 
по ли ца јац, уз рад се шко ло вао и за вр шио 
Ви шу кри ми на ли стич ку шко лу и Фа кул тет 
на род не од бра не. У по ли ци ји је оба вљао 
по сло ве од по зор ни ка до на чел ни ка СУП-а 
Срем ска Ми тро ви ца, рат ног на чел ни ка у 
Ђа ко ви ци, на чел ни ка По ли циј ске упра ве у 
Ло зни ци и Пан че ву и по моћ ни ка на чел ни-

ка Упра ве у МУП-у Ре пу бли ке Ср би је. Био 
је члан СКЈ, пред сед ник омла ди не, уче-
сник ви ше омла дин ских ак ци ја и пот пред-
сед ник Град ског од бо ра Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је у Срем ској Ми тро ви ци.

Чи тав жи вот се кре ће из ме ђу оно га што 
хо ће мо и оно га што мо ра мо. Ми ло ван је 
не по гре ши во знао да ода бе ре пра ви пут, 
да осим по ро ди ци свој жи вот по све ти ра ду 
у ко рист др жа ве Ср би је, као на ше за јед-
нич ке ку ће, но се ћи ве ли ки те рет нај од го-
вор ни јих и нај зах тев ни јих за да та ка у вре-
ме ни ма ко ја ни су ни ма ло ла ка за све гра-
ђа не.

За свој рад ви ше пу та је на гра ђи ван, а 
по себ но ме сто за у зи ма Од ли ко ва ње пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је за из у зет не 
за слу ге то ком бом бар до ва ња на ше зе мље 
од стра них агре со ра. Пен зи о ни сан је као 
пу ков ник по ли ци је.

Ми ло ван Ко ва че вић ће за си гур но у нај-

леп шој успо ме ни ду го жи ве ти у се ћа њу 
сво је по ро ди це, ро ђа ка, ко ле га, при ја те ља 
и СПС-а, ко ји је по што вао и сво јим при су-
ством ја чао и опле ме њи вао. Би ла је ве ли-
ка част жи ве ти и ра ди ти уз та квог чо ве ка.

ГО СПС Срем ска Ми тро ви ца

Вре ђа о по ли цај ца
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-

шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви су по 
на ло гу над ле жног ту жи о ца од ре ди ли 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за П. С. (23), 
због по сто ја ња осно ва сум ње да је при ли-
ком по ја ча не са о бра ћај не кон тро ле од био 
ал ко те сти ра ње, а за тим вре ђао и пре тио 
по ли цај ци ма на ду жно сти. Осум њи че ни је 
у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву за 
оме та ње слу жбе ног ли ца у вр ше њу слу-
жбе не рад ње са слу шан у Основ ном јав-
ном ту жи ла штву у Ста рој Па зо ви, на кон 
че га му је од ре ђен при твор до 30 да на. 

Оме та ње
слу жбе ног ли ца

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Пе ћин ци ма под не ли су 
кри вич ну при ја ву про тив 47-го ди шњег 
во за ча пут нич ког ауто мо би ла, због бек-
ства од по ли циј ске па тро ле ко ја га је за у-
ста ви ла при ли ком ре дов не кон тро ле са о-
бра ћа ја. Во за чу ко ји је на кнад но за у ста-
вљен, од ре ђе но је за др жа ва ње до 12 
ча со ва, због во жње у ста њу ве о ма те шке 
ал ко хо ли са но сти. Кри вич на при ја ва за 
оме та ње слу жбе ног ли ца у вр ше њу слу-
жбе не рад ње, под не та је над ле жном 
ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку.

Про на ђе на дро га
у зо ни шко ле

При ли ком по ја ча не кон тро ле у зо на ма 
шко ла, при пад ни ци Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви су код 
два 18-го ди шња мла ди ћа про на шли укуп-
но 11 па ке ти ћа са су вом биљ ном ма те ри-
јом сум њи вом на ма ри ху а ну, па ко ва ње 
ри зле и дро би ли цу за ма ри ху а ну. По ли ци-

ја је уочи ла мла ди ће у не по сред ној бли-
зи ни сред ње шко ле у Ста рој Па зо ви. 
На кон из вр ше них ве шта че ња, про тив њих 
ће би ти под не та од го ва ра ју ћа кри вич на 
при ја ва, над ле жном ту жи ла штву, у ре дов-
ном по ступ ку. 

Ра све тље не кра ђе
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни-

стар ства уну тра шњих по сло ва у Ин ђи ји 
ра све тље не су раз бој нич ка кра ђа и те шка 
кра ђа и иден ти фи ко ван Г. С. (43), ко ји се 
сум њи чи за њи хо во из вр ше ње. Ње га је, 
на осно ву прет ход но рас пи са не по тра ге, 
про на шла по ли ци ја у Кра ље ву. Сум ња се 
да је у прет ход ном пе ри о ду Г. С. уче ство-
вао у пљач ки брач ног па ра и јед не по ро-
ди це ко ји су се на ла зи ли у про пу то ва њу. 
Том при ли ком је лак ше по вре ђен је дан од 
оште ће них. Кри вич на де ла су из вр ше на 
но ћу, док су оште ће ни спа ва ли у сво јим 
ауто мо би ли ма на пар кин гу бен зин ске 
пум пе код Ин ђи је. Кроз прет ход но раз би-
је ни про зор, узе те су тор би це са нов цем, 
мо бил ним те ле фо ни ма, дра го це но сти ма 
и до ку мен ти ма. По на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, за Г. С. је од ре ђе но за др жа ва ње 

до 48 ча со ва, на кон че га ће би ти до ве ден 
на са слу ша ње у Ви ше јав но ту жи ла штво 
у Срем ској Ми тро ви ци. 

***

Ефи ка сним опе ра тив ним ра дом при-
пад ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци и Ши ду, 
ра све тље но је ви ше кри вич них де ла 
из вр ше них про те кле не де ље на под руч ју 
Ши да, Срем ске Ми тро ви це и Пан че ва. 
По ли ци ја је про на шла  Ц. К. (21) и А. Р. 
(21) ко ји се те ре те да су про ва ли ли у две 
хам бур ге ри је на под руч ју Ши да, бен зин-
ску пум пу и при ват но до ма ћин ство у око-
ли ни Срем ске Ми тро ви це и оту ђи ли 
но вац, тех нич ку ро бу, хра ну и пи ће, укуп-
не вред но сти око 100.000 ди на ра. Сум ња 
се да су у кра ђе ишли пут нич ким ауто мо-
би лом мар ке „опел“ оту ђе ним на под руч ју 
Пан че ва. Та ко ђе се сум ња да су њи ме 
уда ри ли би ци кли сту и по бе гли не пру жив-
ши му по моћ. По на ло гу над ле жног ту жи-
о ца, осум њи че ни ма је од ре ђе но за др жа-
ва ње до 48 ча со ва, на кон че га ће би ти 
до ве де ни на са слу ша ње у Основ но јав но 
ту жи ла штво у Ши ду.

За пле њен ду ван
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-

шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви су, при ли-
ком пре тре са две ло ка ци је, про на шли и 
од у зе ли укуп но 231 ки ло грам ре за ног и 
ду ва на у ли сту, 6.100 ко ма да фил те ра за 
ду ван, елек трич ну ма ши ну за се че ње 
ду ва на, три елек трич не ва ге, на па ри вач и 
фри жи дер. Због по сто ја ња осно ва сум ње 
да су из вр ши ли кри вич на де ла не до зво-
љен про мет ак ци зним про из во ди ма и 
не до зво ље но скла ди ште ње ро бе, у 
са рад њи са по ре ском по ли ци јом, про тив 
три осо бе би ће под не те кри вич не при ја ве 
над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Др МИ ЛАН ЛАТ КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ГРАД СКОГ ОД БО РА СПС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

СПС је је ди на
ле ви чар ска пар ти ја

Но си лац из бор не ли сте Со ци ја ли-
стич ке пар ти је Ср би је на ло кал ним 
из бо ри ма у Срем ској Ми тро ви ци је 

др Ми лан Лат ко вић, пред сед ник Град ског 
од бо ра СПС. Ова ли ста је тре ћа по ре ду 
про гла ше на од стра не Град ске из бор не 
ко ми си је. О оче ки ва њи ма од из бо ра, 
по ли тич кој си ту а ци ји у зе мљи и на ло ка-
лу, као и о то ме због че га ле ка ри ула зе у 
по ли ти ку, др Лат ко вић го во ри за М НО ВИ-
НЕ.

М НО ВИ НЕ: Ка ко оце њу је те ак ту ел-
ни тре ну так пред из бо ре? 

Др МИ ЛАН ЛАТ КО ВИЋ: Пред сто је ћи 
из бо ри но се, по ме ни, из у зет ну те жи ну. 
Да не пред из бо ре оце њу јем као пре лом-
не за ко нач но опре де ље ње Ср би је у 
по ли тич ком, еко ном ском, вој ном и сва-

ком дру гом сми слу. Као да је про те клих 
16 го ди на тра ја ња обе ле жи ла кон фу зи ја 
по ли тич ког, и по сле дич но, еко ном ског 
опре де ље ња Ср би је из ме ђу ис то ка и 
за па да, тр жи шне и еко но ми је др жав ног 
про тек ци о ни зма. Сва ки но ви из бо ри 
до но си ли су но ви по че так, као ка да бисте 
ку ћу у сва кој но вој ге не ра ци ји гра ди ли 
ис по чет ка, али на истим те ме љи ма. 
Да нас су ти те ме љи још увек на пу кли и 
не си гур ни.

У по ли ти ци сте го ди на ма. За што 
увек и са мо СПС?

Ушао сам у по ли тич ке во де де ве де се-
тих. СПС је на след ник Ко му ни стич ке пар-
ти је и Со ци ја ли стич ког са ве за рад ног 
на ро да, па је пот пу но при род но да не ко 
ко је од ра стао и шко ло вао се у вре ме 

со ци ја ли зма, има и чу ва иде ју со ци јал не 
прав де, со ли дар но сти и јед на ких мо гућ-
но сти за све. Да нас се том пе ри о ду не ки 
под сме ва ју, же ле да га по ни ште, за бо ра-
ве и обе сми сле. Са да се ја вља ју не вла-
ди не ор га ни за ци је за људ ска пра ва, за 
бо ле сне, за де цу без ро ди тељ ског ста ра-
ња, за ста ре, за мла де... Др жа ва у ко јој 
сам ра стао, шко ло вао се и ра дио, све је 
то има ла ор га ни зо ва но – бес плат но 
ле че ње, бес плат но шко ло ва ње, бес плат-
но бањ ско ле че ње, де чи ја се ла... Уво ђе-
њем ви ше стра нач ја, кон ти ну и тет са ова-
квим на чи ном жи во та сво јим про гра мом, 
по ну дио је са мо СПС. Не бо лу јем од 
но стал ги је за про шлим вре ме ном, али 
сма трам да ква ли тет но мо гу да све до чим 
о два пе ри о да свог жи во та – пре и по сле 
про ме на.

Пред сед ник Град ског од бо ра Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је Срем ска Ми тро ви ца др Ми лан Лат ко вић

M NOVINE :
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За што је мно го ле ка ра у по ли ти ци? 
Зар по ли ти ка ни је по сао за прав ни ке, 
по ли ти ко ло ге, еко но ми сте?

Ме ди ци на је ху ма ни стич ка на у ка. Сва-
ки ле кар би по во ка ци ји мо рао би ти, и 
углав ном, на сре ћу, је сте окре нут до бро-
би ти љу ди, чо ве чан ства. По ли ти ка је та 
ко ја опре де љу је жи вот но окру же ње, код 
нас у ве о ма ви со ком сте пе ну, па је он да 
при род но да као ле кар по ку ша те да 
по мог не те.

Шта је то што СПС из два ја од оста-
лих пар ти ја на по ли тич кој сце ни Ср би-
је?

Чи ње ни ца је да у овом тре нут ку не ма 
ја сне по де ле на ле ви цу, де сни цу и цен-
тар. Све до ци смо и то га да стран ке, а код 
нас их има пре ко сто ре ги стро ва них, 
„по зајм љу ју“ иде је јед не од дру гих, да се 
утр ку ју са по ну да ма ис тој циљ ној гру пи. 
На ша пар ти ја је је ди на ја сно про фи ли са-
на ле ви чар ска пар ти ја, са иде јом со ци ја-
ли зма и со ци јал не прав де. На род – гла са-
чи су збу ње ни, не за до вољ ни. На прет ход-
ним из бо ри ма, ве ли ки број љу ди, ко ји су 
до шли на би рач ко ме сто, пре ша ра ли су 
ли стић и „при клад ним ко мен та ри ма“ 
по здра ви ли све по ли тич ке ак те ре. Ве ли ки 
број љу ди ни је уоп ште иза шао на из бо ре, 
јер „не мо гу јед ним гла сом ни шта да про-
ме не“. Тим љу ди ма се СПС обра ћа, 
љу ди ма ко ји се осе ћа ју из да ним, пре ва-
ре ним. Ја их раз у мем, жи вим са њи ма, са 
бив шим рад ни ци ма про па лих фа бри ка, 
са оси ро ма ше ним се ља ци ма, са не за по-
сле ном омла ди ном, са за по сле ни ма ко ји 
од пла те не мо гу да пре хра не по ро ди цу. 
Сва ки ле кар у кон так ту са па ци јен ти ма, 
чу је мно ге ин тим ни је му ке, не го што се 
са оп шта ва ју чак и при ја те љи ма. Бо ле-
стан чо век „отва ра“ сво ју ду шу. У Ср би ји 
се 2000. го ди не ни је до го ди ла са мо сме на 
ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа – до го-
ди ла се и јед на ве ли ка об ма на. Рас про да-
ја у бес це ње све га што вре ди уз па ро ле 
сло бо де, де мо кра ти је и бо љег жи во та. 
При ва ти за ци ја је на ја вљи ва на и спро ве-
де на уз фан фа ре, као је ди но и нај бо ље 
мо гу ће ре ше ње свих на ших му ка, а би ло 
их је мно го. Зе мља је би ла ра зо ре на 
ра то ви ма, санк ци ја ма, бом бар до ва њем. 
Љу ди су би ли пу ни на де, жељ ни ле пих 
ре чи и до брог жи во та. До би ли су ла жни 
сјај. Мр ви це од про да је свих вред них 
фа бри ка де ље не су у ви ду бла гог ра ста 
пла та и пен зи ја, стра не бан ке су ну ди ле 
кре ди те за све мо гу ће на ме не. На род ко ји 
је пе де сет го ди на до би јао ста но ве и суб-
вен ци о ни са не кре ди те за из град њу ку ћа, 
од јед ном ста вља хи по те ке на то што има 
и узи ма ду го роч не стам бе не кре ди те са 
нај ве ћим ка ма та ма у Евро пи, кре ди те за 
ауто мо би ле, по љо при вред ну ме ха ни за-
ци ју, бе лу тех ни ку... Јер, све тла бу дућ ност 
и не мач ки стан дард сти же. Се ти те се 
са мо Ми тро сре ма, Ше ће ра не, Ма тро за, 
МИВ-а, Ми тро са и дру гих фа бри ка ко је су 
ра ди ле и у нај те же вре ме, чу ва ле сво је 
рад ни ке и пру жа ле си гур ност њи хо вим 
по ро ди ца ма.

СПС је уче ство вао у вла сти и по сле 
две хи ља ди те го ди не. За што ни сте 
спре чи ли не ке од тих про це са?

Уче шћем у вла сти, ми смо обез бе ди ли 
оп ста нак со ци ја ли стич ке иде је. СПС је 
две хи ља ди те го ди не до жи вео раз о ран 

по ли тич ки зе мљо трес. Умно го ме и за слу-
жен. Би ло је гре ша ка у упра вља њу др жа-
вом, не сна ла же ња, по гре шних про це на, 
али ис кре ни со ци ја ли сти, љу ди ко ји ве ру-
ју у дру штво јед на ко сти су оста ли, и 
по ла ко вра ти ли пар ти ју у жи вот. Сма трам 
да је наш ли дер Иви ца Да чић по ли тич ки 
му дро во дио про цес по врат ка СПС-а на 
по ли тич ку сце ну Ср би је. Сра змер но бро-
ју гла со ва на из бо ри ма, до би ли смо 
ре ла тив но ма ли про стор за де ло ва ње у 
до са да шњим вла да ма и на ша по ли ти ка 
ни је би ла до ми нант на. На жа лост, би ло је 
по треб но вре ме да љу ди уви де да је ре а-
ли за ци ја иде је со ци јал не прав де оно што 
да је сми сао и си гур ност у жи во ту. При-
вре да Ср би је не ства ра бру то на ци о нал-
ни про из вод ко ји је до во љан за фи нан си-
ра ње пен зи ја, здрав ства, про све те, 
по љо при вре де, вој ске, по ли ци је. Са да се 
ја сно ви де по сле ди це пљач ка шке при ва-
ти за ци је, про тив ко је се СПС же сто ко 
бо рио, али је остао уса мљен. Том при ва-
ти за ци јом ма ли број љу ди се обо га тио, а 
ста нов ни штво оста ло без по сла, оси ро-
ма ши ло и уни шти ла му се на да. Ми смо 
на по чет ку ин ду стри ја ли за ци је, на по чет-
ку ор га ни зо ва ња по љо при вред них за дру-
га, на по чет ку ор га ни зо ва ња дру штва у 
це ли ни. То је бо лан и ду го тра јан про цес, 
у чи јој  ре а ли за ци ји ће СПС има ти ве о ма 
зна чај ну уло гу и за то сам си гу ран да ће 
нам на овим из бо ри ма и свим сле де ћим, 
гра ђа ни ука зи ва ти све ве ће по ве ре ње. 

