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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

ПРЕМИЈЕРАЛЕКСАНДАРВУЧИЋНАОТВАРАЊУМИТРОСА

Посаоза300радника

Митросјеједанод
симболаовогградау

којемјерадило
и1.200људи.
Аондасмо

доживелипотпуни
бродолом,дошли
смотоликодалеко
дасмо2010.имали

штрајкглађу
запослених,кадаје
Митросотишаоу
стечај.Овојенови
почетакзаМитрос,

изјавиојемитровачки
градоначелник

Бранислав
Недимовић

Након 14 месеци, од како је
аустријскафирмаГерлингерза
800.000евракупилаМитросу

Сремској Митровици, реконструиса
нипогонифабрикесвечаносуотво
рени прошле недеље, 17. априла
у присуству премијера Александра
Вучића,којијенајавиодаћесепрве
прерађевинеМитросанарафовима
трговинанаћивећоко15.маја.
Врпцунаулазу упостројењепре

секли су власник Герлингера Јохан
ГерлингериградоначелникСремске
МитровицеБраниславНедимовић.
Премијер је истакао да је Влада

Србије аустријском инвеститору по
могла са 5,8 милиона евра за 300
запосленихуМитросу,алиизаоко
700људи са којима ће та фабрика
потписатиуговорезаоткупмеса.Он
једодаодасенададаћесељациу
Срему и читавој Мачви препознати
Митроскаодоброгкупцаисигурног
партнера.
Војводиназаистаможедахрани

полаЕвропе,алимиморамоданау
чимоисавладамосавременетехно
логије. Грађани првепроизводеове
фабрикемогудаочекујуупродавни
цамаизмеђу15.и20.маја,бићето
многобољипроизводиодоних које
нуде неки други произвођачи, јер је
упитањумесоузетооднашихсеља
ка,најчистијепрерађено,обрађенои
понуђенотржиштурекаојеВучић.

Он јенавеодаћедржавапомоћи
извоз тих производа уКину иРуску
Федерацију.
 Уз помоћ Герлингера и оваквих

инвестиција сигуран сам да смо на
добромпутуидаможемомногото
гадаурадимоинаправимо–изјавио
јепремијериподсетиодаје,прили
комнајаваопоновномотварањуфа
брике,јавностбиласумњичава,даје
мислилада јеречофатаморгании
нагласиодајепоносанштовидика
коизгледамодернафабрика,јерона
побољшава Србији место на мапи
пољопривредноразвијенихземаља.
Митросјенашакласичнаприча.

То је причаонеуспелимприватиза
цијама, свеукупном пропадању, али
и о поновном подизању, уздизању
и коначном успеху српске привреде
и српских домаћина – закључио је
АлександарВучић.
Градоначелник Сремске Митрови

цеБраниславНедимовићистакаоје
дасерадујеМитросу,јероннијеса
мо300или600запосленихколикоће
битиукаснијојфази,већјеонзнача
јанизафармере.
Митросјеједанодсимболаовог

градаукојем јерадилои1.200љу
ди. А онда смо доживели потпуни
бродолом,дошлисмотоликодалеко
дасмо2010.ималиштрајкглађуза
послених,када јеМитросотишаоу
стечај.

ВласникМитросаЈоханГерлингеримитровачкиградоначелникБраниславНедимовићотворилиреновирануфабрику
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ИНВЕСТИЦИЈЕ

Са да тре ба да се окре не мо но вим 
за по сле ни ма ко ји ће до ћи у 
на ред ним да ни ма, у пи та њу је 

њих пре ко 300 у пр вој фа зи – из ја вио је 
Не ди мо вић и до дао да има мо озби љан 
про блем са тех но ло ги јом и пре но сом 
зна ња и да нам упра во због то га тре ба
ју ова кве ком па ни је са ис ку ством, ка ко 
би би ли кон ку рент ни ји на тр жи шти ма.

Гра до на чел ник Не ди мо вић се на 
кра ју за хва лио сви ма ко ји су на пор но 
ра ди ли на ожи вља ва њу Митроса, а 
по себ но са рад ни ци ма ко ји су за ма ње 
од 60 да на ус пе ли да ле га ли зу ју објек
те фа бри ке. 

 Ово је но ви по че так за Митрос – 
ис та као је он. 

Пре ма ре чи ма вла сни ка Герлингера, 
у но ви из глед Митросадо са да је уло
же но 20 ми ли о на евра.

 Ус по ста ви ли смо пред у зе ће у ко јем 
на мир ни це за сво је кли јен те на ме ра
ва мо да про из во ди мо по нај ви шим 
стан дар ди ма и хи ги јен ским зах те ви ма, 
уз при ме ну нај мо дер ни јих тех но ло ги ја, 
од при је ма сви ња, пре ко кла ња, до 
фи нал ног про из во да по европ ским 
усло ви ма. Митрос ће би ти по у здан 
парт нер срп ској по љо при вре ди, по 
си гур но сти от ку па сви ња и бла го вре
ме не ис пла те  по ру чио је Јо хан Гер
лин гер и по звао фар ме ре да за јед но 

са Митросом по но во из гра де Срем и 
Ма чву као упо ри ште сви њо гој ства у 
Евро пи.

Ра мо Адро вић, ди рек тор Митроса 
об ја снио је да је већ оба вље но ви ше 
од 1.000 раз го во ра са бу ду ћим рад ни
ци ма, а да днев но при сти же пре ко 20 
при ја ва за по сао. Ин же ње ри сто чар
ства по се ти ли су све фар ме ре, оба
вље но је пре ко 1.200 раз го во ра у 
до ма ћин стви ма, а ре зул та ти су обе ћа
ва ју ћи.

 Има мо си ро ви ну на те ре ну. Ни смо 
по гре ши ли што смо до шли у свињ ски 
Срем. Ово ће би ти нај ве ћа кла ни ца 
Герлингерхолдинга, али и на Бал ка ну 
 уве рен је он и по звао фар ме ре да 
до ђу и уве ре се лич но о мо дер ним 
усло ви ма у по го ну.

Ам ба са дор Аустри је у Ср би ји Јо ха
нес Ајг нер ка зао је да се ра ди о ве о ма 
ва жном за јед нич ком по ду хва ту ко ји 
ша ље сјај не по ру ке. Јед на је да је 
Ср би ја до бро ме сто за ула га ња, а дру
га да Аустри ја оста је ви со ко ан га жо ва
на на срп ском тр жи шту, као и да је 
аустриј ско  срп ска по љо при вред на 
са рад ња на нај ви шем ни воу.

То ком ма ја 2014. го ди не за вре ме 
од бра не од по пла ва по че ли су раз го
во ри Герлингер холдинга и град ских 
чел ни ка. Од та да до да нас Митрос је 
до био но во ли це, а мно го зна ња, тру да 
и енер ги је је уло же но у об на вља ње 
ми тро со вих по го на. 

БиљанаСелаковић
Фото:ЖељкоПетрас

РамоАдровић,директорМитросаобјасниоје
дајевећобављеновишеод1.000разговораса
будућимрадницима,ададневнопристижепре
ко 20 пријава за посао. Инжењери сточарства
посетили су све фармере, обављено је преко
1.200 разговора у домаћинствима, а резултати
суобећавајући

ОбилазакпогонаМитроса
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Загонетналичност

Некако смо се канда толико навикли на честе изборе, да нас 
мало тога може озбиљно изненадити. Ипак, неки медији, а 
нарочито портали наклоњени колективном члану највећег 

броја странака у Сремској Митровици, Ненаду Лемајићу, веома су 
живо заинтересовани за политичку судбину актуелног митровачког 
градоначелника Бранислава Недимовића. Лемајићу наклоњени 
портал већ увелико прича да Недимовић ипак неће бити нови 
покрајински премијер, али да свакако одлази у војвођанску 
администрацију. 

ИзвесноједаћеМитровица,наконовихизбора,добитиновог
градоначелника.Какостваристоје,БраниславНедимовићће
прећинановуфункцију,претпостављасе–упокрајинску
администрацију.Наравно,предусловзасвеовојепобеда
коалицијекојупредводиСрпсканапреднастранка.
Градскиодборисвихважнијихстранакауглавномсу,званично

илине,истакликандидатезаевентуалнуградоначелничку
функцијууслучајудапобедеилибудудеопостизборне
победничкекоалиције.
МадаједосадашњиградоначелникНедимовићујавности

честопомињанкаокандидатзапокрајинскогпремијера,
највероватнијејеслужиокаогромобранзаотровнеполитичке
стрелицедругихстранакакакобискренуопажњусаглавног
кандидата,којег,опет,требатражитиукругувиђенијих
новосадскихнапредњака(Вучевић,Мировић,Гојковићка).У
свакомслучају,Недимовићусе,унајмањуруку,смешифотељау
покрајинскојадминистрацији–  пише дотични портал.

Београдски недељник НИН, који је међу првима објавио 
могућност да се Недимовић нађе на челу војвођанске владе, не 
одустаје од такве могућности, о чему пише и у броју који је пред 
читаоцима био прве недеље априла. Изгледа да се сви баве 

Недимовићевом каријером више него он сам. Митровачки 
градоначелник, за разлику од медијских кладионичара, не показује 
предизборну нестрпљивост. М НОВИНЕ су, ако се сећате, прве 
писале о томе да се баш не би претерано радовао функцији 
премијера, али да све зависи од тога с ким Александар Вучић 
након избора направи договор о вршењу функције покрајинског 
премијера. Као што су писале о томе да му може запасти и посао 
републичког министра, или покрајинског секретара.