Шта СПС ну ди на ло кал ном ни воу? 
Шта би сте, као но си лац ли сте СПС-а, 
по ру чи ли гра ђа ни ма Срем ске Ми тро-
ви це?

СПС на ло кал ним из бо ри ма на сту па 
са мо стал но, уз по др шку Зе ле них Ср би је, 
Ко му ни стич ке пар ти је и По кре та за раз-
вој Ср би је. Ми смо на кон про шлих из бо-
ра уче ство ва ли у ко а ли ци ји, иако ни смо 
би ли нео п ход ни за фор ми ра ње град ске 
упра ве. Сма трам да је, упр кос објек тив но 
ма лом уче шћу у упра вља њу гра дом, 
СПС дао свој до при нос у по бољ ша њу 
усло ва жи во та ста нов ни ка Срем ске 
Ми тро ви це. Ми слим да смо пре по зна ти 
као парт нер, ко ји је до нео до дат ну ста-
бил ност ко а ли ци ји. Члан ство пар ти је 
чи не и ње ни осни ва чи, али и ве ли ки број 
мла дих љу ди. Наш по нос су мла ди и 
ви со ко о бра зо ва ни чла но ви, ко ји ће, си гу-
ран сам иде је со ци ја ли стич ке де мо кра ти-
је но си ти и ре а ли зо ва ти у бу дућ но сти. 
Као стран ка ле ви це, ми се обра ћа мо 
они ма ко ји жи ве од свог ра да, зна ња, 
по слов них иде ја и ини ци ја ти ве. Њи хов 
основ ни ин те рес је да ра де и за то до би-
ја ју за ра ду, од ко је ће мо ћи да при стој но 
жи ве. За да так др жа ве је да им омо гу ћи 
усло ве за то. Моћ вла сни ка ка пи та ла над 
рад ни ком, мо ра би ти огра ни че на пра ви-
ли ма, за ко ни ма и стан дар ди ма ко ји ва же 
у нај ра зви је ни јим европ ским зе мља ма. 
За да так СПС-а је да ис трај но ра ди на 
то ме. Гра ђа ни ма Ми тро ви це по ру чу јем 
да њи хо ви гла со ви од лу чу ју ко јим прав-
цем ће да ље ићи Срем ска Ми тро ви ца, 
Вој во ди на и Ср би ја. Не из ла зак на из бо-
ре, као од раз не за до вољ ства до са да-
шњим ста њем, учи ни ће да то не за до-
вољ ство оста не трај но. За то вас по зи вам 
да иза ђе те на из бо ре и свој глас да те 
ли ста ма под ред ним бро јем 3. 

 С. С.
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ЖИ ВАН МИ РИЋ, НО СИ ЛАЦ ЛИ СТЕ „ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ПРИ СТОЈ НЕ ЉУ ДЕ“ У ШИ ДУ

Удру же ни про тив на ред ња ка

Пред сед ник Де мо крат ске 
стран ке у Ши ду Жи ван 
Ми рић но си лац је ли сте 

де мо крат ског бло ка за пред сто-
је ће ло кал не из бо ре у Ши ду. 
Ли ста но си на зив „Вре ме је за 
при стој не љу де“, а са чи ња ва ју 
је кан ди да ти за од бор ни ке 
де мо крат ски ори јен ти са них 
стра на ка: Де мо крат ске стран ке, 
Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во-
ди не, Со ци јал де мо крат ске 
стран ке, Зе ле не еко ло шке пар-
ти је – Зе ле ни и Ли бе рал но 
де мо крат ске пар ти је. 

Као основ ни раз лог за јед нич-
ког на сту па на пред сто је ћим 
ло кал ним из бо ри ма, пред став-
ни ци ових стра на ка на во де 
је дин ство ка за јед нич ком ци љу, 
а то је да по бе де Срп ску на пред-
ну стран ку. 

М НО ВИ НЕ: Ко ји су би ли 
основ ни раз ло зи ко ји ма сте 
се ру ко во ди ли при ли ком пот-
пи си ва ња ко а ли ци о ног спо-
ра зу ма са де мо крат ски ори-

јен ти са ним стран ка ма у 
Ши ду?

ЖИ ВАН МИ РИЋ: На ло кал-
ном ни воу, Де мо крат ска стран ка 
иде у јед ној ши ро кој ко а ли ци ји 
са ЛСВ, СДС, Зе ле ном еко ло-
шком пар ти јом - Зе ле ни и ЛДП. 
То су све стран ке исте де мо-
крат ске ори јен та ци је са вр ло 
слич ним де мо крат ским на че ли-
ма. Сви зна мо из ко је је стран ке 
СНС по те кла и да су то све 
бив ши ра ди ка ли. Са да су од јед-
ном од евро скеп ти ка по ста ли 
ве ли ки евро фа на ти ци и да нас 
они при ча ју о по што ва њу и 
то ле ран ци ји људ ских пра ва. Ми 
смо се од лу чи ли за јед ну ши ро-
ку ко а ли ци ју баш из тог раз ло га, 
да их по бе ди мо. Сма тра ли смо 
да са мо ује ди ње ни упр кос 
не ким лич ним раз ми мо и ла же-
њи ма, не су гла си ца ма у про-
шло сти, мо же мо их по бе ди ти, а 
све оста ло смо оста ви ли по 
стра ни. Да је сва ка стран ка из 
ове ко а ли ци је на сту па ла са мо-
стал но на ло кал не из бо ре, не ка 

не би пре шла цен зус, на па да ли 
би смо се ме ђу соб но и тро ши ли 
би сна гу, енер ги ју и ка па ци те те 
на ме ђу соб но на па да ње. Ова ко 
ује ди ње ни, оче ку је мо ба рем 35 
од сто гла со ва на пред сто је ћим 
из бо ри ма и ми слим да има мо 
ве ли ке шан се да по бе ди мо Срп-
ску на пред ну стран ку у Ши ду. То 
су ре ал не шан се, јер њи хо вом 
по ли ти ком су сви огор че ни на 
овим про сто ри ма, јер за че ти ри 
го ди не ман да та ни су на пра ви ли 
ап со лут но ни шта и до ве ли су 
аграр на руб ег зи стен ци је. Шид 
је по стао град из ко га љу ди 
бе же. То се мо ра за у ста ви ти јер 
ми за че ти ри го ди не ре ал но 
не ће мо има ти по тре бу да из ла-
зи мо на из бо ре, јер не ће мо има-
ти за шта да се бо ри мо.

Ко ји про грам као ко а ли ци ја 
ну ди те гра ђа ни ма ка ко би 
опо ра ви ли шид ску при вре ду 
и обез бе ди ли љу ди ма ква ли-
тет ни ји жи вот?

Ми слим да је глу по и илу зор-

но обе ћа ва ти љу ди ма у шид ској 
оп шти ни ку ле и гра до ве. У Ши ду 
зад њих 12 го ди на обе ћа ва ју 
ин ду стриј ску зо ну и ни ко до 
са да то ни је ре шио. Тре ба 
љу ди ма да обе ћа мо оно што 
мо же мо да ис пу нимо у окви ру 
сред ста ва ло кал ног бу џе та. Оно 
на че га ће мо ми обра ти ти 
па жњу је сте раз вој пред у зет ни-
штва у Ши ду, ка ко би по мо гли 
већ по сто је ћим пред у зет ни ци-
ма, ма лим при вред ни ци ма, да 
про ши ре сво је ка па ци те те и 
за по сле не ке но ве љу де. Мо же-
мо им по мо ћи осни ва њем Фон-
да за раз вој при вре де и пред у-
зет ни штва ко ји је 2012. го ди не 
био осно ван и слу жио је за те 
на ме не. Кроз рас пи са не кон кур-
се по ма га ли би за по шља ва ње 
љу ди из шид ске оп шти не у 
окви ри ма рас по ло жи вих сред-
ста ва оп штин ског бу џе та. По ма-
га ли би и по љо при вред ни ци ма 
осни ва њем Фон да за раз вој 
по љо при вре де пре ко ко јег би 
је дан део сред ста ва до би је них 
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Но си лац ли сте „Вре ме је за при стој не љу де“ Жи ван Ми рић
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по осно ву за ку па по љо при вред-
ног зе мљи шта, вра ти ли на зад 
по љо при вред ни ци ма. Ми слим 
да је је дан од до брих на чи на 
по мо ћи по љо при вред ни ци ма, а 
на че га би по себ но обра ти ли 
па жњу, уре ђе ње ка нал ске мре-
же, атар ских пу те ва и од вод не 
мре же. Ак це нат ће мо по себ но 
ста ви ти на бри гу о со ци јал но 
угро же ним гра ђа ни ма и сва ко 
ко има пен зи ју ис под не ког про-
се ка, до би јао би јед но крат ну 
по моћ што је Де мо крат ска 
стран ка ра ди ла док је би ла на 
вла сти у Ши ду. Та ко ђе ко му нал-
на и пут на ин фра струк ту ра је у 
ка та стро фал ном ста њу. Шид се 
рас па да као град. Жи вим у 
овом гра ду од ма лих но гу и гле-
дам из го ди не у го ди ну ка ко се 
све рас па да. То се мо ра спре чи-
ти. Ми слим да је овом на ро ду 
до ста ла жних обе ћа ња. Гле дам 
и слу шам ка ко од ре ђе не стран-
ке обе ћа ва ју при вред ни бум, 
за по сле ње свих љу ди али то је 
про сто не мо гу ће. Све су то 
ства ри за ко је ће мо се за ла га ти 
и бо ри ти, али је про сто не мо гу-
ће обе ћа ти да ће се де си ти пот-
пу ни пре о крет.

Ка ква су Вам оче ки ва ња од 
оста лих стра на ка на пред сто-
је ћим из бо ри ма? Срп ска 
ра ди кал на стран ка је ди на је 
опо зи ци о на стран ка у Ши ду и 
мо же мо ре ћи да је на кон 
осло ба ђа ју ће пре су де Во ји-
сла ва Ше ше ља реј тинг те 
стран ке ве ћи. Сма тра те ли да 
ће вам СРС на ло ка лу узе ти 
ве ли ки број гла со ва?

Ја не же лим да ко мен та ри-
шем дру ге стран ке. Не де ли мо 
исто би рач ко те ло са Срп ском 
ра ди кал ном стран ком, а што се 
ти че СРС у Ши ду, лич но по зна-
јем љу де ко ји је во де и мо је 
ми шље ње о њи ма је да су 
ко рект ни и про тив но свим 
на шим про грам ским раз ми мо и-
ла же њи ма ко ја су ди ја ме трал но 
су прот на, гле да ју ћи на ло кал, 
мо гу ре ћи да има мо ја ко до бру 
са рад њу, по го то во ка ко је Ми ро-
слав Нон ко вић по стао пред сед-
ник те стран ке у Ши ду. Што се 
ти че реј тин га те стран ке, сма-
трам да је то си гур но јед на 
ли дер ска стран ка чи ји реј тинг 
до ста за ви си од реј тин га њи хо-
вог ли де ра и ми слим да де ша-
ва ња ве за на за осло ба ђа ју ћу 
пре су ду Во ји сла ва Ше ше ља 
не ће пу но ути ца ти на скок реј-
тин га те стран ке не го са мо на 
по ди за ње мо ра ла њи хо вог 
члан ства.

Чи ме сте се ру ко во ди ли 
би ра ју ћи љу де за ли сту ко јом 
се пред ста вља те гла са чи ма 
на пред сто је ћим ло кал ним 
из бо ри ма у Ши ду?

Оп штин ски од бор Де мо крат-
ске стран ке у Ши ду бро ји 31 
чла на. Од 31 чла на 15 чла но ва 
су мла ђи од 30 го ди на, 16 је 
фа кул тет ски обра зо ва но. Ми 

смо се тру ди ли да на ову на шу 
ли сту ста ви мо нај у спе шни је 
љу де. Је дан од њих је и пред-
сед ник Ме сне за јед ни це Ада-
шев ци Или ја Мир ко вић из раз-
ло га што је у том се лу до са да 
ура дио ја ко мно го. Са мо пре 
не ко ли ко да на Ме сна за јед ни ца 
Ада шев ци до би ла је 900.000 
ди на ра од по кра јин ског се кре та-
ри ја та за при вре ду и та сред-
ства ће би ти ис ко ри шће на за 
пут ну сиг на ли за ци ју. То до вољ-
но го во ри о јед ном чо ве ку ко ји је 
уна зад че ти ри го ди не ура дио 
до ста на уна пре ђе њу ква ли те та 
жи во та у том ме сту. Што се ти че 
оста лих љу ди, ДС је де ле ги ра-
ла де вет љу ди и тру ди ли смо се 
да то бу ду нај бо љи љу ди ко је 
има мо. Сви ми ра ди мо у при-
ват ним фир ма ма и не жи ви мо 
од по ли ти ке и ја лич но ба вље-
ње по ли ти ком и ру ко во ђе ње 
Оп шти ном не ви дим из пер спек-
ти ве оп штин ског чи нов ни ка. 
Што се ти че оста лих љу ди из 
дру гих ко а ли ци о них стра на ка 
ко ји се на ла зе на на шој ли сти, 
сма трам да се сва ко од њих до 
са да до ка зао сво јим ра дом, да 
же ли до бро овој оп шти ни и да 
ће и убу ду ће да ти мак си мум од 
се бе ка ко би гра ђа ни жи ве ли 
бо ље.

Ко је су мо гу ће по сти збор не 
ко а ли ци је?

По мо јој не кој про це ни, у 
Ши ду ће пре ћи цен зус че ти ри 
ли сте, а то је ли ста на ше ко а ли-
ци је, СНС, СРС и СПС. Ми слим 
да оста ли не мо гу да пре ђу цен-
зус, уз сво ду жно по што ва ње 
стра на ка ко је се кан ди ду ју. Ми 
не про го ва ра мо о по сти збор ним 
ко а ли ци ја ма, с тим да мо гу ре ћи 
да је ди на гру па са ко јом не 
мо же мо ићи за јед но је Срп ска 
на пред на стран ка, по што се 
про тив њих сна жно бо ри мо. 
Ни јед на стран ка из ове ко а ли-
ци је не мо же да иде у ко а ли ци ју 
са СНС-ом и ми смо то у ко а ли-
ци о ном спо ра зу му и до го во ри-
ли.

Ко ја би би ла Ва ша по ру ка 
гра ђа ни ма шид ске оп шти не?

По ру чио бих гра ђа ни ма да 
24. апри ла до бро раз ми сле за 
ко га гла са ју. Алек сан дар Ву чић 
не жи ви у Ши ду и не се ћам се 
да је он би ло ка да по се тио наш 
град. Гра ђа ни тре ба до бро да 
по гле да ју љу де на ли ста ма за 
ко је гла са ју, па тек он да да за о-
кру же број. И ако љу ди сма тра ју 
да је у про те кле че ти ри го ди не у 
Ши ду не што зна чај но ура ђе но 
што је по пра ви ло њи хов жи вот, 
он да тре ба ју да гла са ју за СНС. 
Ја лич но сма трам да Шид у про-
те кле че ти ри го ди не ни је ни ка да 
имао ло ши ју власт у сво јој исто-
ри ји. Та ко да сам уве рен и убе-
ђен да ће на род то да пре по зна 
и да ће 24. апри ла иза бра ти 
пра ву стран ку, то јест на шу ко а-
ли ци ју.

М. Н.

Пред сед ник Оп штин ског 
од бо ра Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је у Ру ми 

Вла ди мир Ма ле тић, пр ви је на 
ли сти „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“ за ло кал-
не из бо ре у Ру ми. 

- Због огром ног ис ку ства ко-
је као пар ти ја има, оп штин ска 
ор га ни за ци ја СПС са но вим 
ру ко вод ством се тру ди да укуп-
ну ствар ност у свом окру же њу 
гле да крај ње ре ал но, све сна 
те шке со ци јал но еко ном ске 
си ту а ци је. СПС је не за ви сно 
од то га ко су би ли чи ни о ци 
вла сти, увек да вао свој до-
при нос у скла ду са до би је ним 
по ве ре њем гра ђа на и на жа-
лост, ње го ва уло га ни у јед ној 
сфе ри жи во та ни је би ла од лу-
чу ју ћа. Ка же мо на жа лост, јер 
су се мно ги еко ном ски по те зи, 
по вла че ни у прав цу нео ли бе-
рал ног ка пи та ли зма, ве о ма 
не по вољ но од ра зи ли на на шу 
еко ном ску ствар ност и оста ви-
ли по сле ди це ко је ће нас ду го-
роч но пра ти ти (не за по сле ност, 
ни ска лич на при ма ња, ни зак 
стан дард, уру ша ва ње при-
вред ног си сте ма). Циљ ру ко-
вод ства СПС Ру ма је да сво јим 
зна чај ни јим уче шћем у власти 
по ку ша пре све га, да ути че 
на ожи вља ва ње и ин тен зи ви-
ра ње еко ном ских до га ђа ња 
(но вим ин ве сти ци ја ма, но вим 
рад ним ме сти ма, про из вод ним 
по го ни ма ко ји има ју бу дућ ност, 
озбиљ ној по др шци при мар-
ној по љо при вре ди – за шти том 
до ма ће про из вод ње). СПС ће 
на рав но у за ви сно сти од ре-
зул та та, пре у зе ти део сво је од-
го вор но сти у на шој оп шти ни, и 
то пре све га у сфе ри при вред-
но – еко ном ских до га ђа ња, а 
на рав но и у укуп ној над град-
њи оп шти не (кул ту ра, спорт, 

здрав ство, про све та...). Мо-
ра мо фор ми ра ти и оп штин ски 
фонд за раз вој по љо при вре-
де. Омо гу ћи ти се ља ци ма да 
се гру пи шу и лак ше пла си ра ју 
свој про из вод и до зво ли ти му 
да рав но прав но кон ку ри ше за 
об ра ђи ва ње др жав не зе мље, 
ко ја ви ше ни кад не сме би ти на 
про да ју стран ци ма и тај ку ни ма, 
ко ји су пр во ра зо ри ли срп ску 
при вре ду, а са да ин ве сти ра ју у 
по љо при вре ду, ства ра ју ћи мо-
но пол ко ји је уни штио срп ског 
се ља ка. То би сва ка ко вра ти ло 
жи вот и у се о ске ме сне за јед-
ни це, и да ло на ду за пер спек-
ти ву и бу дућ ност, а од ра зи ло 
би се и на стан дард жи во та и 
у оп штин ски се ди шти ма.  Са мо 
та ко ће рад ни ци жи ве ти од сво-
га ра да, а пен зи о не ри од сво јих 
пен зи ја. Опо рав ком при вре де 
и со ци јал ном прав дом, по но во 
ће мо мо ћи да шко лу је мо сво ју 
де цу и сва ком сту ден ту би ће 
омо гу ће но рад но ме сто. То је 
мо дел и на ше ко а ли ци је у Ја го-
ди ни, ко ја је при мер да се у Ср-
би ји мо же жи ве ти ка да је во де 
по ште ни по ли ти ча ри и до ма ћи-
ни – ре као је Ма ле тић.

Кан ди дат за на род ног по сла-
ни ка из ре до ва рум ских со ци ја-
ли ста је др Бра ни слав Де вр ња.

- Мо же мо ис та ћи чи ње ни цу 
да је кан ди дат за ре пу блич ког 
на род ног по сла ни ка оп штин ске 
ор га ни за ци је СПС у Ру ми др 
Бра ни слав Де вр ња, ду го го ди-
шњи на чел ник Срем ског окру-
га, са вр хун ским ре зул та ти ма 
у ми ну лом ра ду (га си фи ка ци ја, 
елек тро ди стри бу тив на мре жа, 
те ле ком мре жа, за вр ше так но-
вог хи рур шког бло ка, из град ња 
но ве ме ди цин ске шко ле и без-
број дру гих при ме ра), што је 
вр ло зна чај но, не са мо за СПС 
Ру ма, не го и за све гра ђа не 
Сре ма у це ли ни – сма тра Вла-
ди мир Ма ле тић. С. Џ.

ВЛА ДИ МИР МА ЛЕ ТИЋ: СПС РУ МА

Вра ти ти
жи вот селу

Пред сед ник рум ских со ци ја ли ста Вла ди мир Ма ле тић 
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У са ли Кул тур но обра зов ног 
цен тра у Ши ду про шле 
сре де, 6. апри ла одр жа-

на је за јед нич ка пред из бор на 
кон вен ци ја Со ци јал де мо крат ске 
стра не, Ли ге со ци јал де мо кра та 
Вој во ди не и Ли бе рал но де мо-
крат ске пар ти је за Срем, на ко јој 
су пред ста вље ни кан ди да ти за 
од бор ни ке на пред сто је ћим ло-
кал ним, по кра јин ским и пар ла-
мен тар ним из бо ри ма. 

Обра ћа ју ћи се гра ђа ни ма, 
ли дер ЛДП Че да Јо ва но вић је 
упу тио кри ти ке на рад ак ту ел не 

ко а ли ци је на че лу са Срп ском 
на пред ном стран ком, по зи ва ју ћи 
гра ђа не да овог пу та при ли ком 
гла са ња пр вен стве но ми сле на 
се бе и на бу дућ ност сво је де це.

- Ми ова ко ви ше не мо же мо 
да жи ви мо. Оно што смо јед ном 
пре жи ве ли за у век ће мо оста ви-
ти иза се бе. На жа лост, оно што 
је вред но у Ср би ји увек је нај ви-
ше оспо ра ва но, а оно што је по-
гре шно има бес крај ну шан су да 
се вра ти и бу де још ло ши је. Ми 
же ли мо про ме ни ти на шу еко но-
ми ју. Учи ни ти је кон ку рент ни јом, 
афир ми са ти пред у зет ни штво. 
На ше се ло је со ци јал на ка те го-
ри ја и на се лу су оста ли са мо 
они ко ји не ма ју где да оду. Не 
же ли мо да ра ди мо она ко ка ко 
се ра ди ло у про шло сти не го да 
раз го ва ра мо са љу ди ма, да ви-
ди мо шта је оно што тре ба по др-
жа ва ти а шта тре ба про ме ни ти, 
ка ко би љу ди мо гли нор мал но 
да жи ве и ра де - ис та као је Јо-
ва но вић.

Гра ђа ни ма Ши да обра тио се 
и пред сед ник ЛСВ Не над Ча нак, 
ис ти чу ћи да ни во од лу чи ва ња 
тре ба спу сти ти та мо где су љу-
ди и не до зво ли ти да не ко дру ги 
од лу чу је о то ме ка ко ће мо жи-
ве ти.

- До кле год се у Ши ду не бу де 
од лу чи ва ло у Ши ду, о Сре му у 
Сре му, О Вој во ди ни у Вој во ди-
ни, о Ср би ји у Ср би ји а не не где 
у Мо скви, не ви дим да ће мо до-
бро функ ци о ни са ти. Ни смо ни 
ми нај бо љи а јед но је си гур но, 
бо љи од нас не ма. Бо ље ста ро 
зло не го не ко но во до бро. Јер 
за сва ке из бо ре се по ја ви не ки 
ге ни је ко ји за се бе ка же да ће 
упра во он би ти тај ко ји ће нам 
отво ри ти но ве хо ри зон те и очи 
и ко ји ће нам по ка за ти ка ко смо 
до са да жи ве ли у за блу ди. Наш 
про грам је јед но ста ван и као 
што до са да ни смо до зво ља ва-
ли не ће мо ни са да до зво ли ти да 

за ца ри при ми ти ви зам и лу ди ло. 
Ко има бо љу иде ју од нас са 
ли сте број 7? Од нас се тра жи 
не мо гу ће, а то је да се по диг не 
на род ко ји је ка жњен све ове де-
це ни је и да се ко нач но про ме не 
ства ри на бо ље. Упра во за то 
што се од нас тра жи не мо гу ће, 
ми ће мо то и ура ди ти - по ру чио 
је Не над Ча нак.

У свом обра ћа њу гра ђа ни ма, 
ли дер СДС Бо рис Та дић, по се-
бан осврт дао је на со ци јал но 
угро же но ста нов ни штво, ис та-
кав ши да се ме ра Вла де јед не 
др жа ве ме ри у ком сте пе ну је 
нај си ро ма шни је ста нов ни штво 
нај за шти ће ни је.

- У по след ње че ти ри го ди не 
има мо 630.000 ап со лут но си ро-
ма шних гра ђа на. Са 490.000 тај 
број се по пео на 630.000. И ту се 
не ра ди ни о ка квом успе ху јер 
ја ме рим успех оним ме ра ма ко-
ји ма је за шти ћен нај у гро же ни ји 
чо век. Ја не ме рим ме ру Вла де 
по ко ме је тај кун до био но во бо-
гат ство, не го у ме ри у ко јој је нај-
си ро ма шни ји нај за шти ће ни ји. 
Ме рим успех и у за шти ти пра ва 
сва ког ста нов ни ка на ше зе мље: 
при пад ни ке хр ват ске, ма ђар ске, 
ру мун ске, сло вач ке, ру син ске, 
цр но гор ске, бу гар ске и би ло ко је 
дру ге ет нич ке за јед ни це. Сто јим 
иза сво јих гре ша ка јер не знам 
чо ве ка ко ји ни је гре шио по го-
то во у ова ко те шком по слу као 
што је по ли ти ка. Сто јим пред 
ва ма не уз ми чу ћи и не дам ни-
ком да ба ци ка мен на по ли ти ку 
по ми ре ња, за шти ту људ ских 
пра ва за све ет нич ке за јед ни це, 
до во ђе ње ин ве сти то ра, град ње 
ин фра струк ту ре и ши ре ња ви-
зи је мо дер не Ср би је. Тре нут на 
власт не раз ми шља о пер спек-
ти ви ове др жа ве. Они се хва ле 
сво јом европ ском по ли ти ком ко-
ју не уме ју да во де - из ја вио је 
из ме ђу оста лог Бо рис Та дић.

М. Н.

КОН ВЕН ЦИ ЈА СДС, ЛДП И ЛСВ ЗА СРЕМ ОДР ЖА НА У ШИ ДУ

У окви ру пред из бор не кам-
па ње, Бо рис Та дић и Че до мир 
Јо ва но вић су истог да на по се-
ти ли Срем ску Ми тро ви цу, где 
су на Град ском тр гу раз го ва ра-
ли са гра ђа ни ма. 

Со ци јал де мо крат ска стран-
ка на ло кал не из бо ре у Срем-
ској Ми тро ви ци иде у ко а ли ци-
ји са Вој во ђан ском пар ти јом и 
За јед но за Ср би ју, у окви ру 
Ује ди ње не опо зи ци је Ми тро-
ви це. Пре ма ре чи ма Дра же на 
Дам ња но ви ћа, пред сед ни ка 
ГО СДС Срем ска Ми тро ви ца, 
основ на по ру ка гла са чи ма је 
да је ова ко а ли ци ји је ди на 
опо зи ци ја у Срем ској Ми тро-
ви ци.

- Оно што је ја сно је да су у 
прет ход не че ти ри го ди не је ди-
но на ши од бор ни ци у Скуп-
шти ни Гра да по ку ша ва ли да 
за шти те ин те ре се гра ђа на, 
пре све га у ве зи са це на ма 
ко му нал них услу га, на ро чи то 
гре ја ња. Об ја шња ва ли смо да 
је на чин за ку па по љо при вред-
не зе мље та кав да оне мо гу ћа-
ва на шим се ља ци ма да за ку-

пљу ју зе мљу, те је оста ло пре-
ко 800 хек та ра зе мље ко ја ни је 
из да та и што је отво ри ло 
мо гућ ност за не за ко ни ту узур-
па ци ју од стра не љу ди ко ји су 
у нај ма њу ру ку по ве за ни са 
кри ми нал ним ми ље ом, а на ши 
се ља ци су оста ли ус кра ће ни 
за ту зе мљу. Са мим тим, 
ша ље мо ја сну по ру ку ко ће и 
убу ду ће, на кон ових из бо ра 
шти ти ин те ре се на ших су гра-
ђа на – из ја вио је Дам ња но вић. 

Ује ди ње на опо зи ци ја
у Ми тро ви ци

Дражен Дамњановић

Сто јим пред ва ма не уз ми чу ћи и 
не дам ни ком да ба ци ка мен на по-
ли ти ку по ми ре ња, за шти ту људ-
ских пра ва за све ет нич ке за јед ни-
це, до во ђе ње ин ве сти то ра, град ње 
ин фра струк ту ре и ши ре ња ви зи је 
мо дер не Ср би је, изјавио је Борис 
Тадић у Шиду

Власт не раз ми шља
о пер спек ти ви др жа ве
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Пред на ма су из бо ри, где 
тре ба да ура ди мо јед ну 
ствар, да се по бу ни мо 

про тив ово га што нам ра де, и 
то га ка ко жи ви мо, и све то из 
јед но став ног раз ло га, што су 
ови из бо ри са да дру га чи ји од 
до са да шњих. Сва ко је по ка зао 
шта уме и шта зна, је ди но ми 
Ли га ши ни смо до би ли шан су 
да на ре пу блич ком и по кра јин-
ском ни воу спро ве де мо на шу 
по ли ти ку, ре као је Не над Ча нак, 
пред сед ник Ли ге со ци јал де мо-
кра та Вој во ди не на три би ни у 
Врд ни ку 4. апри ла, упи тав ши 
шта још тре ба да се де си па да 
бу де ја сно да ће Вој во ди не би-
ти оно ли ко ко ли ко бу де ЛСВ.

- Ово је зе мља ча сних, до-
брих и вред них љу ди ко ји за-
слу жу ју при сто јан жи вот. На ма 
љу ди од ла зе, да не би њих и 
њи хо ву де цу из др жа ва ли ро-
ди те љи од сво јих пен зи ја. Да 
не би тр пе ли не за по сле ност, 
не прав де, не ма шти ну... Ми 
смо сло жни у то ме да је крај-
њи тре ну так да од ове зе мље 
на пра ви мо при стој ну и уре ђе-
ну др жа ву. А ако ми сли те да 
од све га што нам се де ша ва не 
мо же би ти још го ре, са мо све-
му то ме што сам сад ре као, до-
дај те чи ње ни цу да је ви ше не го 
еви ден тан раст де сни це, ка ко у 
Евро пи, та ко и код нас у Ср би-
ји - ре као је Ча нак, пред чла но-
ви ма и сим па ти зе ри ма у згра ди 
Ка си не у Врд ни ку.

На три би ни, по ред Чан ка, 
го во рио је и Бо јан Ко стреш, за-
ме ник пред сед ни ка ЛСВ, ко ји 
се освр нуо на за кон о фи нан си-
ра њу над ле жно сти АП Вој во ди-
не, као и На да Ла зић, чла ни ца 
Глав ног од бо ра ЛСВ. 

Вла ди слав Ил кић, пред сед-
ник Оп штин ског од бо ра Ли ге 
со ци јал де мо кра та Вој во ди не у 
Ири гу, по ру чио је гра ђа ни ма и 
гра ђан ка ма да 24. апри ла „диг-
ну гла ву“ и да на ли сти ћу за ло-
кал не из бо ре за о кру же број 2.

- Ми смо у прет ход ном пе-
ри о ду у ову оп шти ну кроз раз-
не про јек те уло жи ли пре ко 
100 ми ли о на ди на ра. Има мо 
спрем не и но ве про јек те, али 
тре ба нам по ве ре ње гра ђа на, 
да би их ре а ли зо ва ли. За то 
глас за Ли гу, је сте за све спас 
- ис та као је на три би ни Ил кић.

Исто ве че у ми тро вач ком По-
зо ри шту „До бри ца Ми лу ти но-
вић“ на пред из бор ној кон вен-
ци ји го во ри ли су по ред Чан ка 
и Ко стре ша, и Ми тров ча ни, по-
сла ни ца у Скуп шти ни Вој во ди-
не Ма ја Се дла ре вић и Ђор ђе 
Стој шић, на род ни по сла ник и 
пот пред сед ник ЛСВ, као и пот-
пред сед ник стран ке, и по кра-
јин ски се кре тар за по љо при-
вре ду Бра ни слав Бо га ро шки. 

Ђор ђе Стој шић је на по ме нуо 
да је као члан ре пу блич ког пар-
ла мен та пред ста вљао Срем ску 
Ми тро ви цу и да је уче ство вао 
у ра ду Од бо ра за фи нан си је и 
Од бо ра за по љо при вре ду.

- Та да сам пи тао ка ко је мо-
гу ће да је у Срем ској Ми тро ви-
ци не за по сле ност 25 од сто, и 
да је по по след њем из ве шта ју 
Ре пу блич ког за во да за ста ти-
сти ку про сеч на за ра да 38.800 
ди на ра, од но сно пет хи ља-
да ди на ра ис под ре пу блич ког 
про се ка. Ка ко то да љу ди ра де 
пре ко вре ме но у не нор мал ним 
усло ви ма, а не мо гу ни ми ни-
ма лац да за ра де код стра них 
ин ве сти то ра ко ји до би ја ју суб-

вен ци је из бу џе та. За што се 
фа во ри зу ју тај ку ни и стран ци 
у рас по де ли др жав ног зе мљи-
шта и сма њу ју суб вен ци је тим 
истим до ма ћим по љо при вред-
ни ци ма – под се тио је Стој шић. 