Чести Вучићеви доласци у Сремску Митровицу показују да први 
човек СНС и те како рачуна на Недимовића. Ипак, митровачки 
градоначелник помало делује као она загонетна личност из теве 
квиза, што је можда и најбоље за њега у овом тренутку. Ако оде 
на нову функцију, тешко да ће се одрећи утицаја на Сремску 
Митровицу, као што се и једини сремски град неће тек тако 
одрећи његових услуга, ма на којој функцији се убудуће налазио.

Без обзира на оне који се кладе на коју ће функцију након 
овогодишњих избора отићи Бранислав Недимовић, по мени 
је занимљивије ко ће бити број два у митровачком 

парламенту. За то место се грчевито бори Ненад Лемајић, који де 
факто, заједно са др Мирославом Кендришићем води огранак 
Пајтићеве Демократске странке у Сремској Митровици. 
Митровачки ДС, за разлику од других демократа, труди се да 
глуми лажну опозицију, док у стварности представља вазелин за 
подмазивање власти коју врши СНС. Једину праву опозицију 
представља Александар Продановић са својом политичком 
групацијом, човек коме је својевремено Лемајић, уз помоћ 
Пајтића, практично украо странку. Мада, крађа странке није разлог 
што Продановић мисли да деловање Лемајића и Кендришића 
треба да преиспита Агенција за борбу против корупције.

Разлог је крађа милионске цифре из градског буџета, а по 
кривичној пријави овим питањем се тренутно баве Тужилаштво и 
Полицијска управа.

Zna~i, @valojice! 
Kani{ li pobjediti,
ne smije{ izgubiti!

U pravu si.
[mrc...
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ПЉАЧКАБУЏЕТА:ФункционериДСНенадЛемајићидрМирослав
Кендришићухваћениукриминалнимрадњама

ЛемајићуиКендришићу,
вратитепарекојесте
опљачкалиодграђана
СремскеМитровице!

МИТРОВАЧКИВОТЕРГЕЈТ:Захваљујућиоткрићудокогсудошле
МНОВИНЕ,ТужилаштвоналожилоистрагуПолицијеувезиса
пљачкомградскогбуџетаодстранефункционераДС

КРАЈБАХАТОСТИ:НенадаЛемајићаидрМирослава
Кендришића,функционереДСуСремскојМитровицинеможе
вишедазаштитиниБојанПајтић

ГЛАСОПОЗИЦИЈЕ:АлександарПродановићкажедајеупитању
кривичноделокојимтребадасепозабавииАгенцијазаборбу
противкорупције.Семтогаграђанитребадасхватезакога
гласају,јерЛемајићиКендришићкаофункционериДСотворено
подржавајуСНСуСремскојМитровициинепредстављају
никаквуопозицију
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Назире се почетак краја 
митровачког Вотергејта. 
Захваљујући открићу до ког су 

дошле М НОВИНЕ, Тужилаштво је 
Полицијској управи наложило истрагу у 
вези са пљачком градског буџета од 
стране функционера ДС, Ненада 
Лемајића и Мирослава Кендришића. 
Функционере ДС у Сремској Митровици 
не може више да заштити ни Бојан 
Пајтић. Ово је крај њихове бахатости. 
Вођа митровачке опозиције Александар 
Продановић каже да је у питању 
кривично дело којим треба да се 
позабаве све релевантне институције. 
Александар Продановић захтева да 
случај Ненада Лемајића и др 
Мирослава Кендришића, у вези са 
злоупотребом митровачког буџета у 
милионском износу, узме у разматрање 
и Агенција за борбу против корупције.

У нади да ће моћи да раде шта хоће, 
Лемајић и Кендришић, иако чланови и 
функционери ДС, отворено подржавају 
СНС у Сремској Митровици и штете 
правој опозицији у политичкој борби. И 
власт и опозиција треба да се ограде 
од њиховог деловања.  

Према незваничним, али веома 
поузданим информацијама, М НОВИНЕ 
су упознате са тим да су након 
поднетих кривичних пријава против 
функционера Градског одбора 
Демократске странке у Сремској 
Митровици др Мирослава Кендришића 
и Ненада Лемајића, због криминалне 
радње која је за циљ имала пљачку 
градског буџета у износу већем од 
милионског, Тужилаштво и Полиција су 
започели истрагу. Наиме, у току су 
предистражне радње у вези са овим 
случајем.

Сада више неће моћи да се рачуна 
на то да до Основног јавног 
тужилаштва у Сремској Митровици 
„није допро глас“ о криминалној радњи 
двојице функционера Демократске 
странке, која је за циљ имала пљачку 
градског буџета. Мораће Тужилаштво и 
Полиција да од председника Градског 
одбора ДС Сремска Митровица др 
Мирослава Кендришића и председника 
Градског одбора ДС Ненада Лемајића 

потраже одговор на питање: Зашто су 
функционери ДС надлежнима у 
Градској управи за буџет и финансије, 
приватни рачун лажно подметнули као 
страначки и где је завршио милионски 

износ који је из буџета уплаћен за 
строго одређене намене? 

Више од два месеца је већ прошло од 
како су М НОВИНЕ затражиле одговоре 
од функционера Демократске странке у 

ДрМирославКендришић

КАКОЈЕПЉАЧКАНМИТРОВАЧКИБУЏЕТ:Путевиновцаводе
катекућемрачунуприватногудружењаНенадаЛемајића

ПЉАЧКАБУЏЕТА:ФункционериДСНенадЛемајићидрМирослав
Кендришићухваћениукриминалнимрадњама

ЛемајићуиКендришићу,
вратитепарекојесте
опљачкалиодграђана
СремскеМитровице!
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Сремској Митровици, председника 
Градског одбора др Мирослава 
Кендришића и председника Извршног 
одбора ГО Ненада Лемајића, а поводом 
афере подметања лажног рачуна као 
страначког Градској управи за буџет и 
финансије, чиме је опљачкано 

1,100.000 динара буџетских средстава.
Ове две поштењачине, функционери 

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

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

Цела прича је почела 10. јула 2014. 
године. Тада је Управи за буџет и 
финансије Града Сремске Митровице 
стигло обавештење да је Градски одбор 

ДС променио текући рачун, па да им се 
убудуће новац за редовне активности 
уплаћује на нови. Испод  поменутог 
обавештења стоји печат ГО ДС и потпис 
др Мирослава Кендришића. 

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

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

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

ДемократскестранкеуСремској
Митровицинакриминаланначин
злоупотребиобуџетградаСремска
Митровица?
2.Чијијезаправорачун,којијекао

кукавичјејајеподметнуткаотекући
рачунГрадскогодбораДС?

Да, на реду су Тужилаштво и 
Полицијска управа у Сремској 
Митровици, од којих сада очекујемо 
одговор.

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

ВладимирЋосић

НенадЛемајић

АлександарПродановићкажедајеупитању
кривичноделокојимтребадасепозабавии
Агенцијазаборбупротивкорупције.Семтога
грађанитребадасхватезакогагласају,јер
ЛемајићиКендришићкаофункционериДС
отвореноподржавајуСНСуСремској
Митровициинепредстављајуникакву
опозицију

АлександарПродановић
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Пот пред сед ни ца Вла де Ср би је и ми ни
стар ка гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре Зо ра на Ми хај ло вић 

је про шлог пет ка, 15. апри ла, за јед но са ди
рек то ром ЈП Пу те ви Ср би је Зо ра ном Дроб
ња ком, об и шла ра до ве на из град њи пу та 
кроз Ла ћа рак. 

То ком сво је пр ве по се те Ла ћар ку, про
шлог ок то бра Ми хај ло ви ће ва је ме шта ни
ма обе ћа ла ре кон струк ци ју глав не ули це 
у овом се лу. Ра до ви су по че ли пре ме сец 

да на, а ка ко је на ја ви ла ми ни стар ка би ће 
окон ча ни 19. ју ла.

 За нас не ма ма лих и ве ли ких ули ца. За 
нас је ули ца у сва ком ме сту, гра ду, др жа
ви, сва ки пут, био он ло кал ни или ре ги о нал
ни, ве о ма ва жан и ми се та ко и по на ша мо. 
Овај пут у Ла ћар ку је вр ло зна ча јан, за то 
што се го ди на ма че ка ло на ње га. Мно ге су 
вла де до ла зи ле, по ли ти ча ри отва ра ли гра
ди ли шта, и на кон из бо ра углав ном их за
тва ра ли. Ми смо би ли ов де, из раз го во ра 

са ме шта ни ма схва ти ли ко ли ко је зна ча јан 
овај пут и кре ну ли у ње го ву ре кон струк ци ју. 
Ре кон струк ци ја ће ко шта ти 300 ми ли о на ди
на ра, а ра до ви ће би ти го то ви 19. ју ла  по
ру чи ла је ми ни стар ка Ми хај ло вић и до да ла 
да је ово још је дан знак да се оно што се 
обе ћа и ре а ли зу је. 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра
ни слав Не ди мо вић из нео је за до вољ ство 
што ће се по сле 17 го ди на овај пут ко нач но 
ре кон стру и са ти.