Ка ко је у Ми тро ви ци ис та као 
ли дер ЛСВ Не над Ча нак, де мо-
кра ти ја је ка да на род од лу чу је, 
ка да се од лу чу је ов де у Ми тро-
ви ци, а не ка да се од лу чу је у 
Но вом Са ду или Бе о гра ду.

- А да би се од лу чи ва ло ов-
де, Ми тро ви ца мо ра има ти 
сво је ин ге рен ци је. Вој во ди на 
мо ра има ти сво је ин ге рен ци је. 
Ре пу бли ка мо ра има ти сво је 
ин ге рен ци је – из ја вио је Не над 
Ча нак и упо зо рио да се у су-
прот ном не ће ни шта про ме ни-
ти јер су за про ме не нео п ход ни 
план и еле мен тар на иде ја шта 
мо же и тре ба да се ура ди.

– Де о ба вла сти зна чи да се 
све што мо же да се ре ши ло-
кал но, ре ша ва ло кал но. Ми 
о то ме ов де го во ри мо, Ли га 
со ци јал де мо кра та Вој во ди не 
го во ри ви ше од че тврт ве ка о 
то ме. Ви ше од че тврт ве ка! И 
до ђе мо у по зи ци ју да не ко ме то 
још увек ни је ја сно. Не, не, сви-
ма је ја сно, али се тру де да то 
гур ну у стра ну за то што им не 
од го ва ра. Јер, ка да по сто ји де-
цен тра ли за ци ја вла сти, по сто-
ји де цен тра ли за ци ја кон тро ле, 
он да не мо же да се кра дуц ка 
или кра де или пљач ка. Он да 
увек по сто ји не ко ко то мо же да 
спре чи, да за у ста ви. По сто ји 
не ко ко мо же да уз бу ни јав ност 
да се не што де си ло – ре као је 
Не над Ча нак у Срем ској Ми-
тро ви ци.

С. Ко стић
Б. Се ла ко вић

ЛСВ ОДР ЖАО ПРЕД ИЗ БОР НЕ ТРИ БИ НЕ У ВРД НИ КУ И
СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Ово је зе мља ча сних
и вред них љу ди

Не над Ча нак на три би ни у Врд ни ку

ТА ДИЋ У РУ МИ

Др жа ва
да ште ди

Бо рис Та дић, ли дер Со ци-
ја де мо крат ске стран ке и је-
дан од но си о ца ли сте „Бо рис 
Та дић, Че до мир Јо ва но вић - 
Са вез за бо љу Ср би ју - ЛДП, 
ЛСВ, СДС“ у окви ру пред из-
бор не кам па ње је бо ра вио 10. 
апри ла у Ру ми и на Град ском 
тр гу раз го ва рао са члан ством 
и гра ђа ни ма.

Он је том при ли ком ис та као 
да се за ла жу за устав не про-
ме не ко је би омо гу ћи ле до дат-
ну ре ги о на ли за ци ју у зе мљи 
и по ве ћа ње над ле жно сти ло-
кал ној са мо у пра ви. 

- Вој во ди на мо ра да има 
сво је из вор не при хо де. Ка да 
се до не су се то ви за ко на ве за-
ни за фи нан си ра ње По кра ји-
не, по треб но је на пра ви ти По-
ре ску упра ву у Вој во ди ни ко ја 
би вр ши ла ди стри бу ци ју тих 
сред ста ва. То су ва жне тач ке, 
јер са мо на тај на чин мо же мо 
ак ти ви ра ти све ре сур се ко ји 
по сто је у Вој во ди ни ка ко би 
се по ди гао жи вот ни стан дард 
гра ђа на. Ми се про ти ви мо 
про да ји зе мље до 30 про це на-
та по дис кре ци о ном пра ву што 
мо же да до ве де до зло у по тре-
ба - ре као је Та дић.

Он је до дао да је де мо крат-
ска власт у Ру ми од 2008. до 
2012. го ди не ство ри ла огром-
не ка па ци те те за ин ве сти ци је 
и раз вој, упра во у рад ну зо ну. 
- По зи вам гра ђа не да иза ђу на 
из бо ре и гла са ју за на шу оп ци-
ју. Ми пред ла же мо да др жа ва 
ште ди, а не гра ђа ни. Та ко ђе, 
пен зи је се мо ра ју вра ти ти, и 
ре ше ње ко јим су оне сма ње не 
је не за ко ни то ре ше ње, јер су 
оне сте че но пра во из ра да, и 
ни ко не ма пра во да то од у зи-
ма - ре као је Бо рис Та дић.

Он је ис та као да и не ма 
пра ве ана ли зе и ис пи ти ва-
ња јав ног мње ња, та ко да су 
му ти про цен ти ко је до би ја ју 
стран ке и ко је сва ки дан чи та-
мо не у бе дљи ви. 

- Љу ди се бо је да ка жу сво-
је ми шље ње, та ко да то ни су 
по у зда на ис пи ти ва ња јав ног 
мње ња - сма тра Бо рис Та дић.

Пр ви на ли сти за ло кал не 
из бо ре Алек сан дар Спа ле вић 
ка же да у рум ској оп шти ни има 
пре ко 5.000 не за по сле них и за 
њих тре ба на ћи по сао ка ко би 
мо гли да жи ве нор мал но. 

С. Џ.
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ДЕ ЈАН ЛО ГА РУ ШИЋ, ПРВИ НА ЛИ СТИ СПС - ЈС ЗА ЛО КАЛ НЕ ИЗ БО РЕ У ШИ ДУ

Ва жни су љу ди, а не стран ке

Но си лац из бор не ли сте кан ди да та 
за од бор ни ке на пред сто је ћим 
ло кал ним из бо ри ма у оп шти ни 

Шид ко ја но си на зив „Со ци ја ли стич ка 
пар ти ја Ср би је, Је дин стве на Ср би ја“ је 
Де јан Ло га ру шић, аси стент на Прав ном 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Са Ло га ру ши-
ћем смо раз го ва ра ли о про гра му ове 
ко а ли ци је, као и о њи хо вим пла ни ра ним 
ак тив но сти ма уко ли ко до ђу на власт у 
овој срем ској оп шти ни. Пре ма ње го вим 
оче ки ва њи ма, ова ли ста би у оп шти ни 
Шид тре ба ла да осво ји око 15 од сто гла-
со ва.

М НО ВИ НЕ: Ка ква су вам оче ки ва ња 
од пред сто је ћих ло кал них из бо ра и са 
ко јим про гра мом се пред ста вљате 
гра ђа ни ма шид ске оп шти не?

ДЕ ЈАН ЛО ГА РУ ШИЋ: Све по ли тич ке 
стран ке ко је оби та ва ју у шид ској оп шти-
ни, тј. оне ко је пре ђу цен зус, мо ра ју по 
пр ви пут се сти за јед но за сто и до го во ри-
ти се шта су при о ри те ти за ову оп шти ну. 
Јед ном ко нач но мо ра мо сви за јед но да 
се до го во ри мо и да ра ди мо у ин те ре су 
оп шти не, без об зи ра на по ли тич ко опре-
де ље ње, за то што ни је ва жно ко је у ко јој 
стран ци, не го је ва жно да је гра ђа нин 
ове оп шти не и да по ку ша мо јед ном сви 
за јед но да на пра ви мо не што до бро. То је 
по ен та на шег про гра ма, на пр вом ме сту 
утвр ди ти стра те шки пра вац раз во ја 
оп шти не, са гла сно шћу свих ре ле вант них 
по ли тич ких чи ни ла ца.

Чи ме сте се ру ко во ди ли би ра ју ћи 
љу де за ва шу ли сту?

Ми у на шој гру па ци ји осим чла но ва 
СПС-а, има мо и чла но ве Је дин стве не 
Ср би је, за тим чла но ве Ак тив не Ср би је 
др Ду шан Ја њић и пред став ни ке Стран-
ке вој во ђан ских Сло ва ка у Ши ду. На пра-
ви ли смо по ли тич ко - еко ном ски са вет 
СПС-а, ко ји је ура дио стра те ги ју где се 
на во ди пет глав них ак тив но сти ко је ће мо 
ура ди ти уко ли ко нам љу ди ука жу по ве-
ре ње 24. апри ла. Љу ди са ли сте су 
углав ном они ко ји су се до са да по ка за ли 
у стран ци и ко ји су ту при сут ни пре ко 20 
го ди на, осим нас не ко ли ко. То су љу ди за 
ко је смо си гур ни да су ис кре ни со ци ја ли-
сти и ко ји не ће на пу сти ти сво ју стран ку и 
под не ти свој ман дат као што су то ра ди-
ли не ки дру ги у про шло сти. Нај бит ни је је 
да се за шти ти ин те рес стран ке и да 
мо же мо кроз те ис ку сне пар тиј ске бор це, 
спро ве сти свој про грам.

У свом про гра му обе ћа ва те по ве ћа-
ње со ци јал них да ва ња. На ко ји на чин 
то ми сли те да оства ри те, с об зи ром 
на огра ни че на сред ства бу џе та?

СПС је стран ка ле ви це. Со ци јал на 
прав да је код нас ва жна ствар. Ми же ли-
мо, док у ову оп шти ну не до ђу ин ве сти-
то ри и док се не на пра ви ин ду стриј ска 
зо на, по ве ћа ти со ци јал на да ва ња из 
раз ло га што су љу ди да нас у ја ко те шком 
ма те ри јал ном по ло жа ју. За то смо на ве ли 
у свом про гра му да же ли мо да ва ти суб-

вен ци је сред њо школ ци ма за ауто бу ски 
пре воз. Ме сеч ни из нос за те на ме не би 
из но сио три ми ли о на ди на ра. Про шло го-
ди шњи бу џет је био 925 ми ли о на ди на-
ра. Да сви сред њо школ ци пу ту ју бес-
плат но, Оп шти ну би то ко шта ло 36 ми ли-
о на ди на ра на го ди шњем ни воу. У пла ну 
нам је да да мо бес плат ну кар ту оним 
уче ни ци ма из на ше оп шти не ко ји пу ту ју у 
сред њу шко лу у Шид, да нам се сред ње 
шко ле у Ши ду не за тво ре, али и уче ни ци-
ма ко ји пу ту ју из на ше оп шти не у Срем-
ску Ми тро ви цу у оне шко ле ко је не по сто-
је у Ши ду. Пла ни ра мо по мо ћи и пен зи о-
не ри ма чи ја су при ма ња ис под 25.000 
ди на ра, у ви ду јед но крат не по мо ћи у 
из но су од 10.000 ди на ра, ка ко би мо гли 
ку пи ти се би огрев, ле ко ве или већ оно 
што им је нео п ход но. Као нај ва жни ју 
ствар ко ју пла ни ра мо да ура ди мо ка да 
су со ци јал на да ва ња у пи та њу, је сте да 
сва кој по ро ди ци за но во ро ђе но де те уру-
чи мо сред ства у из но су од 80.000 ди на-
ра. Ка да мо же Бе ла Цр ква где је Је дин-
стве на Ср би ја на вла сти, да сва ком 
но во ро ђе ном де те ту уру чи 120.000 ди на-
ра, за што то не би мо гла и Оп шти на 
Шид. При о ри тет ће нам би ти и по моћ 
де ци са по себ ним по тре ба ма, као и де ци 
са рет ким бо ле сти ма.

Јед но вре ме оба вља ли сте функ ци-
ју са вет ни ка за пра ва па ци јен та. У 
свом про гра му обе ћа ва те да ће те 
уско ро ре ши ти је дан од ве ли ких про-

M NOVINE :

Но си лац ли сте СПС - ЈС у Ши ду Де јан Ло га ру шић 
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Де ве та про гла ше на ли ста од стра не 
Град ске из бор не ко ми си је за ло кал-
не из бо ре у Срем ској Ми тро ви ци је 

ли ста Гру па гра ђа на „Ле ви ца Ср би је – 
Бор ко Сте фа но вић“. Пр ви на ли сти је 
пред сед ник ми тро вач ког од бо ра Ле ви це 
Јо ва Ми ло ра дић, про фе сор уни вер зи те-
та, је дан од тро ји це про фе со ра оси гу ра-
ња у Ср би ји, чо век са шест уџ бе ни ка и 
са пре ко 40 на уч них ра до ва. С об зи ром 
на то да су пре да ли не пу ну ли сту, пр во 
се на ме ће пи та ње због че га све га 21 кан-
ди дат на из бор ној ли сти.

- Иде мо са тре ћи ном ли сте, има мо 21 
кан ди да та из раз ло га што ми слим да је 
то у овом тре нут ку за не ког ко је млад, ко 
по сто ји не пу на два ме се ца, а при том 
иде мо са мо стал но на из бо ре, ре ал но. 
Ура ди ли смо је дан огро ман по сао, ни је 
би ло ла ко за два ме се ца из гра ди ти стра-
нач ку ин фра струк ту ру, сло жи ти ли сту 
кан ди да та, при ку пи ти пот пи се да би пре-
да ли из бор ну ли сту. По себ но ме ра ду ју 
мла ди љу ди, ко ји су до шли у Ле ви цу, јер 
95 од сто члан ства чи не мла ди љу ди – 
на во ди Ми ло ра дић. 

Он сма тра да су др жа ви и Срем ској 
Ми тро ви ци по треб не про ме не, но ви 
љу ди ко ји би во ди ли овај град.

- Ако се јед ни исти љу ди окре ћу као на 
рин ги шпи лу то ли ке го ди не и на ни воу 
др жа ве, и на ни воу по кра ји не и на ни воу 
гра до ва и оп шти на, а на род све те же 
жи ви, ја вас пи там, ка ква још обе ћа ња и 
бај ке мо гу да се ис при ча ју на ро ду и да му 
се об ја сни да ви ше не ће би ти глад ни, јер 
на род је гла дан. Ако по гле да мо се ља ка 
ко ји од тро је де це не ма да шко лу је сво 
тро је, већ јед но, а дво је оста је без шко ле, 
он да је Ле ви ца Ср би је нор ма лан из бор. 
Ми се бо ри мо за оба ве зно сред њо школ-
ско обра зо ва ње, бо ри мо се за обич ног 
чо ве ка, бо ри мо се за то да сва ко мо ра да 
је де, да шко лу је де те и да се ле чи. За ла-
же мо се за ак тив ни ју уло гу др жа ве, да 
нам др жа ва бу де мај ка, а не ма ће ха. Ми 
за и ста има мо иде је ле ви це и ми слим да 
зе мља со ци јал не прав де мо ра на кра ју 
до ћи на пи је де стал да вла да. Све је већ 

ви ђе ном, и ко кар де и пе то кра ке, и уда ра-
ње по гру ди ма и ра то ва ња, вре ме је да 
се ак це нат ста ви на со ци јал ну прав ду, на 
жи вот обич ног чо ве ка – ка же Јо ва Ми ло-
ра дић. 

На пи та ње да ли Ле ви ца Ср би је пре ла-
зи цен зус, као и о евен ту ал ним по сти-
збор ним ко а ли ци ја ма, Ми ло ра дић од го-
ва ра:

- Ја сам ја ко ве лик оп ти ми ста, за раз-
ли ку од пре ми је ра ове зе мље ко ји је 
пе си ми ста. Оп ти ми зам и же ља за не ким 
бо љим су тра су мо је иде је во ди ље. Мо ја 
оче ки ва ња су да Ле ви ца Ср би је пре ђе 
цен зус. Ре ал ност је си ро ти ња, глад, 
не за по сле ност, апа ти ја, пре ко 28.000 
мла дих ко ји сва ке го ди не од ла зе из 
Ср би је, ре ал ност је да од се дам раз ре да 
није дан цео раз ред не мо же да се ску пи 
да оде на ма тур ску екс кур зи ју, ре ал ност 
је де вет од сто пи сме них љу ди у зе мљи. 
И у тој свој ре ал но сти, оче ку јем да пре-
ђе мо цен зус, да да ју љу ди глас они ма 
ко ји ће им не са мо на па пи ру, већ за и ста 
сво јим иде ја ма и ра дом омо гу ћи ти да 
жи ве жи вот до сто јан чо ве ка. Ја хо ћу да 
нам бу де бо ље да нас. По ли ти ка не би 
би ла по ли ти ка ка да од не мо гу ћег не би 
пра ви ла мо гу ће. Ме ђу тим, ми у на шем 
про гра му, про гра му Ле ви це Ср би је има-
мо став да се Ле ви ца Ср би је бо ри про тив 
ова кве по ли ти ке Срп ске на пред не стран-
ке и Алек сан дра Ву чи ћа, ми смо за и ста 
је ди на пра ва опо зи ци ја вла да ју ћој гар ни-
ту ру. Са ким, ка ко и шта по сле из бо ра, 
ми слим да је ра но го во ри ти. Хај де пр во 
да ско чи мо, да пре ђе мо тај фа мо зни цен-
зус – ис ти че пр ви на ли сти Гру па гра ђа на 
„Ле ви ца Ср би је – Бор ко Сте фа но вић“ за 
ло кал не из бо ре у Срем ској Ми тро ви ци. 

Б. Се ла ко вић

ЈОВА МИЛОРАДИЋ: Левица Србије – Борко Стефановић

Једина опозиција
актуелној власти

Јова Милорадић

бле ма па ци је на та у шид ској оп шти ни, 
а то је да ће те им омо гу ћи ти да спе ци-
ја ли стич ке пре гле де вр ше у шид ском 
До му здра вља и да ви ше не пу ту ју у 
Срем ску Ми тро ви цу?

Као са вет ник пра ва па ци је на та, ко ју 
сам оба вљао не ко вре ме у оп шти ни, 
ви део сам да је то нај ур гент ни ји про блем 
у обла сти здрав стве не за шти те у Ши ду. 
Шид ски па ци јен ти пу ту ју у Срем ску 
Ми тро ви цу, за ка зу ју пре гле де, че ка ју и 
пре ко за кон ског ро ка, пла ћа ју пре воз. 
Сво је вре ме но сам пре го ва рао са срем-
ско ми тро вач ким гра до на чел ни ком Бра-
ни сла вом Не ди мо ви ћем и он је хтео да 
по мог не. Био је до го вор да по ло ви ну 
нов ца за спе ци ја ли сте ко ји би до ла зи ли 
у шид ски Дом здра вља обез бе ди Град 
Срем ска Ми тро ви ца, а дру гу по ло ви ну 
Оп шти на Шид. Али на ше ру ко вод ство 
ни је би ло за ин те ре со ва но. 600.000 ди на-
ра ни је пу но, а ле ка ри би два пу та 
недељно до ла зи ли у шид ски Дом здра-
вља. Ни је увек про блем но вац.

Спо ми ње те у про гра му по моћ 
по љо при вред ни ци ма, ма лим пред у-
зе ћи ма као и ко нач ну из град њу во до-
во да. Да ли су то оствар љи ви пла но-
ви?

По љо при вред ни ци ма и ма лим пред у-
зе ћи ма, по мо гли би кроз осни ва ње фон-
до ва. Фонд за раз вој по љо при вре де про-
шле го ди не до био је 35 ми ли о на ди на ра. 
То су сред ства ко ја се до би ју из да ва њем 
др жав ног зе мљи шта у за куп. Где тај 
но вац оде? Ми би љу ди ма тај но вац вра-
ти ли пу тем суб вен ци ја. Што се ти че 
пред у зет ни ка, сви ма они ма ко ји на под-
руч ју на ше оп шти не же ле да отво ре не ко 
пред у зе ће и за по сли од ре ђен број љу ди, 
мо ра мо по мо ћи да до ве де ин фра струк-
ту ру на пар це лу ко ју ку пе. Стран ци ма 
све да је мо на тац ни, а ка да је наш чо век 
у пи та њу, не до би је ни при кљу чак на 
во довод. То мо ра мо про ме ни ти. Што се 
ти че из град ње во до во да у фру шко гор-
ским се ли ма, стал но при ча мо о то ме, а 
из го ди не у го ди ну се ни шта не ме ња. Ми 
мо же мо из го ди не у го ди ну ре ша ва ти тај 
про блем у сва ком се лу, а на ко ји на чин, 
па по сто је пред при ступ ни фон до ви 
Европ ске уни је за из град њу ин фра струк-
ту ре пре ко ко јих мо же мо да до би је мо 
оно што је ну жно.

Ка ква су Вам оче ки ва ња од пред-
сто је ћих из бо ра и ко је ко а ли ци о не 
парт не ре ви ди те као сво је нај бли же 
са рад ни ке?

Оче ку јем да ће СПС осво ји ти око 15 
од сто гла со ва. Ко а ли ци о не парт не ре не 
мо гу да на ве дем док се из бо ри не за вр-
ше, јер не знам ко ли ко ће ко гла со ва 
осво ји ти. Знам са мо да ће мо скло пи ти 
ко а ли ци о ни спо ра зум са они ма који при-
хва те наш про грам, без об зи ра ко ја је 
стран ка у пи та њу. Не ма ни ког с ким не 
мо же мо и ни ко га са ким из ри чи то иде мо 
у ко а ли ци ју. Же лим до бро на мер но да 
раз го ва рам са свим по ли тич ким стран ка-
ма ко је пре ђу цен зус и при хва те про грам 
ко ји је у ин те ре су гра ђа на. Гра ђа ни ма би 
по ру чио да би ра ју љу де, а не стран ке и 
да ако нам ука жу по ве ре ње ми ће мо 
ис пу ни ти оно што смо обе ћа ли, јер ми 
на ша обе ћа ња ис пу ња ва мо.

 М. Н. 

По себ но ме ра ду ју 
мла ди љу ди, ко ји су 
до шли у Ле ви цу, јер 95 
од сто члан ства чи не 
мла ди љу ди
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Пред сед ник рум ских де мо кра та 
Не над Бо ро вић но си лац је ли-
сте „Ру ма мо же бо ље - Не над 

Бо ро вић, ДС, ЛСВ и Зе ле на еко ло шка 
стран ка“ за ло кал не из бо ре у Ру ми, а 
ујед но је и че твр ти на ли сти „За Вој-
во ди ну ра да и зна ња – Де мо крат ска 
стран ка, ДСХВ, НО ВА, ЗЕП - ЗЕ ЛЕ НИ 
– Др Бо јан Пај тић“ за по кра јин ске из-
бо ре.

О пла но ви ма ове ко а ли ци је уко ли ко 
на кон 24. апри ла до ђу на че ло рум ске 
оп шти не Не над Бо ро вић је го во рио за 
на ше но ви не.

- Ми смо 2008. го ди не за по че ли 
сна жан ин ве сти ци о ни ци клус и има-
ли план уре ђе ња Рад не зо не „Рум ска 
пе тља“ и при вла че ње ин ве сти то ра и у 
то ме смо до 2012. го ди не ус пе ли. Сам 
по да так да су број не фа бри ке отво-
ре не по сле пре ком по но ва ња вла сти, 
го во ри да је Де мо крат ска стран ка тра-
си ра ла до бар пра вац и има ли ви зи ју 
де се то го ди шњег раз во ја Ру ме. Ми са-
да ну ди мо на ста вак те по ли ти ке но вих 
рад них ме ста, ин ве сти ци ја, уре ђе ње 
пре о ста ле рад не зо не, али и да се по-
но во ста ви у функ ци ју пре чи стач от-
пад них во да. Ми са да за га ђу је мо Са ву, 
пре ко на ших ка на ла и за то пла ћа мо 
пе на ле. Од ве ли ких ин ве сти ци ја оно 

што би си гур но ура ди ли је да се у на-
се љи ма „Ти вол“ и „Де те ли на“ на пра ве 
две ко тлар ни це на би о ма су за про из-
вод њу то плот не енер ги је што је тренд 
у све ту. Та ко би ре ши ли и пи та ње це не 
гре ја ња, али и са да ве ли ких гу би та ка 
енер ги је. То је ин ве сти ци ја ред ве ли-
чи на око по ла ми ли о на евра за сва ку 
то пла ну. Ура ди ли би до ста по се ли ма, 
на при мер ка да је ка на ли за ци ја у пи-
та њу - у Ни кин ци ма она је и за по че та, 
а за Бу ђа нов це има мо го тов про је кат. 
Ту је и из град ња спорт ске са ле у Пу-
тин ци ма, јер је то јед но од нај ве ћих се-
ла у рум ској оп шти ни ко је још има тај 
про блем. Ти ме би од ра ди ли и оно што 
смо пла ни ра ли до кра ја на шег ман да-
та, а што је пре ки ну то пре ком по но ва-
њем вла сти – ка же Бо ро вић.

На пи та ње шта оче ку је од из бо ра и 
са ким би мо гли у по сти збор ну ко а ли-
ци ју Не над Бо ро вић од го ва ра:

- Што се ти че ре зул та та из бо ра, ја 
оче ку јем да ће гра ђа ни пре по зна ти 
наш рад ко ји смо уло жи ла и да ће да-
ти свој глас на шој ко а ли ци ји. По ка за-
ли смо да мо же мо до бро да ра ди мо. 
Осим Срп ске на пред не стран ке и мо-
жда Срп ске ра ди кал не стран ке, кад је 
у пи та њу ло кал, Де мо крат ска стран ка 
је отво ре на за са рад њу са свим стран-

ка ма. Ме ђу тим, о то ме по сле из бо ра, 
ка да бу де мо ви де ли ка кви су ре зул-
та ти. Кад се фор ми ра ло кал ни пар ла-
мент ви де ће мо ка кве су све мо гућ но-
сти пред на ма. На сто ја ће мо да бу де мо 
стран ка у вла сти, а ако не оста ће мо 
опо зи ци ја ко ја ће се прин ци пи јел но 
за ла га ти за све оно за шта смо се за-
ла га ли и ове две го ди не, ко ли ко смо 
би ли у опо зи ци ји.

С. Џ.

НЕ НАД БО РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ДЕ МО КРАТ СКЕ СТРАН КЕ У РУ МИ

Ру ма мо же бо ље

Пред сед ник рум ских
де мо кра та Не над Бо ро вић 

ЛИ СТА „БО РИС ТА ДИЋ, ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО ВИЋ - СА ВЕЗ ЗА РУ МУ“

Дати шансу младима
Влат ко Рат ко вић, пред сед ник Оп-

штин ског од бо ра Со ци јал де мо-
крат ске стран ке у Ру ми за на ше 

но ви не ка же да је кам па ња ко ју во де 
за ло кал не из бо ре у Ру ми афир ма тив-
на. СДС на из бо ре иде у ко а ли ци ји са 
Ли бе рал но де мо крат ском пар ти јом.

- Раз го ва ра ли смо са на шим су гра-
ђа ни ма у свим се ли ма и гра ду и де-
фи ни са ли смо је дан ја сан и пре ци зан 
про грам ко ји под ра зу ме ва да спро во-
ђе њем на шег про гра ма, на кра ју ман-
да та но вог пар ла мен та ре зул тат бу де 
да не ма не за по сле них. Ка ко би се де-
мо кра ти ја вра ти ла на ро ду по треб но је 
ре а фир ми са ти уло гу ме сних за јед ни-
ца, у сми слу ре фе рен ду ма, на род них 
ини ци ја ти ва. То је оно што је ва жно. 
Љу ди ма ни је то ли ко му ка од по ли ти-
ке, ко ли ко од по ли ти ча ра и по ли тич-
ких стра на ка. На на шој ли сти има не-
стра нач ких лич но сти, а на ли сти ни су 
ше фо ви оп штин ских од бо ра ове две 
стран ке, јер смо хте ли и сим бо лич ки 
да по ка же мо да же ли мо де пар ти за-
ци ју јав ног про сто ра . Пар то кра ти ја је 
мо дел вла да ви не ко ји не мо же да до-
не се до бит за ло кал ну за јед ни цу, већ 
то тре ба да бу де упра вља ње јав ним 
си сте ми ма од стра не струч них и ком-
пе тент них љу ди. Мла ди љу ди из на-

ше оп шти не тре ба да до би ју шан су и 
има мо кон крет не пред ло ге - да се у 
Ру ми осну је Старт ап би знис цен тар 
ко ји би омо гу ћа вао мла дим љу ди ма 
да по кре ну сво је би зни се, да им пру-
жи мо прав ну и ло ги стич ку по др шку. Да 
се про стор ко ји је у вла сни штву ме сне 
за јед ни це или Оп шти не да на бес-

плат но ко ри шће ње на три го ди не свим 
но во о сно ва ним фир ма ма и пред у зет-
нич ким рад ња ма ка ко би љу ди сво је 
иде је ре а ли зо ва ли. Тре ба по ма га ти 
за дру гар ство као об лик и на чин да љу-
ди ко ји се ба ве по љо при вред ном, пре 
све га ма ли и сред њи по сед ни ци, мо гу 
да се на тр жи шту так ми че са ве ли ким 
игра чи ма. Што се ти че еко ло ги је и ту 
има мо ја сних пред ло га - тре ба кре ну ти 
од сво је ку ће и очи сти ти ис пред сво је 
ку ће, јер ће нас сме ће за тр па ти. Пред-
ла же мо да сва ко до ма ћин ство до би је 
од Оп шти не кон теј не ре ко ји ће би ти 
се па рат ни - да кле за раз ли чи те вр сте 
от па да, што је и основ за ре ци кла-
жу, као би знис. Мо ра мо на ста ви ти са 
при вла че њем стра них и до ма ћих ин-
ве сти то ра ка ко би се рад не зо не ко је 
смо фор ми ра ли ста ви ле у сво ју функ-
ци ју и отво ри ла но ва рад на ме ста. Без 
уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу не ма 
ни де мо кра ти је ни про спе ри те та и за-
то ми ин си сти ра мо на већ по ме ну тој 
ре а фир ма ци ји ме сних за јед ни ца, јер 
љу ди у ме сним за јед ни ца ма нај бо ље 
зна ју шта су њи хо ви при о ри те ти, а по-
ли ти ка и ло кал на ад ми ни стра ци ја су 
ту да то ар ти ку ли шу и да им по мог ну 
– ис ти че Влат ко Рат ко вић.

С. Џ.

Ли дер СДС Ру ма
Влат ко Рат ко вић
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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

9. Гру па гра ђа на „Ле ви ца Ср би је – Бор ко 
Сте фа но вић“

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

7. Гру па гра ђа на Ле ви ца Ср би је - Бор ко 
Сте фа но вић

8. Је дин стве на ру ска стран ка - Го ран Стје-
па но вић

9. До ста је би ло - Са ша Ра ду ло вић
10. Зе ле на стран ка - Зо ри ца Јо зић

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

7. На род ни по крет Ди на ра – Дри на - Ду нав

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) 

8. Зе ле на стран ка - Ђор ђе Ка ле на тић
9. Гра ђан ска ли ста – Зо ран Кне же вић

10. До ста је би ло – Са ша Ра ду ло вић 

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 пар-

ти 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 
7. Гру па гра ђа на „ИН – На ша Ин ђи ја др 

Че до мир Дра го вић“

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

6. Из бор за на шу оп шти ну
7. Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал-

на стран ка (СРС)
8. Про бу ди мо Па зо ву – Ми лош Цр но мар-

ко вић – На род ни по крет Ди на ра – Дри-
на – Ду нав – Ру ска стран ка

ЛО КАЛ НИ ИЗ БО РИ У СРЕ МУ

Про гла ше не ли сте

Бо рис Ши кић, ди пло ми ра ни ин же њер ге о ло ги је је 
пр ви на ли сти По кре та „До ста је би ло - Са ша Ра-
ду ло вић“ за ло кал не из бо ре у Ру ми. Ова ли ста 

је де ве та про гла ше на од стра не Оп штин ске из бор не 
ко ми си је у Ру ми.

Ши кић ис ти че да се овај по крет за ла же за уво ђе ње 
ре да у јав ном сек то ру, где би се увео прин цип пот пу не 
тран спа рент но сти. 

- За бра ни ће мо тај не уго во ре. За цео јав ни сек тор 
ће мо ме сеч но об ја вљи ва ти ко до би ја но вац од др жа-
ве, јав них и др жав них пред у зе ћа, здрав стве них, про-
свет них, кул тур них и дру гих уста но ва. Об ја ви ће мо си-
сте ма ти за ци је рад них ме ста и ме ри ла рад ног учин ка 
за цео јав но сек тор. Овим би се ре ши ли 15 про це на та 
пар тиј ског ка дра у јав ном сек то ру ко ји нас ко шта ми-
ли јар ду евра го ди шње. По пи са ће мо и про це ни ти сву 
др жав ну имо ви ну и уки ну ти су лу де суб вен ци је стра-
ним ин ве сти то ри ма. Др жав ну зе мљу тре ба да об ра-
ђу ју на ши зе мљо рад ни ци, уз огра ни чен по сед. Вра ти-
ли би и си стем за дру га по угле ду на раз ви је не зе мље 
за пад не Евро пе. Ово све мо же мо ура ди ти и у на шој 
Оп шти ни и у Ср би ји у ро ку од го ди ну да на. То не зна-
чи да ће мо ре ши ти све про бле ме, али ће мо по ста ви-
ти те ме ље здра вог си сте ма у ко јем по је ди нац мо же 
нор мал но да про спе ри ра, без да му др жа ва од ма же 
не ра зум ним про пи си ма и на ме ти ма - ка же Бо рис Ши-
кић, ко ор ди на тор По кре та „До ста је би ло“ за рум ску 
оп шти ну.