 Мо је ве ли ко за до вољ ство је то што се 
по сле 17 го ди на на овој де о ни ци пу та ин
тен зив но ра ди. На дам се да ће у на ред них 
100 да на ови ра до ви би ти за вр ше ни. Ово 
је при мер за јед нич ког де ло ва ња Пу те ва 
Ср би је, Вла де Ре пу бли ке Ср би је и ло кал
не са мо у пра ве, где је сва ко из свог до ме на 
на шао сред ста ва, мо гућ но сти и зна ња да 
ово ре ши на ко рист гра ђа на Ла ћар ка, али и 
оста лих ста нов ни ка ко ји жи ве на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца  ре као је при
ли ком оби ла ска ра до ва у Ла ћар ку гра до на
чел ник Не ди мо вић.  

Ди рек тор Пу те ва Ср би је Зо ран Дроб њак 
из ја вио је да су, за хва љу ју ћи Вла ди Ре пу
бли ке Ср би је и Ми ни стар ству гра ђе ви нар
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре, Пу те ви 
Ср би је из дво ји ли 320 ми ли о на ди на ра за 
ре кон струк ци ју овог де ла пу та. Та ко ђе, до
дао је да је у пи та њу пет ки ло ме та ра пу та, 
и да је ово озбиљ на ре кон струк ци ја, где из
во ђа чи има ју и про бле ма, јер ра де под са
о бра ћа јем. Дроб њак је на гла сио да на кон 
ре кон струк ци је, век тра ја ња овог пу та мо же 
да бу де и до 30 го ди на.

СањаСтанетић
Фото:ЖељкоПетрас

МИНИСТАРКАЗОРАНАМИХАЈЛОВИЋОБИШЛАИЗГРАДЊУПУТАКРОЗЛАЋАРАК

Радовићебитиготови
досеоскеславе

У окви ру сво је по се те 
Срем ској Ми тро ви ци, 
ми ни стар ка Зо ра на Ми хај
ло вић об и шла је и Си гур ну 
ку ћу, за јед но са гра до на
чел ни ком Бра ни сла вом 
Не ди мо ви ћем и Ве ра ном 
Ма ти ћем, пред сед ни ком 
Управ ног од бо ра Фон да 
Б92, чи ја фон да ци ја је 
ини ци ра ла град њу си гур
них ку ћа у Ср би ји.

Ми ни стар ка је ис та кла 
да је ка рак те ри сти ка 
Срем ске Ми тро ви це, и још 
не ко ли ко гра до ва у Ср би
ји, до бар за јед нич ки рад Ту жи ла штва, 
По ли ци је и са ме ло кал не са мо у пра ве и да 
са мо ује ди ње ни мо гу ути ца ти да до ђе до 
сма ње ња по ро дич ног и парт нер ског на си
ља. 

Ку ћа је ка па ци те та 20 ме ста, а по че так 
ра да оче ку је се по сле пра зни ка. За ову 

ин ве сти ци ју из дво је но је 25 ми ли о на ди на
ра, од че га је пет ми ли о на из дво јио Град 
Срем ска Ми тро ви ца, а оста так Ту жи ла
штво и По кра јин ска вла да.

Бра ни слав Не ди мо вић је ре као да је ова 
Си гур на ку ћа је ди на на те ри то ри ји це лог 
Сре ма и да се на да да ће та ко и оста ти. 

ОбилазакСигурнекуће

Сигурнакућапочињесарадомнаконпразника

ОбилазакрадованареконструкцијипутакрозЛаћарак
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По ла га њем ка ме на те мељ ца у рад ној 
зо ни Рум ска пе тља, 18. апри ла за
по че ла је ре а ли за ци ја пр ве фа зе ве

ли ке ин ве сти ци је не пал ске ком па ни је „ЦГ 
 Си но вејшн гру па“ ко ја ће у сво јој фа бри ци 
у Ру ми про из во ди ти ну дле ко је по ста ју све 
ве ћи пре храм бе ни хит у све ту, по го то во у 
овим усло ви ма бр зог рит ма. За то и на зив 
овог про из во да „Ваи  Ваи“ што зна чи  бр
зо.

Но си лац ове ин ве сти ци је у Ру ми, у пи та
њу је пр ва фа бри ка ове ком па ни је у Ср би ји 
ода кле се кре ће у осва ја ње тр жи шта Евро
пе, је фир ма „Ин  ко нект“ из Но ве Па зо ве. 

У Ру ми ће се гра ди ти фа бри ка ин стант 
ну дли укуп не по вр ши не од 35.000 ква драт
них ме та ра, а вред ност ин ве сти ци је је 8,5 
ми ли о на евра. 

Ин ве сти тор је ку пио зе мљи ште од 9,5 
хек та ра по осно ву че га се у оп штин ски бу
џет сли ло 52 ми ли о на ди на ра. У то ку је про
цес ку по ви не још два хек та ра, а у то ку је 
и из ра да ела бо ра та о оправ да но сти да се 
„Си но вејшн гру пи“ усту пи без на кна де још 
се дам хек та ра, што зна чи 
да би овај ин ве сти тор за у
зео цео блок 4 Рад не зо не 
Рум ска пе тља. Ка да за поч
не про из вод ња, на по чет ку 
би се 70 од сто про из во да 
из во зи ло у Евро пу и Ру си ју.

 Ова ин ве сти ци ја је до
шла у Ру ми за хва љу ју ћи, 
ка ко по др шци Вла де Ср
би је, та ко и до бром од но су 
са ло кал ном са мо у пра вом, 
ми слим на пред сед ни ка 
Сла ђа на Ман чи ћа и пред
сед ни ка СО Ру ма, др Алек
сан дра Мар ти но ви ћа. 
Мо рам ис та ћи да ће мо, у 
про из вод њи, по ред до ма ће 
рад не сна ге ко ри сти ти и до
ма ће си ро ви не, пре све га, 
срем ско и вој во ђан ско жи
то, ко је ће, ова ко пре ра ђе

но вре де ти ви ше  ре као је ди рек тор фир ме 
Зо ран Дра же та, ко ји је по ру чио из вр шном 
ди рек то ру Нир ва ни Ча у дри да ви ше ов де 
ни је гост не го до ма ћин.

Нир ва на Ча у дри, из вр шни ди рек тор „ЦГ  
Си но вејшн гру пе“ је из ра зио сво је за до вољ
ство про фе си о нал ним и ср дач ним од но сом 
пред став ни ка ло кал не вла сти у Ру ми, али и 
Вла де Ср би је и пре ми је ра Ву чи ћа. 

 Пред став ни ци рум ске оп шти не су ми 
ре кли  има те све шта вам тре ба, и ја сам 
ре као „да“. При сут ни смо у 33, ово је 34. зе
мља. На ша гру па ци ја тре ну то у све ту про
из во ди 2,2 ми ли јар де па ко ва ња ин стант 
ну дли го ди шње. Ср би ја је пр ва зе мља у 
Евро пи у ко јој по чи ње мо да ра ди мо. Ру ма 
је сјај на оп шти на и на ста вља мо на ша ула
га ња  по ру чио је Нир ва на Ча у дри.

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић ни је крио за до вољ ство што је упра
во Ру ма пр ви град у Ср би ји где „Си но вејшн 
гру па“ за по чи ње сво је ши ре ње у Евро пу. 

 У пр вој фа зи би ће упо сле но укуп но 409 
рад ни ка, а по сле три го ди не оче ку је мо пре

ко 1.000 рад них ме ста, а до кра ја го ди не, 
пре ма пла ну фа бри ка би тре ба ло да поч не 
са ра дом, са пр вих 166 рад ни ка. Под се ћам, 
да смо у ре ал ном сек то ру до са да, без ове 
но ве фа бри ке, упо сли ли пре ко 1.400 рад
ни ка  ре као је Сла ђан Ман чић. Он је на ја
вио да у ју ну у Ру му до ла зи и вла сник кор
по ра ци је Би нод Ча у дри, а ин ве сти то ри ма је 
по же лео до бар рад и до бар про фит.

Игор Ми ро вић, пред сед ник Са ве та за Вој
во ди ну СНС је ука зао да Вла да Ср би је во ди 
до бру по ли ти ку ко ја омо гу ћа ва до ла зак ве
ли ких ин ве сти то ра.

Ма ја Гој ко вић, пред сед ни ца Скуп шти
не Ср би је је ис та кла да је увек до бро ка
да по ли ти чар има при ли ку да по ста ви не
ки ка мен те ме љац или отво ри фа бри ку јер 
то зна чи да ће љу ди до би ти по сао, те да 
Ср би ја по ста је све зна чај ни ји еко ном ски 
фак тор у ре ги о ну. Она је под се ти ла и да је 
Скуп шти на Ср би је до не ла не ко ли ко за ко на 
ко ји су упра во олак ша ли стра на ула га ња. 

 Мо лим ин ве сти то ра да и сво је ко о пе ран
те по зо ве да до ђу у Ср би ју. Ми смо је дин

стве ни и по бес ца рин ском 
уго во ру са евро а зиј ским зе
мља ма, а мо рам да ка жем 
да је пред сед ник Сла ђан 
Ман чић до бро схва тио да 
је ње гов основ ни по сао да 
отва ра но ва рад на ме ста. 
За ову фа бри ку би ће ва
жни и мла ди љу ди ко ји се 
шко лу ју у је ди ној По љо при
вред ној шко ли у Сре му, а 
ко ја се на ла зи у Ру ми  ука
за ла је Ма ја Гој ко вић.

По сле овог про то ко лар
ног де ла, усле ди ло је по
ла га ње ка ме на те мељ ца за 
фа бри ку ин стант ну дли на 
Рум ској пе тљи чи ји се за вр
ше так оче ку је до но вем бра, 
а ка ко ре ко смо, про из вод
ња до кра ја го ди не.

СмиљаЏакула

ПОЛОЖЕНКАМЕНТЕМЕЉАЦЗАНОВУФАБРИКУУРУМСКОЈПЕТЉИ

Градисефабриканудли

Полагањекаменатемељца
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Функ ци ју пред сед ни ка Оп шти не Шид 
прет ход не че ти ри го ди не оба вљао 
је Ни ко ла Ва сић. Уочи пред сто је ћих 

из бо ра са пр вим чо ве ком шид ске оп шти не 
раз го ва ра ли смо о спро ве де ним ак тив но
сти ма на по бољ ша њу усло ва жи во та 
грађана у прет ход ном пе ри о ду, као и о 
ње го ви ма оче ки ва њи ма од но ве гар ни ту ре 
вла сти на кон ло кал них из бо ра. Ва сић 
ис ти че да је си гу ран у по нов ну ап со лут ну 
по бе ду Срп ске на пред не стран ке у Ши ду, 
ко ја ће пре ма ње го вим про це на ма узе ти 
пре ко 50 од сто гла со ва би ра ча.

МНОВИНЕ:Дали сте задовољни са
онимштостеурадилиупретходнечети
ригодиназаједносасвојимсарадници
маикоалиционимпартнерима?
НИКОЛА ВАСИЋ: У прет ход не че ти ри 

го ди не свог ман да та, од 30. ав гу ста 2012. 
го ди не до да нас, мо гу ре ћи да је до ста то га 
ура ђе но упр кос про бле ми ма ко је смо има
ли. Ако се вра ти мо на по че так, мо рам на по
ме ну ти да смо се од мах у стар ту мо ра ли 
ба зи ра ти на вра ћа ње од ре ђе них ду го ва, у 
из но су од 100 ми ли о на ди на ра, из ман да та 
прет ход не вла сти. Би ло је до ста не при јат
но сти од стра не ко а ли ци о них парт не ра, 
ко ји су тра жи ли ве ћу афир ма ци ју за се бе и 
то је би ла ка рак те ри сти ка го то во свих 
пред став ни ка по ли тич ких стра на ка ко је су 
про цир ку ли са ле кроз функ ци о ни са ње 
оп штин ске вла сти. И по ред то га, мо гу ре ћи 
да сам у не ку ру ку за до во љан, ма да увек 
мо же бо ље. Ме ђу тим има ли смо ка ко сам 
већ ре као од ре ђе не „ре по ве“ од пре осам 
го ди на ко јих смо се мо ра ли ре ши ти. Про
јек ти по пут не из гра ђе не згра де му зич ке 

шко ле, ко ја не мо же ни дан да нас да се 
за вр ши, па он да про је кат во до во да у Љу би 
ко ји та ко ђе не мо же да се за вр ши док се не 
про ме ни власт на по кра јин ском ни воу, јер 
је фи нан си ран од сред ста ва Фон да за 
ка пи тал на ула га ња, при ме ри су са мо не ких 
ства ри где су нам ру ке би ле ве за не. До кле 
год се не про ме ни власт на по кра јин ском 
ни воу, не ће би ти не ког на прет ка за оп шти
ну Шид, јер сам у вре ме свог ман да та сте
као ути сак да По кра ји на има ма ће хин ски 
од нос пре ма на шој оп шти ни.

Ипоредтогаистичетедастеурадили
много за ову општину и започели про
јекте који ће пуно значити за грађане
шидскеопштине.Штаостајеновој гар
нитуривластидазаврши?

Оно што је сва ка ко би ло оп те ре ће ње за 

НИКОЛАВАСИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕШИД

Остављамчистобраз
ипунновчаник

НиколаВасић,председникОпштинеШид

M NOVINE :
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шид ску оп шти ну су не да ће кроз ко је смо 
про ла зи ли прет ход них го ди на. Оп шти на 
Шид је стал но би ла на уда ру не ких ру жних 
де ша ва ња. Ја ме ну су 2014. го ди не за хва
ти ле по пла ве, а 2016. нам се де си ла 
ми грант ска кри за. Све су то би ле не ми ле 
си ту а ци је, где смо тро ши ли на шу енер ги ју 
и сна гу. Али и по ред то га, тре ба под се ти ти 
на све оно што смо ус пе ли да ура ди мо у 
прет ход ном ман да ту. Апли ци ра ју ћи код 
дру гих ни воа вла сти до би ли смо 30 ми ли
о на ди на ра. У 2014. го ди ни и по чет ком 
2015. го ди не ре кон стру и са ли смо Спорт
ски цен тар. За ком плет ну са на ци ју кров не 
кон струк ци је утро ши ли смо 4.365.000 
ди на ра. За из град њу би ци кли стич ко  
пе шач ке ста зе Шид  Ада шев ци утро ше но 
је 2.600.000 ди на ра, а кра јем про шле го ди
не ура ђе но је и осве тље ње те ста зе. Из ме
ње не су ин ста ла ци је у основ ној шко ли у 
Ер де ви ку, из ра ђе на про јект на до ку мен та
ци ја за са на ци ју мо сто ва на ре ка ма Бо сут 
и Сту два. За те на ме не из дво је но је осам 
ми ли о на ди на ра и у овој го ди ни тре ба да 
поч ну ра до ви на њи хо вој са на ци ји. Сред
ства су де ли мич но обез бе ђе на, че ка се 
још од го вор из Ми ни стар ства за при вре ду, 
где смо та ко ђе апли ци ра ли за сред ства. У 
Илин ци ма смо из гра ди ли те ме ље за ам бу
лан ту и тај про је кат би ће за вр шен ове 
го ди не, јер по сто је на го ве шта ји да ће 
по мо ћи фон да ци ја ко ја ће уз по моћ сред
ста ва пред при ступ них фон до ва Европ ске 
уни је и не мач ке бан ке, тај про је кат за вр
ши ти. Са истом фон да ци јом смо у до го во
ру за из град њу спорт ске са ле у Ви шњи ће
ву и за по ста вља ње фа са де на спорт ској 
са ли у Мо ро ви ћу. У пи та њу су бес по врат
на сред ства из до на ци је и ми слим да ће мо 
то ус пе ти да ре а ли зу је мо у 2016. го ди ни. 
Тре ба спо ме ну ти да је у Бер ка со ву из гра
ђе на ка на ли за ци о на мре жа и да смо за те 
на ме не из дво ји ли два ми ли о на ди на ра, 
сле ди про ши ре ње мо ста на ула ску у 
Ви шњи ће во, на ка на лу Шар ку дин. У 
оквиру згра де Цр ве ног кр ста ура ђе на је 
са вре ме на ку хи ња за по тре бе 400 ко ри
сни ка со ци јал но угро же ног ста нов ни штва, 
што је од ве ли ког зна ча ја. За те на ме не 
утро ше но је шест ми ли о на ди на ра. У 
по след ње вре ме ак ту ел на је при ча и о 
Срем ме сној ин ду стри ји. По слао сам по ру
ку Вла ди Ср би је о по сто ја њу ове фа бри ке 
у сте ча ју у Ши ду, ко ја би мо гла би ти нај бо
ља тре нут на по ну да за не мач ког ин ве сти
то ра. Про це не су да му обје кат и ло ка ци ја 
од го ва ра ју, а у пи та њу је не мач ка ком па
ни ја „Те нис“ ко ја би мо гла да за по сли око 
600 љу ди са ових про сто ра, уко ли ко би то 
би ла ду го роч на стра те ги ја уз го ја сви ња и 
кла ни чар ске про из вод ње. Мо рам ре ћи да 
смо од сред ста ва на пла те са о бра ћај них 
пре кр ша ја ку пи ли два пут нич ка во зи ла 
са о бра ћај ној по ли ци ји у Ши ду, ра дар и 
ал ко ме тар, а сред ства за те на ме не из но
се 4,5 ми ли о на ди на ра. Иако смо тре ћа 
ка те го ри ја по еко ном ској раз ви је но сти, 
ус пе ли смо из дво ји ти 15 ми ли о на ди на ра 
за фи нан си ра ње сту ден ата и ми слим да 
смо у од но су на дру ге оп шти не има ли 

ве ће раз у ме ва ње, што та ко ђе го во ри да 
ни смо бе сми сле но и нео д го вор но тро ши
ли ту ђе па ре, не го од го вор но и на пра ви 
на чин, а ми слим да ће та ко ра ди ти и но ва 
гар ни ту ра вла сти.

Често се могу чути приговори одре
ђенихполитичкихстранаканајошувек
неизграђен водовод у фрушкогорским
селима.Доклесестиглоикадамешта
нитихселамогуочекивативодоводу
својимместима?