С. Џ.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО - СА ША РА ДУ ЛО ВИЋ“

За бра ни ти тај не уго во ре

Пре да ја ли сте „До ста је би ло - Са ша Ра ду ло вић“
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ВЛА ДИ МИР БА ЛА ШЋАК, ГЛУ МАЦ МИ ТРО ВАЧ КОГ ПО ЗО РИ ШТА

Две де це ни је на да ска ма
ко је жи вот зна че

Да ни сам био глу мац, био бих учи тељ или док тор, а ова ко сам и глу мац и 
учи тељ и док тор

Аван гард ном мо но дра мом По душ је у 
ре жи ји Дра га на Јо ви чи ћа Јо ви ћа глу-
мац ми тро вач ког по зо ри шта Вла ди-

мир Ба ла шћак 16. апри ла обе ле жи ће две 
де це ни је ка ри је ре. Ова пред ста ва је са мо 
јед на у ни зу на ста лих у про дук ци ји По зо ри-
шта До бри ца Ми лу ти но вић.  У пи та њу је 
мо но дра ма по мо ти ви ма жи во та Се р ге ја 
Је се њи на и ње го ве по е ме По душ је. 

- Два де сет го ди на би ти у јед ној ку ћи, два-
де сет се зо на игра ти у јед ном по зо ри шту је 
ле по, зна чи да та ку ћа има по тре бу за ва ма. 
Сво је пр ве глу мач ке ко ра ке на пра вио сам 
још као кли нац у овом по зо ри шту, ка да сам 
до шао у драм ски сту дио Дра га на Јо ви чи ћа 
Јо ви ћа. Та да се пу но ра ди ло, а пр ва пред-
ста ва у ко јој сам играо зва ла се Ро ђен дан, 
би ла је то за вр шна пред ста ва на шег сту ди-
ја. Би ло је то див но вре ме. На кон драм ског 
сту ди ја, ја сам стал но до ла зио у по зо ри ште, 
па сам та ко играо и у деч јој пред ста ви 
Ма скен бал. Се ћам се ка да је та да шња 
управ ни ца Ве сна Спа со је вић Је ле ни Јан ко-
вић, са да шњој ди рек то ри ци По зо ри шта, и 

ме ни ре кла „За што ви не бисте ишли на ака-
де ми ју, ово по зо ри ште не ма глум це, све јед-
но игра те, ја ћу вас од ве сти на кон сул та ци је“ 
и та ко је све кре ну ло. Ака де ми ју сам упи сао 
у Бе о гра ду из тре ћег пу та и за то овој де ци 
стал но по на вљам, тре ба би ти упо ран, јер 
сва ко на ђе сво је ме сто под сун цем. На шем 
по зо ри шту тре ба глу ма ца, тре ба ићи за сво-
јим сно ви ма и сво јим ци љем – по чи ње при чу 
Ба ла шћак.

На кон за вр ше не Ака де ми је у кла си Пре-
дра га Еј ду са и Вла ди ми ра Јеф то ви ћа, од ла-

зи у Тре би ње и у тре бињ ском по зо ри шту 
игра две се зо не.

- Та мо сам учио за нат, играо сам у пред-
ста ва ма Зло чин и ка зна, Ра до ван тре ћи, као 
и у две деч је пред ста ве. Же лео сам да 
ра дим, да учим, да се уса вр ша вам и због 
то га сам ишао за по слом. По ла мо је кла се је 
жу де ло да игра у Бе о гра ду, те су та мо и оста-
ли и ево сад ни су у про фе си ји. Ни ко вас не 
че ка ши ром отво ре них ру ку, а по го то во у глу-
ми где су кла но ви, за ку ли сне рад ње. На кон 
Тре би ња сам до шао у ми тро вач ко по зо ри-

Ба ла шћак је ско ро де це ни ју члан стал не 
по ста ве чу ве не са ра јев ске Ауди ци је.

- Увек сам во лео да играм ко ме ди је и 
још као кли нац сам схва тао ко ли ко овом 
на ро ду тре ба сме ха, као ле ка. Љу ди су 
за бо ра ви ли да се сме ју, да се опу сте. 
Игра ју ћи са Ауди ци јом ми смо до жи вља-

ва ли та кве ова ци је. Та пред ста ва је фе но-
мен јер се игра пре ко 30 го ди на на овим 
про сто ри ма и увек су дво ра не пу не. Мо ји 
ли ко ви су ко мич ни, играм Џем су ди на 
Шим шир па ши ћа и Ас фал ти ну Ку рај бе го-
вић, али иза сва ког сме ха ле же су зе – 
ка же ми тро вач ки глу мац. 

Са ра јев ска Аудиција

ЈАВ НА ЛИЧ НОСТ: У уло зи Ми ће у нај но ви јој пред ста ви ми тро вач ког по зо ри шта
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ште, а див не ту р не је смо има ли и ми мо 
на шег по зо ри шта, са рим ским тру па ма, ка да 
смо од ла зи ли на фе сти ва ле у Ита ли ју. Ја 
во лим сво ју про фе си ју и по зо ри ште је за 
ме не сву да, за то увек ка жем по зо ри ште је 
та мо где је глу мац – при ча Вла ди мир Ба ла-
шћак.

На жа лост, ми тро вач ко по зо ри ште иако 
про фе си о нал но и да ље не ма глу мач ки 
ан самбл. До ла ском глу ми це Је ле не Јан ко-
вић на че ло ове кул тур не уста но ве пре три 
го ди не, Вла ди мир Ба ла шћак по ста је је ди ни 
глу мац на стал ном ра ду у овом по зо ри шту. 
Он ис ти че да не сто ји она при ча да Ми тро ви-
ца не ма по зо ри шну пу бли ку, јер по ње му 
на род во ли по зо ри ште и ге не ра циј ски пра те 
рад ми тро вач ког те а тра. 

- Не за о ста је мо ми за оста лим по зо ри шти-
ма ко ја има ју чи та ве ан сам бле. Сва ке го ди не 
бу де код нас не ко ли ко пре ми је ра, без об зи ра 
што нас је ма ло, за то сви мно го ви ше ра ди-
мо, и пи ше мо и ре жи ра мо. Зна те, глум ци у 
ве ли ким по зо ри шти ма, са ве ћим ан сам блом, 
има ју мо гућ ност и да од би ја ју не ку уло гу. Ја 
ов де то ни сам у мо гућ но сти да ура дим, јер 
од би ја ње уло ге схва там као не из вр ша ва ње 
рад не оба ве зе – сма тра Ба ла шћак. 

Од и грао је пре ко 40 пред ста ва, мно го 
ви ше ли ко ва, а о оми ље ним  уло га ма и они-
ма ко је при жељ ку је за М НО ВИ НЕ ка же:

- У мом по зо ри шту су ми све пред ста ве 
дра ге, али по себ на ми је пред ста ва Рас кол 
Ро ди о на Ро ма но ви ча, са ко јом смо пра ви ли 
евр оп ску и азиј ску ту р не ју и осва ја ли на гра-
де. Во лим и пред ста ву Срем на ша ку ћа, она 
је део ме не, по што је и Срем део ме не. Игра 
се већ три се зо не, љу ди ра до до ла зе да је 
од гле да ју, сме ју се. Во лим и ка да играм за 
де цу, они су нај и скре ни ја пу бли ка. Што се 
ти че не ких но вих уло га, од и грао сам ско ро 
све што сам же лео, играо сам ши рок ре пер-
то ар, та ко да не мам не ких уло га ко је при-
жељ ку јем. По ла ко, би ће уло га, игра ћу ја још 
мно го го ди на. Да ни сам био глу мац, био бих 
учи тељ или док тор, а ова ко сам и глу мац и 
учи тељ и док тор. 

По ред то га што глу ми, пи ше и ре жи ра, 
од не дав но по но во во ди и драм ски сту дио за 
де цу од 13 до 19 го ди на. 

- Те ши ме што има де це ко ја ће нас на сле-
ди ти и ко ја ће нам се уско ро при дру жи ти у 
ра ду. Ме ђу тим, то ли ко се вре ме из ме ни ло за 
ове по след ње две де це ни је. Да нас де ца 
се де нон стоп на ин тер не ту, ево сад на ауди-
ци ја ма сам схва тио да има де це ко ја до ђу до 
сред ње шко ле и не зна ју да чи та ју еп ску 
пе сму у сти ху. То је за ме не по себ но по ра жа-
ва ју ће. На рав но, има де це ко ја ра де на се би, 
све то по ти че од ку ће – за кљу чу је Вла ди мир 
Ба ла шћак.  Би ља на Се ла ко вић

Наш са го вор ник ис ти че да му је по зо-
ри ште де ве де се тих го ди на би ло спас од 
су ро ве сва ко днев ни це.

- Ја сам са мо у по зо ри шту тих рат них 
го ди на и за вре ме бом бар до ва ња тра-
жио не ку ле по ту, скло ни ште. По зо ри ште 
је би ло ме сто на ко јем смо ми на ше 
жи во те та кве ка кви је су пре тва ра ли у 
бај ке. Скла ња ли смо се од свих за ла 
ко је је но си ла сва ко днев ни ца. Ме ни је и 
сад по зо ри ште спас, а при том ви дим да 
спа ша вам и дру ге љу де, ко ји до ђу на 
пред ста ву, да ви де не ки дру ги жи вот, да 
се ис пла чу или на сме ју – ис ти че Ба ла-
шћак.

Спас у
по зо ри шту

ПР ВА УЛО ГА: Вла ди мир Ба ла шћак пр ви с де сна у пред ста ви Рођендан

ЗА СМЕ ЈА ВА ПУ БЛИ КУ: Као Ас фал ти на Ку рај бе го вић у Аудицији

ОМИ ЉЕ НА УЛО ГА: Из пред ста ве РасколРодионаРомановича
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ВЕЛИКИ РАДИНЦИ: УЛА ГА ЊЕ У СПОРТ СКУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ 

Но ви спорт ски обје кат 

У Ве ли ким Ра дин ци ма 
за вр ше на је адап та ци-
ја спорт ског објек та, те 

је тим по во дом про шлог че-
тврт ка, 7. апри ла од и гра на 
при ја тељ ска утак ми ца из ме ђу 
Град ске упра ве и Фуд бал ског 
клу ба „Бо рац“ из Ве ли ких Ра-
ди на ца.

У спорт ски обје кат је у прет-
ход не две го ди не уло же но 3,6 
ми ли о на ди на ра, а ка ко ис ти-
чу пред став ни ци ми тро вач ке 
ло кал не са мо у пра ве, ово ин-
ве сти ци ја је по ка за тељ да се 
сред ства из бу џе та Гра да рас-
по ре ђу ју и у се о ска под руч ја. 

Оспо со бља ва ње се о ског 
фуд бал ског те ре на и спорт-
ског објек та за циљ има не 
са мо про мо ци ју спор та у се-
о ским сре ди на ма, не го и тен-
ден ци ју да мла ди не на пу шта-

ју се ла, не го да у њи ма има ју 
ин фра струк ту ру при бли жну 
оној у гра ду. 

На чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Не дић при ли ком по се те 
ра ди нач ком фуд бал ском те-
ре ну ре као је да ће и у бу дућ-
но сти Град на ста ви ти да ула-
же зна чај на сред ства у се ла. 

- Град ска упра ва за спорт 
на ста вља са ула га њем у 
спорт ску ин фра струк ту ру. По-
вод утак ми це из ме ђу Град ске 
упра ве и Фуд бал ског клу ба 
„Бо рац“ је отва ра ње ре но ви-
ра них спорт ских про сто ри ја 
ко је из гле да ју за и ста ре пре-
зен та тив но за клуб ко ји се 
так ми чи у окви ру град ске 
фуд бал ске ли ге. Сма тра мо 
да овим по бољ ша ва мо усло-
ве за ба вље ње фуд ба лом и 

да мо ти ви ше мо мла де у се лу 
ко ји же ле да се ба ве спор том. 
То ком про шле и ове го ди не 
укуп но је из дво је но не што ма-
ње од че ти ри ми ли о на ди на-
ра ка ко би се ре кон стру и сао 
и опре мио овај обје кат. Ово 
ни је крај ула га ња у спорт ску 
ин фра струк ту ру, ми на ста-
вљамо посао, док сва на ша 
се ла не бу ду до би ла ре пре-
зен та тив не објек те и има ла 
све усло ве за не сме та но ба-
вље ње спор том – ре као је на-
чел ник Не дић. 

Пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це и Фуд бал ског клу ба 
„Бо рац“ Ми лан Ма рин ко вић 
из ра зио је за хвал ност ло кал-
ној са мо у пра ви, гра до на чел-
ни ку Бра ни сла ву Не ди мо ви ћу 
и на чел ни ку Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну 

Или ји Не ди ћу, што су обез бе-
ђе на сред ства за функ ци о ни-
са ње спорт ског објек та. 

- Овај обје кат има ве ли ки 
зна чај за на ше ме шта не због 
то га што ће га ко ри сти ти не 
са мо фуд ба ле ри, не го и сва 
спорт ска дру штва и удру же ња 
у на шем ме сту, али и омла ди-
на ко ја до са да ни је има ла 
аде ква тан про стор, јер Дом 
кул ту ре ни је у функ ци ји. У то ку 
про шле и ове го ди не, ура ђе ни 
су сви гра ђе вин ски ра до ви, 
уре ђе не и опре мље не свла-
чи о ни це, са ни тар ни чво ро ви, 
али и мултифункционални 
про стор од 120 ква дра та. На-
дам се да ће ме шта ни то зна-
ти да це не, да ће га аде кват но 
ко ри стити и чу вати – ис та као 
је Ма рин ко вић. 

С. Ста не тић 

Еки пе Град ске упра ве и Фуд бал ског клу ба „Бо рац“ из Ве ли ких Ра ди на ца 

Ши ма но вач ки љу би те љи фуд ба ла 
има ли су при ли ку 7. апри ла да 
ужи ва ју у две за ни мљи ве утак-

ми це. Нај пре су фуд бал ски мег дан по-
де ли ле шко ле фуд ба ла до ма ћег ФК „Хај-
дук 1932“ и пе ћи нач ког ФК „До њи Срем“. 
До ма ћа еки па је сла ви ла са 6:1, а ова 
утак ми ца је би ла до бро за гре ва ње за 
фуд бал ску по сла сти цу ко ја је усле ди ла – 
при ја тељ ски су срет ве те ра на ФК „Хај дук 
1932“ и бе о град ског „Пар ти за на“.

Пре по чет ка ме ча је ми ну том ћу та ња 
ода та по част не дав но пре ми ну лом ду-
го го ди шњем фуд бал ском и спорт ском 
рад ни ку из Ши ма но ва ца Ра ди сла ву То-
ви ло ви ћу. Иако је до ма ћа еки па пру жи ла 
до сто јан от пор, ле ген де „Пар ти за на“ су 
до ка за ле да су мај сто ри свог за на та и на 

кра ју су го сти три јум фо ва ли са 3:2.
Ме ђу тим, ре зул тат на овом пра зни ку у 

част фуд ба ла ни ко ме ни је био при ма ран, 
што је по твр ди ла и пред сед ни ца пе ћи-
нач ке оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су-
бо тич ки, ко ја је би ла ме ђу гле да о ци ма.

- Ова кви до га ђа ји су до бра про мо ци ја 
спор та, а ми се као ло кал на са мо у пра ва 
тру ди мо да ома со ви мо све вр сте спор-
то ва. Циљ нам је, пре све га, да у спорт 
укљу чи мо што ви ше школ ске де це. Због 
то га зна чај на сред ства из два ја мо за по-
др шку школ ском и ама тер ском спор ту. 
Да би смо до би ли на ква ли те ту, мо ра мо 
има ти кван ти тет. Он се мо же по сти ћи 
са мо ако има мо што ви ше де це укљу че-
не у раз не спорт ске ди сци пли не. С јед-
не стра не, же ли мо де цу да скло ни мо са 

ули це, а са дру ге, не ка же се ба да ва „у 
здра вом те лу здрав дух“. Људ ско те ло је 
на пра вље но та ко да му је по треб на фи-
зич ка ак тив ност. За хва љу ју ћи са вре ме-
ним сред стви ма тех ни ке и тех но ло ги је, 
као да смо за бо ра ви ли да се кре ће мо. 
Вр ло че сто нам се де ша ва да се де ца на 
ча со ви ма фи зич ког вас пи та ња по вре де, 
за то што не зна ју да ухва те лоп ту, а све 
то за то што се не ба ве спор том, не ба ве 
се обич ним ства ри ма, као што је на ша ге-
не ра ци ја не ка да. У сва ком слу ча ју, спорт 
не тре ба да бу де у сен ци фуд ба ла, већ 
тре ба да се раз ви ја ју и ко шар ка, од бој ка, 
шах, да сва ко де те мо же се бе да про на ђе 
у не кој спорт ској ак тив но сти – из ја ви ла је 
пр ва же на оп шти не Пе ћин ци.

Д. Срећ ков

ПРА ЗНИК ФУД БА ЛА У ШИ МА НОВ ЦИ МА

Про мо ци ја спор та
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Ре зул та ти утак ми ца 30. 
ко ла: Гор њи Ми ла но вац: 
Ме та лац - ОФК Бе о град 3:1, 
Ча чак: Бо рац - Цр ве на Зве зда 
1:1, Бе о град: Рад – Рад нич ки 
2:0, Но ви Сад: Вој во ди на – 
Во ждо вац 2:1, Су бо ти ца: Спар-
так Зла ти бор во да – Чу ка рич ки 
0:2, Но ви Па зар: Но ви Па зар - 
Рад ник 2:0, Ја го ди на: Ја го ди на 
- Ја вор Ма тис 1:0, Бе о град: 
Пар ти зан – Мла дост 4:0.