У пла ну бу џе та за 2016. го ди ну пред ви
ђе но је до ста ак тив но сти, из ме ђу оста лог 
и из град ња во до во да у Со ту. Ми смо из бу
ши ли бу на ре у том ме сту, ка ко би кре ну ли 
у ре а ли за ци ју из град ње во до во да, а из бу
шен је и бу нар у При ви ној Гла ви, пре ко 
ко јег ће се во дом снаб де ва ти и ме шта ни 
Би кић До ла. За из град њу во до во да у При
ви ној Гла ви и Би ки ћу, уче шће Оп шти не је 
50 од сто и уко ли ко до би је мо 10 ми ли о на 
ди на ра, ко ли ко је пла ни ра но, ус пе ће мо да 
за вр ши мо во до вод у овим се ли ма. При
мед бе од ре ђе них по ли тич ких стра на ка 
про ко мен та ри сао бих са мо као при ку пља
ње по е на пред из бо ре. Оно што је ва жно 
да на гла сим је сте да је 2013. у од но су на 
2012. би ла го ди на ка да је оп штин ски бу џет 
био ве ћи, 2014. и 2015 до ста ма њи, а у 
2016. го ди ни бу џет из но си ми ли јар ду и 260 
ми ли о на ди на ра и нај ве ро ват ни је ће се 
вр ши ти ре ба ланс, јер је при лив сред ста ва 
био до ста ма њи на по чет ку, не го ка ко се то 
оче ки ва ло.

Критике одређених политичких
странакаодносилесусеинанезаврше
нуиндустријскузону.

Ми смо кре ну ли у ин фра струк тур но 
опре ма ње ин ду стриј ске зо не. Ви дим да 
мно ги кан ди да ти од ре ђе них по ли тич ких 
стра на ка у пред из бор ним ак тив но сти ма 
кри ти ку ју ка ко по том пи та њу ни шта ни је 
ура ђе но. Ин ду стриј ска зо на ни је мо гла да 
се ура ди до да на шњих да на, јер је не ко у 
ман да ту пре че ти ри го ди не до ста то га 
ло ше ура дио. Ми смо пре три ме се ца раз
го ва ра ли са ди рек то ром Ди рек ци је за 
др жав ну имо ви ну и до би ли ми шље ње и 
са гла сност за ула зак у те по сло ве. Са да 
су ство ре ни усло ви за из вр ше ње мно гих 
по сло ва и кре ну ли смо у из ра ду план ске 
до ку мен та ци је уре ђе ња ин фра струк ту ре 
ин ду стриј ске зо не за шта су обез бе ђе на 
сред ства. Пред ви ђе на су и сред ства за 
бу ше ње бу на ра, ко ји би снаб де вао део 
ин ду стриј ске зо не. Ове го ди не би ће за вр
ше на и га си фи ка ци ја. Да кле, не мо же се 
ре ћи да се ни шта не ра ди. Кри ти ку ју власт 
све од бор нич ке гру пе ко је су уче ство ва ле 
у до но ше њу од лу ка и ко је су има ле при ли
ку да ви де да се ра ди ло по ште но, искре но 
и да су ду го ви би ли ве ли ко оп те ре ће ње за 
ову оп шти ну на са мом по чет ку ман да та 
2012. го ди не. По сло ви ће се ра ди ти то ком 
ове го ди не, не са мо за то што је из бор на 
го ди на, не го из раз ло га што су се отво ри
ле мо гућ но сти за из вр ше ње мно гих по сло
ва.

Какву видите перспективу општине
Шидуследећеммандату?

Ство ри ли смо усло ве за лак ши рад 
бу ду ће гар ни ту ре вла сти и си гу ран сам да 
ће им то до ста олак ша ти по сло ве. Срп ска 
на пред на стран ка, чи ји сам ја био кан ди
дат и као од бор ник и као пред сед ник 
Оп шти не, има ла је ја ко зах тев ну ко а ли ци ју 
ка да је у пи та њу до ми на ци ја и ути цај у 
вр ше њу вла сти. Сма трам да сле де ћи 
од бор ни ци СНСа не ће има ти те про бле
ме. Оче ку јем из у зет ну по бе ду СНСа, пре
ко 50 од сто, и си гу ран сам да ће би ти 
ма њи број од бор ни ка ко ји ће ре ме ти ти 
ре дов не ак тив но сти ма. На кра ју свог ман
да та ми слим да пер спек ти ва за оп шти ну 
Шид по сто ји. Ни су то не ка ла жна обе ћа
ња. Оп шти на Шид опре де ли ла је сред ства 
за под сти цај по љо при вре де, при вре де и 
пред у зет ни штва, три ми ли о на ди на ра за 
су фи нан си ра ње кре ди та, ра ди ли смо на 
учвр шћи ва њу пре ко гра нич не са рад ње са 
Хр ват ском и Бо сном и Хер це го ви ном и 
пу тем те са рад ње су нам обез бе ђе на зна
чај на сред ства пре ко ИПА фон до ва, ко јим 
ће мо по мо ћи на шим јав ним пред у зе ћи ма. 
Ми слим да све ово пред ста вља до бру 
осно ву за успе шан рад бу ду ће вла сти у 
Ши ду. 

Очекујете апсолутну победу СНСа,
алисебеневидитеутојновојгарниту
ривласти?

Што се ти че мог ан га жма на, мо гу да 
ка жем ка да је у пи та њу мо је уче шће у вла
сти, да ни је би ло ла ко. По чев ши од по пла
ва, ми грант ске кри зе и ра зних тур бу лен ци
ја од стра не ми ни од бор нич ких гру па ко је 
су ути ца ле на рад у Оп шти ни. Из ла зим из 
вла сти чи стог обра за и оста вљам пун нов
ча ник па ра, што би се ре кло у јед ној ку ћи 
ко ја има по ла зну осно ву да мо же да се 
раз ви је. Гра ђа ни мо ра ју би ти све сни да 
оп шти на Шид уко ли ко не бу де има ла ко му
ни ка ци ју са свим ни во и ма вла сти ће опет 
би ти у при ли ци да до би ја на ка ши чи цу. 
СНС ће си гур но има ти до ми на ци ју, а ја ћу 
ра ди ти не ке дру ге по сло ве, јер ис ку ства 
го во ре да су про ме не и осве же ње по треб
не да се вр ше.

Како коментаришете критике поједи
нихполитичкихстранаканатокакосте
вршиливласт?

Оне су нео сно ва не у же љи да до би ју 
што ве ћи број гла со ва. Они са да го во ре о 
не ким обе ћа њи ма, а дру гим де лом кри ти
ку ју не што што ни је исти на, а да чак ни су 
ни до ра сли тој кри ти ци. То је њи хов на чин 
за при ку пља ње по ли тич ких по е на. 
Ми слим да смо ство ри ли до бре усло ве за 
бу ду ће во ђе ње вла сти, без об зи ра на 
те шка вре ме на, а све оста ло је би ло 
те шко оства ри ти. Же лео бих да ка жем да 
је по треб но ове из бо ре спро ве сти на 
је дан до сто јан ствен на чин, без не ких 
не при јат но сти и не же ље них сце на. Нај ва
жни је је да све про ђе ка ко тре ба, а нај бо
љи ће по бе ди ти.

 М.Н.

Излазимизвластичистогобразаиостављампунновчаникпара,штоби
сереклоуједнојкућикојаимаполазнуосновудаможедасеразвије.Гра
ђаниморајубитисвеснидаопштинаШидуколиконебудеималакомуни
кацијусасвимнивоимавластићеопетбитиуприлицидадобијанакаши
чицу.СНСћесигурноиматидоминацију,ајаћурадитинекедругепосло
ве,јерискустваговоредасупроменепотребне
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АДАШЕВЦИ:71.ГОДИШЊИЦАПРОБОЈАСРЕМСКОГФРОНТА

Мирнемаалтернативу
Свакоратнострадање,посебнодецеинемоћних,опоменајечовечанствуда

мирнемаалтернативу,поручиојепредседникОпштинеШидНиколаВасићна
споменобележјуСремскифронт

На Спо мен ком плек су „Срем ски 
фронт“ 12. апри ла обе ле же на је 
71. го ди шњи ца про бо ја Срем

ског фрон та, јед не од нај ве ћих бор бе
них опе ра ци ја на про сто ри ма бив ше 
Ју го сла ви је у вре ме Дру гог свет ског 
ра та. 

Све ча но сти је при су ство ва ло не ко
ли ко хи ља да по се ти ла ца, пре жи ве ли 
бор ци На род но о сло бо ди лач ког ра та, 
њи хо ви по том ци, де ле га ци је са ве за 
бо ра ца, пред став ни ци Вој ске Ср би је, 
ло кал не са мо у пра ве, по ли тич ких 
стра на ка, док је др жав ну де ле га ци ју 
пред во дио ми ни стар за рад, за по
шља ва ње и бо рач ка пи та ња Алек сан
дар Ву лин. 

Пред сед ник Оп шти не Шид Ни ко ла 
Ва сић обра ћа ју ћи се оку пље ним гра
ђа ни ма, под се тио је на зна чај не исто
риј ске по дат ке, као и на чи ње ни цу 
ко ли ки су до при нос да ли гра ђа ни 
Сре ма у сла ма њу фа ши стич ке оку па
ци је.

 У Ши ду и око ли ни би ло је се дам 
вој них бол ни ца, у ко ји ма је сва ко

днев но ра ди ло 140 же на и омла дин
ки. Све до чан ства по твр ђу ју да је сло
га Ши ђа на би ла при ме ре на и да су 
пру жа ли све од се бе ка ко би по мо гли 
да се оку па тор што пре са вла да, што 
је по ка за тељ њи хо ве огром не же ље 
за сло бо дом. Сва ко рат но стра да ње, 
по себ но де це и не моћ них, опо ме на је 

чо ве чан ству да мир не ма ал тер на ти
ву. За то ша ље мо са овог све тог ме ста 
по ру ку ми ра, по ру ку да ра зум мо ра да 
по бе ди и да се да на шња хи ро ви та 
си ту а ци ја у све ту тре ба ре ши ти мир
но. Да мла ди ви де пер спек ти ву, да 
уче и ра де у ми ру и да чи та во чо ве
чан ство на пре ду је пот по мог ну то 

По кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње Сла ви ша Гру јић и по моћ
ник се кре та ра за кул тур ну ба шти ну др 
Ми лан Ми цић по ло жи ли су ве нац па лим 
бор ци ма на спо мен ком плек су „Срем ски 
фронт“. Гру јић је ис та као да се са по себ
ним пи је те том кла ња мо хе ро ји ма ове 
ве ли ке бит ке у ко јој је уче ство ва ло то ли ко 
бо ра ца, а мно ги од њих су ов де да ли сво
је жи во те. 

 Упра во за то, це не ћи њи хо ву жр тву ми 
да нас мо ра мо да пам ти мо и увек се под
се ћа мо на то мрач но до ба и усме ри мо сву 

сво ју сна гу, да не до зво ли мо по вам пи ре
ње фа ши зма. На жа лост, иако се ми сли ло 
да су фа ши зам и на ци зам за у век не ста ли 
са ових про сто ра и да ље се до га ђа да 
не ке гру пе и по је дин ци по но во за го ва ра ју 
иде о ло ги ју мра ка и на си ља, да се те жи 
ре ха би ли та ци ји рат них зло чи на ца из тог 
пе ри о да, а да се ве ли чан стве на хе рој ска 
де ла на ших бо ра ца све ви ше за бо ра вља
ју. Због све га то га да нас смо са пу ним 
по што ва њем ода ли по част на шим па лим 
бор ци ма  за кљу чио је у свом из ла га њу 
се кре тар Гру јић.  

Недозволити
повампирењефашизма

МинистарАлександарВулинпредводиодржавнуделегацију
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но вим ко ри сним тех но ло шким ино ва
ци ја ма, а не про из вод њи оруж ја и 
дру гих сред ста ва на ме ње них уни ште
њу  по ру чио је Ни ко ла Ва сић.

Ску пу се обра тио Ду шан Чу кић, 
пред сед ник СУБ НОРа Ср би је, ис ти
чу ћи да је ве ко ви ма ср це по бе ђи ва ло 
че лик и да је то ком исто ри је пла ће на 
ви со ка це на ко ја је због не у ни шти вих 
иде а ла, ма ње бо ле ла.

 СУБ НОР Ср би је са сво јих 130.000 
чла но ва, бо ра ца слав не На род но о
сло бо ди лач ке пар ти зан ске бор бе у 
Дру гом свет ском ра ту, са њи хо вим 
по том ци ма, сим па ти зе ри ма ан ти фа
ши зма, свим љу ди ма до бре во ље и 
па три от ске са ве сти по ру чу је са овог 
све тог ме ста у Сре му, да не ће од сту
пи ти од на је зде ко ја је про тив ин те ре
са и бо љит ка на ше отаџ би не, оп штег 
ми ра, сло бо де и раз у ме ва ња. Веч на 
је и не са ло мљи ва Ср би ја. Зна ће 
на ша мла дост као што су то зна ли и 
њи хо ви пре ци, да са чу ва ју про шлост 
за рад си гур не бу дућ но сти. Хра бро и 
си гур но иде мо на пред је дин стве ни 
јер то је за лог за су тра шњи цу  ис та
као је Ду шан Чу кић.

Ис пред Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
обра тио се и ми ни стар за рад, бо рач
ка и со ци јал на пи та ња Алек сан дар 
Ву лин, по ру чу ју ћи да не ће мо до зво
ли ти да се исто ри ја ме ња.

 Слу ша мо да нас ка ко је до шло вре
ме да се у по бед ни ке упи шу они ко ји 
су би ли по ра же ни. Да се у сло бо ду 
упи шу они од ко јих је сло бо да из бо ре
на. За то смо да нас ов де да ка же мо да 
не ће мо до зво ли ти да исто ри ја бу де 
про ме ње на, ни ов де ни би ло где дру
где. Ова ге не ра ци ја не ће обру ка ти 

сво је прет ке и би ће до стој на сво јих 
по то ма ка. Ми смо увек би ли на пра вој 
стра ни све та, та мо где је сло бо да. 
Овај на род ни ка да ни је на пра вио 
по гре шан из бор, па не ка ни ко не по ку
ша ва да то ура ди, са да 71 го ди ну 
по сле. Сло бо да има ве ћу вред ност од 
жи во та. Са мо сло бо дан на род је сре
ћан и успе шан и са мо та ко мо же мо 
ства ра ти до бру и че сти ту др жа ву. 
Ге не ра ци је ко је тек ста са ва ју, мо ра ју 
да има ју уз о ре упра во она кве ка кви су 
би ли ов де  по ру чио је ску пу Алек сан
дар Ву лин.

Пу них 175 да на, од 21. ок то бра 
1944. до 12. апри ла 1945. го ди не, 
во ђе на је бит ка у ко јој је са обе стра
не уче ство ва ло око 250.000 вој ни ка. 
Уз је ди ни це Ју го сло вен ске ар ми је 
уче ство ва ле су и тру пе Цр ве не ар ми
је. У те шким бор ба ма, по ги ну ло је око 
13.500 ју го сло вен ских вој ни ка и 1.100 
при пад ни ка Цр ве не ар ми је. На стра
ни не при ја те ља по ги ну ло је око 
30.000 вој ни ка. Про бој Срем ског 
фрон та озна чио и окон ча ње Дру гог 
свет ског ра та на те ри то ри ји Ре пу бли
ке Ср би је. М.Н.

Је дан од по се ти ла ца ко ји је скре нуо 
па жњу јав но сти, био је и Ми ле Плав шић 
из Ка ћа. Ми ле је члан СКОЈа од 1947. 
го ди не, а за тим члан Ко му ни стич ке пар ти
је. Оста ће ве ран Ко му ни стич кој пар ти ји 
ка ко ка же, до сво је смр ти.

 Сва ке го ди не до ла зим да дам по мен 
жр тва ма на Спо мен обе леж ју „Срем ски 
фронт“. У то ку рат них опе ра ци ја био сам 
вр ло млад и ни сам уче ство вао, али су 
жи во те да ли мо ји нај бли жи. Мла ди љу ди 
су ов де да ли сво је жи во те, да би ми да нас 
мо гли жи ве ти у сло бо ди. Ме ђу тим, до шло 
је та кво вре ме да брат бра та не гле да, син 
оца и на жа лост до шло је до ве ли ке 
мр жње. Мла ди да нас ни су до вољ но оба
ве ште ни о зна ча ју бор би у на род но о сло
бо ди лач ком ра ту. Ја по шту јем омла ди ну, 
они су па мет ни и вред ни, али ипак тре ба 
ви ше да зна ју о зна ча ју бор би у Дру гом 
свет ском ра ту, ка ко би ви ше це ни ли жи вот 
и сло бо ду у ко јој ужи ва ју  ка же де да Ми ле 
из Ка ћа.

Комуниста
докраја

ПредставнициОпштинеШидположиливенацнаспоменобележје

МилеПлавшић
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У пе так, 15. апри ла, зва нич но је за
вр ше на греј на се зо на у Срем ској 
Ми тро ви ци, ко ја је по че ла пре 

пред ви ђе ног ро ка, од но сно 8. ок то бра. 
Из ЈКП То пли фи ка ци ја по ру чу ју да ће, 
уко ли ко бу де хлад них да на, ово пред
у зе ће пу сти ти гре ја ње и на кон зва нич
ног за вр шет ка греј не се зо не.

Ди рек тор То пли фи ка ци је Слав ко 
Сла до је вић ка же да је за до во љан ка ко 
је греј на се зо на про те кла и ис ти че да 
је нај ва жни је то што ни је би ло при ту
жби на гре ја ње. 

 Греј ну се зо ну смо по че ли 8. ок то бра 
2015. го ди не, што зна чи да смо има ли 
191 дан греј не се зо не. Ако вре мен ски 
усло ви бу ду зах те ва ли, оста је мо опе
ра тив ни све до 3. ма ја. Та да ста је мо 
са гре ја њем и ула зи мо у пр ву фа зу ре
мон та. Што се ти че прет ход не греј не 
се зо не, ис ти чем да ни је би ло не ких ве
ли ких про бле ма у ис по ру ци то плот не 
енер ги је. Има ли смо ква ро ва, али су 
сви от кло ње ни у  то ку да на, те је све 
про те кло у нај бо љем ре ду. За до вољ
ни смо, не што ће мо ма ло енер ге на та 
и уште де ти, у од но су на оно што смо 
пла ни ра ли у про гра му за 2015/1016. 
го ди ну, за хва љу ју ћи то ме што је ова 
зи ма би ла јед на од то пли јих. Нај то пли
ја зи ма је би ла 2013. и 2014. го ди не 
кад је сред ња тем пе ра ту ра би ла 8,06 
сте пе ни Цел зи ју са, а у про те клој греј
ној се зо ни сред ња тем пе ра ту ра би ла 
је 7,9 сте пе ни Цел зи ју са – из ја вио је 
Сла до је вић. 