1. Ц. Зве зда 30 26 4 0 82:19 82
2. Пар ти зан 30 16 6 8 59:37 54
3. Чу ка рич ки 30 15 8 7 37:22 53
4. Бо рац 30 12 10 8 37:29 46
5. Вој во ди на 30 12 10 8 44:38 46
6. Рад нич ки 30 12 9 9 26:23 45
7. Во ждо вац 30 10 10 10 30:29 40
8. Рад ник 30 9 11 10 34:46 38
9. Ј. Ма тис 30 8 11 11 21:24 35

10. Ме та лац 30 8 11 11 29:35 35
11. Мла дост 30 7 12 11 25:38 33
12. Н. Па зар 30 7 10 13 21:39 31
13. ОФК 30 8 4 18 27:44 28
14. Рад 30 5 11 14 30:41 26
15. Спар так 30 6 10 14 20:37 26
16. Ја го ди на 30 5 11 14 22:43 26

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 21. 
ко ла: Пе тро вац на Мла ви: 
Сло га - ЧСК Пи ва ра 1:0, Зе мун: 
Зе мун - Син ђе лић 0:1, Ла за ре-
вац: Ко лу ба ра – БСК 1:0, Бач ка 
Па лан ка: Бач ка – Бе жа ни ја 2:2, 
Кра гу је вац: Рад нич ки 1923 – 
Ди на мо 1:1, Ин ђи ја: Ин ђи ја – 
Про ле тер 1:1, Пе ћин ци: До њи 
Срем – На пре дак 2:2, Ло зни ца: 
Ло зни ца - Сло бо да 1:2.

1. На пре дак 21 16 3 2 33:15 51
2. Бач ка 21 12 6 3 36:19 42
3. Син ђе лић 21 10 6 5 26:14 36
4. Бе жа ни ја 20 9 6 5 25:16 33
5. ЧСК 21 9 3 9 15:17 30
6. Про ле тер 21 6 11 4 20:18 29
7. Ин ђи ја 20 7 6 7 31:19 27
8. Сло га 21 7 6 8 20:23 27
9. Д. Срем 21 6 8 7 20:22 26

10. Зе мун 21 7 5 9 20:23 26
11. БСК 21 7 5 9 21:27 26
12. Ко лу ба ра 21 6 7 8 14:17 25
13. Ди на мо 21 7 4 10 19:29 25
14. Сло бо да 21 5 7 9 22:25 22
15. Ло зни ца 21 4 8 9 15:26 20
16. Рад нич ки 21 1 5 15 15:42 8

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла:  Но ва Па зо ва: Рад нич ки 
- Сло га 2:0, Оџа ци: ОФК Оџа ци 
- Це мент 2:1, Ста ри Ба нов ци: 
Ду нав – До ли на 0:2, Ба нат ски 
Двор: Ба нат – Сен та 0:0, Шид: 
Рад нич ки - ТСЦ 0:0, Са ку ле: 
Бо рац – Омла ди нац 3:1, Пан-
че во: Же ле зни чар - Бач ка 1901 
2:0, Срем ска Ми тро ви ца: Рад-
нич ки – Вр шац 1:1.

1. Оџа ци 20 13 4 3 31:12 43
2. Рад нич ки 20 10 5 5 21:18 35
3. ТСЦ 20 9 6 5 18:11 33
4. Бач ка 20 8 8 4 28:18 32
5. Рад. (СМ) 20 8 7 5 25:23 31
6. Сен та 20 7 9 4 19:17 30
7. Ду нав 20 7 8 5 23:18 29
8. Желe. 20 8 3 9 23:28 27
9. Сло га 20 7 5 8 23:23 26

10. Це мент 20 6 7 7 22:21 25
11. Рад. (Ш) 20 5 9 6 13:14 24
12. Омлад. 20 5 8 7 19:21 23
13. Ба нат 20 4 7 9 11:21 19
14. Бо рац 20 5 3 12 26:30 18
15. До ли на 20 4 5 11 16:27 17
16. Вр шац 20 3 8 9 15:31 17

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Ве тер ник: Ве тер ник - 
Сло га 1:1, Ку пи но во: Ку пи но во 
- ЛСК 0:1, Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност - Хај дук 5:1, Вој ка: 
Сре мац – Сла ви ја 1:0, Но ви 
Сад: Цр ве на Зве зда – Је дин-
ство 3:2, Но ви Сад: Бо рац - 
Бу дућ ност (Г) 0:1, Бач ки Ја рак: 
Мла дост - Ју го вић 5:0, Жа баљ: 
ЖСК - Ка бел 0:2.

1. Ц. Зве зда 20 14 1 5 38:24 43
2. Је дин ство 20 13 3 4 47:24 42
3. ЖСК 20 12 3 5 38:27 39
4. Буд. (Г) 20 10 5 5 32:27 35
5. Ка бел 20 8 6 6 34:28 30
6. Мла дост 20 8 6 6 32:27 30
7. Бо рац 20 8 5 7 34:24 29
8. Ку пи но во 20 9 2 9 28:24 29
9. Сре мац 20 8 4 8 32:32 28

10. Ве тер ник 20 7 5 8 38:35 25
11. Сло га 20 6 4 10 31:42 22
12. Буд. (СН) 20 5 6 9 25:33 21
13. ЛСК 20 5 6 9 20:30 21
14. Хај дук 20 6 3 11 25:38 21
15. Сла ви ја 20 5 2 13 20:29 17
16. Ју го вић 20 4 3 13 19:49 15

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Ре зул та ти утак ми ца 11. ко ла: 
Су бо ти ште: Ви тез – Гра ни чар 
1:3, Си бач: Сло вен – Ло вац 0:3, 
Пр хо во: Мла дост - Сре мац 3:1, 
Аша ња: Ка ме ни - Срем 3:2, 
Шу мар је био сло бо дан.

1. Гра ни чар 10 8 1 1 27:9 25
2. Мла дост 10 8 1 1 24:7 25
3. Ка ме ни 10 8 0 2 22:13 24
4. Ло вац 10 7 2 1 30:13 23
5. Ви тез 10 5 0 5 16:17 15
6. Срем 9 2 0 7 17:21 6
7. Шу мар 9 2 0 7 13:24 6
8. Сре мац 10 2 0 8 12:27 6
9. Сло вен 10 0 0 10 4:34 0

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 14. 
ко ла: Ви шњи ће во: Хај дук – 
Је дин ство 11:0, Сот: Брат ство 
– Јед но та 1:3, Би кић До: ОФК 
Би кић - ОФК Ба чин ци 5:3, Ја ме-
на: Гра ни чар - Сре мац 6:1, 
Илин ци: Бо рац - ОФК Бин гу ла 
2:1, Ба тров ци: Омла ди нац – 
Син ђе лић 1:2.

Ре зул та ти утак ми ца 17. 
ко ла: Гр гу рев ци: Гр гу рев ци - 
Бо рац (ВР) пре кид, Ра ден ко-
вић: Бо рац  - Сло га (З) 1:4, 
Шу љам: На пре дак – Срем 0:0, 
Бо сут: Бо сут – БСК 2:2, Ја рак: 
Сре мац - По ле та рац 0:0, 
Ша шин ци: Сло бо да - Сло га (Ч) 
1:1, Пла ни нац је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 17. 
ко ла: Бу ђа нов ци: Мла дост - 
Вој во ди на 1:0, Ри ви ца: Пла ни-
нац - Фру шко го рац 7:1, Ни кин-
ци: По лет – 27. ок то бар 3:1, 
Па влов ци: Мла дост - Цар 
Урош 2:5,  Ру ма: Је дин ство – 
Сре мац 5:3, Кра љев ци: Је дин-
ство - Фру шка Го ра 1:1, Во гањ: 
Сло га - Гра ни чар 2:1.

1. Хај дук 14 12 2 0 79:8 38
2.  Би кић 14 10 4 0 71:19 34
3. Син ђе лић 14 9 1 4 40:29 28
4.  Бин гу ла 14 8 1 5 30:23 25
5.  Ба чин ци 14 7 2 5 38:28 23
6. Јед но та 14 6 4 4 28:22 22
7. Гра ни чар 14 5 4 5 38:32 19
8. Омла ди нац 13 4 3 6 22:31 15
9. Бо рац 14 4 3 7 22:33 15

10. Је дин ство 14 3 2 9 16:44 11
11. Сре мац 12 1 0 11 10:61 3
12. Брат ство 13 0 0 13 9:73 0

1. Сло га (Ч) 15 12 1 2 42:10 37
2. БСК  16 9 5 2 48:16 32
3. Сло бо да 16 9 4 3 46:31 31
4. Бо рац (Ра) 16 8 3 5 31:27 27
5. Срем 16 7 6 3 36:22 26
6. Бо сут 16 6 7 3 31:18 24
7. На пре дак 16 6 2 8 26:37 20
8. Бо рац (ВР) 16 6 1 9 34:40 19
9. По ле та рац 15 5 3 7 31:34 18

10. Пла ни нац 15 4 6 5 17:26 18
11. Сло га (З) 16 3 3 10 18:40 12
12. Гр гу рев ци 15 3 1 11 20:52 10
13. Сре мац 16 2 2 12 21:48 8

1. Млад. (Б) 17 14 2 1 38:10 44
2. Јед. (Р) 17 10 5 2 45:18 35
3. Сло га 17 10 3 4 36:20 33
4. Ц. Урош 17 9 3 5 32:26 30
5. Ф. Го ра 17 7 7 3 48:24 28
6. Гра ни чар 17 7 5 5 29:24 26
7. Јед. (К) 17 7 4 6 25:24 25
8. Фрушк. 17 5 4 8 31:35 19
9. Пла нин. 17 6 1 10 29:36 19

10. Сре мац 17 4 6 7 25:34 18
11. По лет 17 4 3 10 22:37 15
12. Војв. 17 4 3 10 21:41 15
13. Млад. (П) 17 4 2 11 22:48 14
14. 27. окт. 17 3 2 12 16:42 11

ОФЛ ИНЂИЈА
- СТАРА ПАЗОВА

Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Кр че дин: Фру шко го рац - 
ЧСК 1939 3:0, Кр ње шев ци: 
Сло га - Бо рац 3:0, Но ви Кар-
лов ци: По лет – Же ле зни чар 
0:3, Кру ше дол је био сло бо дан, 
Ду нав је био сло бо дан.

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

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Ви то јев ци: Пар ти зан – 
На пре дак 1:0, Мо ро вић: Је дин-
ство – Ру дар 4:3, Ди вош: Хај дук 
– Сло вен 2:1, Бе ле гиш: По ду-
на вац - Под ри ње 2:0, Го лу бин-
ци: Ја дран - Хрт ков ци 1:0, 
Ру ма: Пр ви Мај – Љу ко во 2:1, 
Бре стач: ОФК Бре стач -  Зе ка 
Бу љу ба ша 1:3, До њи Пе тров-
ци: До њи Пе тров ци – Гра ни чар 
1:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 20 18 2 0 57:5 56
2. Пр ви Мај 20 13 5 2 51:13 44
3. Под ри ње 20 13 4 3 55:22 43
4. Ја дран 20 12 4 4 30:13 40
5. Хај дук 20 9 4 7 36:36 31
6. Љу ко во 20 9 3 8 30:20 30
7. Гра ни чар 20 7 4 9 32:30 25
8 .Сло вен 20 6 5 9 24:21 23
9. Пар ти зан 20 7 2 11 30:32 23

10. Ру дар 20 7 2 11 31:47 23
11. Је дин ство 20 7 3 10 25:47 23
12. Д. Пе тро. 20 6 4 10 22:48 22
13. Хрт ков ци 20 5 5 10 19:33 20
14 .На пре дак 20 6 2 12 24:39 20
15.  Бре стач 20 5 2 13 22:56 17
16. З. Бу љуб. 20 3 3 14 27:53 12

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Мар тин ци: Бо рац - Хај-
дук 1932 8:0, Ман ђе лос: Фру-
шко го рац – Омла ди нац 0:1, 
Кле нак: Бо рац - Оби лић 1993 
4:0, До њи То вар ник: Сло бо да 
– ПСК 3:1, Пла ти че во: Је дин-
ство - Бо рац (С) 4:0, Но ћај: 
Но ћај - Гра ни чар 1:4, Срем ска 
Ми тро ви ца: Ми трос – На пре-
дак 2:1, Ма ра дик: Сло га – Рад-
нич ки 1:1.

1. Бо рац (К) 20 16 2 2 57:16 50
2. Ми трос 20 13 5 2 37:14 44
3. Бо рац (М) 20 11 5 4 47:12 38
4. Сло бо да 20 11 4 5 50:22 37
5. Фру шког. 20 11 3 6 51:27 36
6. ПСК 20 10 5 5 49:22 35
7. Је дин ство 20 10 5 5 49:25 35
8. Оби лић 20 9 6 5 43:17 33
9. На пре дак 20 10 3 7 41:23 33

10. Гра ни чар 20 10 2 8 41:20 32
11. Омлад. 20 8 3 9 33:41 27
12. Рад нич ки 20 4 4 12 27:55 16
13. Бо рац (С) 20 5 2 13 31:71 16
14. Но ћај 20 3 1 16 26:52 10
15. Сло га 20 2 4 14 21:64 10
16. Хај дук 20 0 0 20 10:132 0
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ОВАН: Уко ли ко вам 
не ко за да је до дат не 
про бле ме, под се ти те 
сво је са рад ни ке на 

основ на пра ви ла о про фе си о нал-
ном по на ша њу и не мој те до зво ли-
ти да се о ва ма го во ри на по гре шан 
на чин. Бо ље је да сти ша ва те сво је 
уза вре ле стра сти, не го да се упли-
ће те у раз ли чи те ин три ге или у 
рас пра ву са во ље ном осо бом. Раз-
ми сли те о мо гу ћим по сле ди ца ма 
ко је мо гу да вас до дат но оп те ре те. 

БИК: Уко ли ко има те 
до вољ но му дро сти, 
он да без су ви шних 
ре чи при хва ти те не чи-

ју при мед бу. Из бе га вај те си ту а ци је 
ко је пре ва зи ла зе ва ше зна ње или 
прак тич но ис ку ство. Ва жно је да 
са чу ва те сво ју по слов ну по зи ци ју. 
Не ма раз ло га да на ив но ве ру је те у 
не чи ја обе ћа ња или у ла ска ве 
ком пли мен те ко је до би ја те. Ве ли-
ки емо тив ни за нос уме ла ко да 
за ва ра или да вас за ве де на 
по гре шна оче ки ва ња. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Пред-
ност да је те не ким нео-
бич ним по сло ви ма 
или си ту а ци ја ма ко је 

оста ју скри ве не пред ра до зна лим 
по гле ди ма са рад ни ка. Бу ди те про-
ми шље ни. Од ре ђе на до за ми стич-
но сти мо же да вас под стак не на 
до дат ну упор ност, али мо же и да 
про у зро ку је не при јат но сти у 
су сре ту са бли ском осо бом. Не 
при чај те пре ви ше или ка да за то 
не по сто ји до бар по вод. 

РАК: Су ви ше иде а ли-
зу је те сво је по слов не 
пла но ве и ин тен зив но 
раз ми шља те о ства ри-

ма ко је су вам не до ступ не. Не 
тре ба да се оп те ре ћу је те раз ли чи-
тим кри те ри ју ми ма. Сва ко од 
са рад ни ка има свој на чин ин тер-
пре та ци је до га ђа ја. Ства ри по не-
кад из гле да ју пот пу но дру га чи је од 
пр вог ути ска ко ји има те. По сту пи-
те по сво јој са ве сти и она ко као 
што осе ћа те у су сре ту са во ље-
ном осо бом. 

ЛАВ: Уме те да оства-
ри те за па же ни ути сак 
на сво ју око ли ну. 
Ва ша пред ност је у 

то ме што из бе га ва те уста ље не 
фор ме и сте ре о тип у по слов ном 
из ра жа ва њу. Ва ше иде је зву че 
ин те ре сант ни је не го ре ше ња ко ја 
ну де са рад ни ци. До па да вам се 
но ви им пулс и рас по ло же ње ко је 
пре по зна је те код во ље не осо бе. 
Сва ка ко, при хва та те до бар под-
сти цај у емо тив ном збли жа ва њу. 

ДЕ ВИ ЦА: До го вор 
ко ји има те са јед ном 
осо бом не обе ћа ва 
мно го, али ви упор но 

од би ја те по ми сао о пре ки ду 
по слов не са рад ње. Не же ли те 
јав но да при зна те сво је гре шке у 
про це ни по слов них при ли ка. 
Ства ри ко је вам из гле да ју јед но-
став но из не на да по ста ју вр ло 
ком пли ко ва не по сма тра но из 
не чи је пер спек ти ве. По треб но је 
да бо ље ускла ди те за јед нич ка 
ин те ре со ва ња. 