Сла до је вић је до дао да ко ри сни ци 

ни су има ли при ту жбе на гре ја ње као 
што је би ло прет ход них го ди на, а да је 
у по след ње две до три го ди не при ту
жби све ма ње и ма ње. Ово пред у зе ће 
прет ход них го ди на ула га ло је огром на 
сред ства у ауто ма ти за ци ју по стро је
ња, ка ко би си стем ра дио без ди рект
ног ути ца ја људ ског фак то ра. 

 Ове го ди не пла ни ра мо да отво ри
мо дис пе чер ски цен тар, где ће се са 
јед ног ме ста ру ко во ди ти це лим си сте
мом. Нај ве ћа ин ве сти ци ја би ће на из
ме њи вач кој ста ни ци, ко ја ће би ти мо
дер ни зо ва на и ауто ма ти зо ва на. Ра ди 
се о по стро је њу где ми пре у зи ма мо то
плот ну енер ги ју од Па нон ских елек тра
на. Ту ће мо уло жи ти пре ко 18 ми ли о на 
ди на ра. Што се ти че оста лих ин ве сти
ци ја, на ста вља мо ра до ве у На се љу КП 
Дом, где има мо нај ве ће про бле ме око 
по тро шње то плот не енер ги је и за ту 
ин ве сти ци ју пред ви де ли смо не где око 
шест ми ли о на ди на ра. Та ко ђе, за ку
по ви ну ка ло ри ме та ра смо пред ви де ли 
пет ми ли о на ди на ра, по том и на бав ку 

јед ног га со вод ног го ри о ни ка за ко тлар
ни цу Сте ван Сре мац. Укуп не ин ве сти
ци је за ову го ди ну су не где око 35 ми
ли о на ди на ра и но вац је обез бе ђен из 
соп стве них сред ста ва То пли фи ка ци је 
 об ја шња ва ди рек тор Сла до је вић. 

У пе ри о ду ка да се не ис по ру чу је то
плот на енер ги ја То пли фи ка ци ја мо ра 
да при пре ми си стем за иду ћу греј ну 
се зо ну, што да ље из и ску је ве ли ке тро
шко ве, јер су тро шко ви одр жа ва ња си
сте ма то пло во да да ле ко ску пљи не го 
одр жа ва ња га сне ин ста ла ци је. 

 Што се ти че це на за ову го ди ну, 
ми ни смо пла ни ра ли по ве ћа ње це на, 
је ди но ако баш не до ђе до не ких ве
ли ких од сту па ња од це не га са. Ме то
до ло ги ја пред ви ђа да, ако це на га са 
по ра сте за пет од сто ми мо же мо да 
по ве ћа мо це ну. Ми слим да то не би 
тре ба ло да се де си. Гре ја ње по ме тру 
ква драт ном у Бе о гра ду је 108 ди на ра, 
у Ру ми је 107, у Но вом Са ду је 98 ди на
ра, а у Срем ској Ми тро ви ци 84 ди на ра. 
По по тро шњи це на је 4,63 ди на ра по 
ки ло ват ча су. Је ди но где је до шло до 
по ску пље ња је код фик сног де ла це не 
код стам бе ног про сто ра. Ту је це на са 
29,5 ди на ра оти шла на 41,59 ди на ра 
по ме тру ква драт ном без ПДВа. А што 
се ти че ва ри ја бил ног де ла, це на је ски
ну та за пре ко 30 од сто. Од 24. де цем
бра до 15. ја ну а ра смо гре ја ли ста но ве 
24 са та. Гле да мо да увек из ла зи мо у 
су срет на шим ко ри сни ци ма – истакао 
је Сла до је вић.  

СањаСтанетић

ЈКПТОПЛИФИКАЦИЈАСРЕМСКАМИТРОВИЦАУСПЕШНООКОНЧАЛАГРЕЈНУСЕЗОНУ

Безжалбинагрејање

О то ме ко ли ко је за до во љан на пла том 
ди рек тор Сла до је вић ка же: 

 На пла та је бо ља не го прет ход них 
го ди на. Љу ди су сво је оба ве зе углав ном 
из ми ри ва ли, а не ка по тра жи ва ња смо 
мо ра ли на пла ти ти и суд ским пу тем. У 
про цен ти ма, на пла та је 90 од сто – ка же 
Сла до је вић. 

Бољанаплата

ДиректорЈПКТоплификацијаСлавкоСладојевић
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Гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Бра ни слав 
Не ди мо вић са са рад ни

ци ма об и шао је про шле 
су бо те, 16. апри ла ра до ве 
на из град њи под во жња ка у 
Срем ској Ми тро ви ци, где се 
тре нут но при во ди кра ју 
из ме шта ње ко му нал не 
ин фра струк ту ре. 

Ка ко је на гла сио Не ди мо
вић, из град ња под во жња ка 
је нај ве ћи ин фра струк тур ни 
про је кат у Срем ској Ми тро
ви ци, на кон бу ле ва ра, 
мо сто ва и град ског ке ја. 
Вред ност ин ве сти ци је је 
шест ми ли о на ди на ра, а 
фи нан си ра се из кре ди та 
ко ји је Град по ди гао.

 Из град ња под во жња ка је 
је дан од про је ка та ко ји ће 
си гур но обе ле жи ти 2016. и 
ве ро ват но по че так 2017. 
го ди не. Ова ин ве сти ци ја 
ни је са мо ва жна због кре та
ња љу ди, већ и због кре та
ња ро бе, јер се на ма ин ду
стриј ска зо на Се вер на ла зи 
иза пру ге. Оче ку јем да ће мо 
ове го ди не пот пу но за вр ши
ти кон струк ци ју са мог под
во жња ка, и да ће мо ве ро
ват но у пр вим ме се ци ма 
на ред не го ди не ком плет но 
за вр ши ти ову ин ве сти ци ју и 
мо ћи да је пре да мо и гра ђа

ни ма Срем ске Ми тро ви це и 
Же ле зни ца ма Ср би је, чи ји 
ће са став ни део би ти. Оста
ло је још 250 рад них да на 
да за вр ши мо овај по сао – 
из ја вио је Не ди мо вић.

Ме шта ни Ма ле Бо сне и 
ка пе дом ског на се ља ис ти чу 
да је из град ња под во жња ка 
ве о ма ва жна ин ве сти ци ја за 
њих, с об зи ром на гу жве у 
са о бра ћа ју и че сто спу ште
ну рам пу, због че га се ка сни
ло на по сао и у шко лу. 

Пре ма ре чи ма Дра га на 
Ђор ђе ви ћа, од го вор ног 
из во ђа ча ра до ва фир ме 
Нов кол, ко ја је ан га жо ва на 
на из град њи под во жња ка, 
тре нут но се за вр ша ва ју 
ра до ви на из ме шта њу 
ко му нал не ин фра струк ту
ре, во до во да, ка на ли за ци
је, оп тич ких ка бло ва и ви со
ко на пон ских ка бло ва, а 
за тим сле ди ути ски ва ње 
че лич них це ви ис под пру ге, 
што је пр ва фа за и сам 

по че так из град ње под во
жња ка. 

 Па ра лел но са ути ски ва
њем це ви ће се ра ди ти и 
ди ја фраг ме (зид у зе мљи), 
ко је ће слу жи ти за за шти ту 
ис ко па, ка ко би се не сме та
но ра ди ла са о бра ћај ни ца 
ис под зе мље, с об зи ром на 
то да се си ла зи у зе мљу 
осам ме та ра на нај ни жем 
де лу под во жња ка. Ка да се 
то за вр ши, кре ће се са ис ко
пом са мог под во жња ка и то 
ће би ти сло же ни ји про цес, 
јер је до зво ље но да се ко па 
по два ме тра. Зна чи, ка да 
се ис ко па два ме тра, он да 
се тај ис ко па ни део под у пре 
че лич ним сту бо ви ма и гре
да ма, па се на ста вља да ље. 
Ка да се до ђе до кра ја, тј. 
ка да прак тич но иза ђе мо на 
дру гу стра ну, он да ће се 
ра ди ти са ма бе тон ска кон
струк ци ја под во жња ка, 
зи до ви, сту бо ви и пло че – 
об ја шња ва Ђор ђе вић сам 
по сту пак из град ње под во
жња ка. 

Са обе стра не ко ло во за 
пред ви ђе не су пе шач ке и 
би ци кли стич ке ста зе, а над
ле жни гра ђа не мо ле за стр
пље ње и раз у ме ва ње док 
тра ју ра до ви.

Б.Селаковић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Изградњаподвожњака
одвијасепоплану

Обилазакрадованаизградњиподвожњака
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МЕСНЕЗАЈЕДНИЦЕ

Насипањепутева

Пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва овог про
ле ћа фи нан си ра на си па ње пу те ва у свим 
на се љи ма оп шти не Пе ћин ци. Ове ра до ве 
ре а ли зу је оп штин ска Ди рек ци ја за из град
њу, а то ком про шле не де ље у Срем ским 
Ми ха љев ци ма је нај пре ка ме ном, а по том 
и гре ба ним ас фал том на сут огра нак Гро
бљан ске ули це до из дво је ног до ма ћин ства 
Зо ра на Стан ко ви ћа.