ВА ГА: Те шко вам је да 
до не се те до бру 
по слов ну про це ну и 
ко нач ну од лу ку без 

не чи јег зна ња. Све би би ло лак ше, 
ка да не би по сто ја ла ве ли ка не из-
ве сност у су сре ту са са рад ни ци-
ма. Из бе га вај те пре те ра ну раз ме-
тљи вост у свом по на ша њу. Не ма 
по тре бе да се на ме ће те у не чи јем 
при су ству. По не кад ве ли ка упор-
ност до но си су про тан ефе кат и 
оста вља по гре шан ути сак. 

ШКОР ПИ ЈА: По тре-
бан вам је по у здан 
парт нер или осо ба ко ја 
у пот пу но сти сле ди 

ваш по слов ни ко рак и кре а тив не 
иде је. Уко ли ко вам је ста ло да 
оства ри те по слов ни успех, бу ди те 
спрем ни на за јед нич ке ком про ми-
се и на нов стил при ла го ђа ва ња. 
Осо ба ко ју во ли те мо ра те раз у ме-
ти и он да ка да у не че му гре ши. 
Не ма по тре бе да се по на ша те као 
мо рал ни су ди ја или да не ког 
ка жња ва те. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ко вас 
под сти че на кре а тив но 
из ра жа ва ње или на 
по тре бу да оства ри те 

за па же не ре зул та те. До го вор ко ји 
има те обе ћа ва успех, ва жно је да 
пре ци зни је од ре ди те сво ја ин те ре-
со ва ња у раз ли чи тим прав ци ма. 
Па жљи ви је ана ли зи рај те осо бу до 
ко је вам је ста ло. Ди ле ме ко је вас 
пра те мо гу да се ре ша ва ју на суп-
тил ни ји на чин, ко ји до но си за јед-
нич ку ра дост. 

ЈА РАЦ: Де лу је те 
са мо у ве ре но у раз ли-
чи тим си ту а ци ја ма и 
пре у зи ма те пот пу ну 

од го вор ност за сво је по ступ ке. 
Рас по ло же ње у са рад нич ким кру-
го ви ма пред ста вља по зи ти ван 
пред знак, сто га на ста ви те у за по-
че том сти лу. Осо ба о ко јој раз ми-
шља те тре ба да се на ла зи у ва шој 
бли зи ни и да вас до бро раз у ме. За 
по че так учи ни те не ки по се бан гест 
па жње ко јим тре ба да оста ви те 
же ље ни ути сак.  

ВО ДО ЛИ ЈА: При ме ћу-
је те да не ко уно си 
до дат ну по мет њу у 
са рад нич ке од но се. 

Сто га, не мој те уче ство ва ти у јав-
ним рас пра ва ма око по слов них 
ин те ре са. По треб ни су вам прак-
тич ни ре зул та ти а не ин те лек ту ал-
но над му дри ва ње. Не же ли те емо-
тив ну али оно што се де ша ва 
из ме ђу вас и во ље не осо бе под се-
ћа на уна пред из ре жи ра ну пред-
ста ву. Ва ма је до де ље на не ка спо-
ред на уло га. 

РИ БЕ: До би ја те раз-
ли чи те олак ши це у 
су сре ту са са рад ни-
ци ма али исто вре ме-

но тр пи те због не ких до га ђа ја у 
при ват ном жи во ту. Ва жно је да 
има те до бар под сти цај и да 
оства ри те сво је по слов не на ме-
ре. У су сре ту са во ље ном осо бом 
не мо же те дик ти ра ти сва љу бав-
на пра ви ла. Ле по је са мо оно што 
од го ва ра за јед нич ком уку су рас-
по ло же ња. 

VREMEPLOV
13. април

1598. До нет Нант ски едикт 
ко јим су га ран то ва на по ли тич ка 
пра ва ху ге но ти ма у Фран цу ској. 
1997. По сле ду жег од ла га ња, 
Па па Јо ван Па вле II по се тио 
Са ра је во. Дуж пу та ко јим је тре-
ба ло да про ђе ње го ва мо то ри-
зо ва на ко ло на на ђе не ми не, 
по ста вље не не што ра ни је.

14. април
1865. Џон Вилкс Бутс из вр шио 
је атен тат на аме рич ког пред-
сед ни ка Џор џа Ва шинг то на.
1961. Еми то ван пр ви ди рект ни 
те ле ви зиј ски пре нос из Со вјет-
ског Са ве за. 

15. април
1923. Ин су лин, ко ји је ка над ски 
на уч ник, но бе ло вац Фре де рик 
Бан тинг, от крио 1921, ушао у 
упо тре бу при ле че њу ди ја бе те-
са. 
1979 . У зе мљо тре су на Цр но-
гор ском при мор ју по ги ну ло 
ви ше од 100 осо ба, око 600 
по вре ђе но, а ви ше од 80.000 
оста ло без ку ћа.

16. април
1346. У Ско пљу срп ски краљ 
Ду шан Сте фан Не ма њић кру ни-
сан за ца ра. Исто вре ме но про-
гла ше на срп ска па три јар ши ја с 
пр вим срп ским па три јар хом 
Јо а ни ки јем. 
1964. Де ве то ро љу ди у Бри та-
ни ји осу ђе но на ка зне за тво ра 
од 25 до 30 го ди на због уче шћа 
у ве ли кој пљач ки во за 1963. 
Је дан од глав них ак те ра „пљач-
ке сто ле ћа“ Ро налд Бигз ус пео 
да по бег не из за тво ра и стиг не 
у Бра зил, где је жи вео до ма ја 
2001, ка да се пре дао Ско тланд 
Јар ду.

17. април
1941. Вла да ста ре Ју го сла ви је 
је пот пи са ла без у слов ну ка пи-
ту ла ци ју, под Не мач ком оп са-
дом. 
1961. Уз по др шку САД, ку бан ски 
де сни ча ри у ег зи лу ис кр ца ли су 
се у „За ли ву сви ња“ у на ме ри 
да обо ре ре жим Фи де ла Ка стра. 
У тро днев ним бор ба ма уби је но 
је око 100, а за ро бље но ви ше 
од хи ља ду на па да ча. 
1983. Ин ди ја је лан си ра ла пр ви 
ве штач ки са те лит. 

18. април
1946. Зва нич но је рас пу ште на 
Ли га на ро да, а ње на имо ви на 
пре не та је на но во о сно ва не Ује-
ди ње не на ци је. 
1980. Ју жна Ро де зи ја је под 
на зи вом Зим баб ве по ста ла 50. 
не за ви сна зе мља Афри ке. На 
дво го ди шњи цу сти ца ња не за ви-
сно сти, глав ни град Сол збе ри 
пре и ме но ван је у Ха ра ре.

19. април
1867. Тур ски иза сла ник на 
Ка ле мег да ну кне зу Ми ло шу 
Обре но ви ћу пре дао кљу че ве 
Бе о гра да и дру гих срп ских гра-
до ва из ко јих се по ву кла тур ска 
по са да. Као сим бол осман ске 
су ве ре но сти над Ср би јом оста-
ла тур ска за ста ва, уз срп ску, на 
зи ди на ма Бе о град ске твр ђа ве.

HOROSKOP

Сре да, 13. април (31. март)
Све ште но му че ник Ипа ти је 
Ган гриј ски (Пр во бде ни је)

Че твр так, 14. (1) април 
Пре по доб на Ма ри ја Егип ћан-
ска

Пе так, 15. (2) април 
Пре по доб ни Тит Чу до тво рац 
(Дру го бде ни је)

Су бо та, 16. (3) април 
Пре по доб ни Ни ки та Ис по вед-
ник 

Не де ља, 17. (4) април 
Пре по доб ни Јо сиф Хим но-
граф

По не де љак, 18. (5) април 
Све ти му че ни ци Ага то под и 
Те о дул

Уто рак, 19. (6) април 
Све ти Ев ти хи је Ца ри град ски 

Crkveni
kalendar

• Не пре пи ри се са бу да-
лом, љу ди мо жда не ће 
уочи ти раз ли ку. 
• Ако не ма те шта да ра ди-
те, не ра ди те то ов де.
• Ви ше се не сва ђа мо: 
ни ко ни са ким не го во ри.

Кекс са
чо ко лад ом 

Са стој ци: 330 г пу те ра, 110 г 
ше ће ра у пра ху, ке си ца ва ни лин 
ше ће ра, 2 ја је та

230 г бра шна, 100 г чо ко ла де.

По сту пак: Исе ци те 180 г пу те-
ра на ма ње ко ма де и оста ви те да 
омек ша до соб не тем пе ра ту ре. 
За тим му до дај те 60 г ше ће ра у 
пра ху и ва ни лин ше ћер и све про-
ме шај те. Кон стант но ме ша ју-
ћи, до дај те ја ја и на кра ју про се ја-
но бра шно. Ста ви те сме су у 
шприц и об ли куј те ко ла чи ће у 
же ље ном об ли ку на па пи ру за 
пе че ње ко ји сте ста ви ли на плех. 
Пе ци те на 180 сте пе ни 15 ми ну-
та, па оста ви те да се охла де. 
Уму ти те 150 г пу те ра са 50 г 
ше ће ра. Чо ко ла ду ото пи те и 
са че кај те да се охла ди, па до дај-
те пу те ру и ше ће ру. На не си те 
фил на пе че ни кекс и по кло пи те 
дру гим кек сом.



42 13. APRIL 2016.  M NOVINE ЏИУ ЏИ ЦУ КЛУБ „БЕЗ БЕД НОСТ – СМ“

На не дав но одр жа ном Пр-
вен ству Ср би је у Но вом 
Са ду кра јем мар та, так-

ми ча ри Џиу џи цу клу ба „Без-
бед ност – СМ“ из Срем ске 
Ми тро ви це осво ји ли су осам 
злат них ме да ља и то два зла та 
у бор ба ма и шест пр вих ме ста 
у при ка зу тех ни ке. У бор ба ма 
су нај бо љи би ли Бла го је Се-
дла ре вић (ју ни ор) и Сла во љуб 
Ер де љан (ка те го ри ја на де), а 
у при ка зу тех ни ка зла том су се 
оки ти ли Ву ка шин Ма ри ја но вић 
и Ог њен Алим пић (ка те го ри ја 
на де), Вла да на Ба бић и Ма ја 
Ди ми три шин (ка дет ки ње) и Ти-
ја на Ше вић и Са ња Га врић (ју-
ни ор ке). 

Од про шле го ди не так ми ча ри 
овог ми тро вач ког клу ба се на-
кон не ко ли ко го ди на па у зе, по-
но во так ми че у окви ру Џиу џи цу 
са ве за Ср би је и по но во по сти жу 
од лич не ре зул та те. Ка ко на во ди 
осни вач клу ба и тре нер Алек-
сан дар Ал ми пић, раз лог за то је 
што на так ми че ња од ла зе са мо 
нај бо љи од нај бо љих.

- По ли ти ка клу ба је да на 
так ми че ња иду ствар но нај бо-
љи. То ком не пу них 16 го ди на 
по сто ја ња клу ба, про из ве ли 
смо де сет мај стор ских зва ња и 
по но сни смо на то што смо по 
ква ли те ту пре по зна тљи ви на 
так ми че њи ма – ка же на по чет ку 
раз го во ра Алим пић.  

Џуи џи цу клуб „Без бед ност“ 
Алим пић је осно вао је 2000. 
го ди не, на кон за вр шет ка По-
ли циј ске ака де ми је, са ци љем 
обу ке упра во при пад ни ка по-
ли ци је. 

- Ве шти ну сам учио на Ака де-
ми ји и од љу ди ко ји су би ли у 
спе ци јал ним је ди ни ца ма Вој ске 
Ср би је. Ка да сам по чео да ра-
дим у по ли ци ји, од лу чу јем се да 
осну јем клуб ко ји ће но си ти име 
по та да шњем по ли циј ском ча-
со пи су „Без бед ност“. Пр во смо 
кре ну ли са обу ка ма по ли ца ја ца, 
да би за тим у клу бу по че ла да 

тре ни ра ју де ца на ших ко ле га. 
Ка ко не би оста ле дис кри ми ни-
са ли, од лу чу је мо се да вра та 
клу ба отво ри мо свој за ин те ре-
со ва ној де ци. На кон осни ва ња 
Џиу џи цу са ве за Ср би је 2002. 
го ди не ми смо при сту пи ли са ве-
зу и та да се по че ли так ми чи ти и 
по сти за ти сјај не ре зул та те. Јед-

но вре ме смо би ли чла но ви Џиу 
џи цу фе де ра ци је, а од про шле 
го ди не смо по но во у окри љу 
Џиу џи цу са ве за Ср би је – на во-
ди Алек сан дар Алим пић, ина че 
управ ник Ка зне но по прав ног за-
во да Срем ска Ми тро ви ца.

Он об ја шња ва да је џиу џи-
цу бо ри лач ка ве шти на ко ја се 

не гу је углав ном у спе ци јал ним 
је ди ни ца ма вој ске и по ли ци је. 
У пи та њу је из вор на ве шти на 
џу доа и аики доа, те ка да се по-
ме ша џу до и аики до и на све то 
до да ју удар ци, до би је се џиу џи-
цу, ка же Алим пић. 

- Сма трам да де ца тре ба да 
се ба ве спор том, ко јим год же-
ле, јер да на шња де ца вре ме 
углав ном про во де за ра чу на ром 
или са те ле фо ном у ру ка ма. 
Бо ри лач ки спорт је ва жан, јер 
пре све га по ди же са мо по у зда-
ње код де те та, ути че на здрав 
и пра ви лан раз вој, а на жа лост 
у ка квом вре ме ну жи ви мо, ми-
слим да ће мо би ти у си ту а ци-
ји да се сви по ма ло ба ви мо 
без бед но шћу. Де ца се код нас 
еду ку ју, уче се без бе до но сној 
кул ту ри, да пре по зна ју опа-
сност и пре не го што до ње до-
ђе. Пр ва тех ни ка са мо од бра не 
је бе жа ње, тј. от кло ни ти се од 
опа сно сти, а ако гр лом у ја го де 
уле ти те у опа сност, ви сте већ у 
про бле му – ис ти че Алек сан дар 
Алим пић.

У клу бу тре нут но тре ни ра 
око 70 де це, по де ље них 
у три ка те го ри је, нај мла ђи 

су уз ра ста од шест до осам го-
ди на, за тим сред њи уз раст чи-
не основ ци од дру гог до осмог 
раз ре да и нај ста ри ју уз ра сну 
ка те го ри ју чи не сред њо шко ци. 
По ред Алим пи ћа са де цом ра де 
и ње го ва не ка да шња два уче-
ни ка, Сте фан Га врић и Де јан 
Ја шћур, а од пре две го ди не сса 
њи ма је и Бог дан Ју го вић, вр сни 
по зна ва лац џу доа.

Ина че, у окви ру Цен тра бо-
ри лач ких спор то ва Ато мац у 
На се љу Орао, где се од ви ја ју 
тре нин зи Џиу џи цу клу ба „Без-
бед ност – СМ“ се тре ни ра још 
и џу до, ка ра те, ММА, гре плинг, 
бра зил ски џиу џи цу, ре ал ни 
аики до, винг чун, а др же се и 
ча со ви аеро би ка за же не.

Б. Се ла ко вић
Фо то: Ж. Пе трас

Ог ње ну Алим пи ћу, Ма ји 
Ди ми три шин и Вла да ни Ба бић 
зла та из Но вог Са да су пр ве 
осво је не ме да ље, због че га је 
клуб из у зет но по но сан на 
њи хов успех.

Нај мла ђи наш са го вор ник, 
Ог њен има 12 го ди на, џиу џи цу 
тре ни ра че ти ри го ди не и са мо-
у ве ре но ка же да је ме да ља са 
Пр вен ства Ср би је са мо пр ва у 
ни зу. 

- На дам се да ће би ти још 
ме да ља, јет во лим овај спорт, 
уз ње га сам од ра стао и ми слим 
да ми до бро иде, по чео сам и 

успе хе да по сти жем – на во ди 
уче ник ше стог раз ре да Основ-
не шко ле „Бо шко Пал ко вље-
вић Пин ки“, ко ји има цр ве ни 
по јас.

Ма ја Ди ми три шин и Вла да-
на Ба бић су уче ни це пр ве 
го ди не сред ње шко ле и од лич-
ни су ђа ци. Ову бо ри лач ку 
ве шти ну тре ни ра ју три го ди не, 
на во де да ужи ва ју у тре нин зи-
ма и ра ду, по себ но јер је у 
пи та њу ди на ми чан спорт, пун 
ак ци је. Да су успе шне у оно ме 
што ра де, по твр ђу ју и злат не 
ме да ље из Но вог Са да.

Препознатљиви

Златни Митровчани

Огњен Алимпић демонстрира вештине џиу џице