У Ога ру су ка ме ном на су та три отре си
шта укуп не ду жи не 250 ме та ра у Пар ти зан
ској ули ци и 500 ме та ра атар ског пу та у по
те су Кр че ви не, док је гре ба ним ас фал том 
са ни ра но 450 ме та ра пу та у Но вој ули ци.     

У Аша њи је ка ме ном на сут део Про ле
тер ског на се ља у ду жи ни од 440 ме та ра. У 
овом де лу Про ле тер ског на се ља пут је био 
у ја ко ло шем ста њу, јер го ди на ма ни је на си
пан, па су се отво ри ле удар не ру пе, а то ком 
па да ви на во да се за др жа ва ла на ко ло во зу.

УРЕЂЕЊЕПАРКИНГА

Уместобареуређен
просторуцентру

Ра до ви на про ду же њу пар кин га у Ули ци 
Јо ве Не гу ше ви ћа у Пе ћин ци ма су при са
мом кра ју, а овом ин ве сти ци јом, ко ју пе ћи
нач ка ло кал на са мо у пра ва фи нан си ра из 
оп штин ског бу џе та, већ по сто је ћи пар кинг 
код До ма здра вља би ће про ду жен за пе де
се так ме та ра са обе стра не ули це. Но во и
згра ђе ни део пар кин га би ће по пло чан бе
ха то ном, а ка на ли са обе стра не ули це ће 
би ти за це вље ни.

На чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић је при ли ком оби
ла ска ра до ва на гла сио је да је на про сто ру 
на ко јем се гра ди но ви пар кинг до не дав но 
ле жа ла во да.

 С јед не стра не, уме сто ба ре до би ја мо 
уре ђен про стор у цен тру Пе ћи на ца, а са 
дру ге, са сто ти нак но вих пар кинг ме ста у 
зна чај ној ме ри ће мо сма њи ти про блем са 
не до стат ком пар кинг про сто ра, ко ји је у Пе
ћин ци ма еви ден тан и олак ша ти гра ђа ни ма 
до ла зак у Дом здра вља. Из во де ћи ра до ве 
па зи ли смо да не оште ти мо др ве ће, та ко да 
је ам би јент овог де ла Пе ћи на ца у пот пу но

сти очу ван – ре као је на чел ник Тр бо вић и 
до дао да би већ то ком ове не де ље тре ба
ло да бу ду за вр ше ни и ра до ви на уре ђе њу 
пар кинг про сто ра у цен тру Ши ма но ва ца.

ОБРЕЖ

Телевизорзавртић

То ком про шло не дељ не по се те пред
школ ској уста но ви у Обре жу, пред сед ни
ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки је об ре шким ма ли ша ни ма на 
по клон до не ла те ле ви зор и том при ли ком 
је из ја ви ла да је пе ћи нач ка ло кал на са мо
у пра ва у прет ход ном пе ри о ду уло жи ла зна
чај на сред ства у уре ђе ње про сто ра у пред
школ ским уста но ва ма и у оса вре ме ња ва ње 
сред ста ва за еду ка ци ју нај мла ђих.

 Овој пред школ ској уста но ви смо на по
клон до не ли те ле ви зор, јер им се ста ри 
по ква рио, али про шле го ди не смо у овом 
објек ту ура ди ли но ви мо кри чвор, ко ји ис
пу ња ва све хи ги јен ске стан дар де – ре кла је 
Ко ва че вић Су бо тич ки.

За јед но са пред сед ни цом Оп шти не, ову 
уста но ву су об и шли и њен за ме ник Зо ран 
Вој кић, ди рек тор ка Пред школ ске уста но ве 
Пе ћин ци Све тла на По по вић, од бор ник у 
Скуп шти ни оп шти не Пе ћин ци Љу бо мир Но
ва ков и пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни
це Обреж Зо ран Јо ва но вић.

ШИМАНОВЦИ

Сајамзапошљавања
У са ли Хо те ла Евро па у Ши ма нов ци ма 

ће у пе так, 22. апри ла од 11 до 13 ча со ва, 
би ти одр жан Са јам за по шља ва ња у ор га ни
за ци ји Оп шти не Пе ћин ци и Фи ли ја ле На ци
о нал не слу жбе за за по шља ва ње из Срем
ске Ми тро ви це.

До са да је уче шће на ја ви ло 20ак ком па
ни ја, углав ном са пе ћи нач ке те ри то ри је, 
ко је већ има ју или ће има ти по тре бу да 
ан га жу ју око 400 но вих рад ни ка раз ли чи тих 
про фи ла и ква ли фи ка ци ја. Ме ђу по сло дав
ци ма ко ји ће се пред ста ви ти на пе ћи нач ком 
Сај му за по шља ва ња су Бош, Си ка, Агро са
ва, Мил шпед, Ко фи кеб, По ли но, Ин ду стри
ја ме са Ђур ђе вић, Су но ко...

Сви за ин те ре со ва ни гра ђа ни ко ји не ма ју 
соп стве ни пре воз до Сај ма мо гу се при ја ви
ти ло кал ној са мо у пра ви ра ди ор га ни за ци је 
груп ног пре во за, нај ка сни је до сре де 20. 
апри ла на бро је ве те ле фо на 022/400722 и 
022/400729 или пу тем елек трон ске по ште 
pr@pecinci.org.

ИНИЦИЈАТИВЕ

Пчеларинови
члановиУдружења

Не дав но је у оп шти ни Пе ћин ци по кре ну
та ини ци ја ти ва да се пче ла ри ма омо гу ћи 
члан ство у Удру же њу по љо при вред ни ка, 
бу ду ћи да не ма ју сво ју пче лар ску ор га ни

за ци ју. Ини ци ја ти ва је на и шла на по др шку 
ло кал не са мо у пра ве, ста тут Удру же ња је 
из ме њен и на тај на чин су ство ре ни усло ви 
да и пче ла ри по ста ну чла но ви пе ћи нач ког 
Удру же ња по љо при вред ни ка.

Пче ла ри су зва нич но при сту пи ли Удру
же њу 15. апри ла, на са стан ку одр жа ном у 
До њем То вар ни ку, а пред сед ник Удру же ња 
Ми тар Ри сти во је вић сма тра да су ти ме сви 
на до бит ку, јер ће од са да мо ћи за јед нич ки 
да на сту па ју на тр жи шту.

У знак до бро до шли це, сва ки пче лар је од 
пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра ве на по клон 
до био ко шни цу, а по кло не је уру чио на чел
ник Оп штин ске упра ве Оп шти не Пе ћин ци 
Жељ ко Тр бо вић, ко ји је том при ли ком обе
ћао да ће ло кал на са мо у пра ва и убу ду ће 
пру жа ти по др шку пче ла ри ма, јер пче лар
ство пре по зна је као раз вој ну шан су.

Аси ма Зу лић Ра до ше вић из Ога ра, ко ја 
се пче лар ством ба ви од ро ђе ња, би ла је 
је дан од ини ци ја то ра при сту па ња пче ла ра 
Удру же њу по љо при вред ни ка, јер сма тра да 
ће пче ла ри удру же ни би ти ја чи у сва ком по
гле ду. Она има 100 ко шни ца, али сма тра да 
је ова ко ју је од Оп шти не до би ла на дар нај
вред ни ја, јер упра во она је сим бол да пче
ла ри убу ду ће не ће би ти са ми. 

Са Аси мом се сла же и њен ко ле га пче лар 
Ми ли во је Ми ка но вић из Кар лов чи ћа.

 Ини ци ја ти ва да пче ла ри при сту пе Удру
же њу по љо при вред ни ка је од лич на, јер ће
мо та ко до би ти свој про стор где мо же мо да 
се оку пља мо и раз ме њу је мо ис ку ства, где 
мо же мо да по тра жи мо са вет и по моћ ко ле
га и да за јед но ор га ни зу је мо струч на пре
да ва ња из на ше обла сти, ка ко би смо пре
ва зи шли про бле ме са ко ји ма се пче ла ри 
су сре ћу – ре као је Ми ка но вић.

СРЕМСКИМИХАЉЕВЦИ

Новиловачкидом

Ло вач ки дом у Срем ским Ми ха љев ци ма 
је из гра ђен 2014. го ди не, у ме ђу вре ме ну 
је опре мљен и до био је сву по треб ну до ку
мен та ци ју, а 17. апри ла га је све ча но отво
рио на чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић и том при ли ком 
је срем ско ми ха ље вач ким лов ци ма у име 
ло кал не са мо у пра ве по кло нио те ле ви зор, 
ко ји ће упот пу ни ти ам би јент но во о тво ре ног 
ло вач ког до ма. 

Тр бо вић је на гла сио да је у прет ход ном 
пе ри о ду у оп шти ни Пе ћин ци из гра ђе но два 
но ва ло вач ка до ма и не ко ли ко об но вље но, 
као и да ће је дан од при о ри те та ло кал не са

ПЕЋИНЦИ
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мо у пра ве у на ред ном пе ри о ду би ти уре ђе
ње јав них обје ка та и уста но ва у на се љи ма 
пе ћи нач ке оп шти не.

 И по ред бр зог ин ду стриј ског раз во ја ко
ји је оп шти на Пе ћин ци бе ле жи ла у прет ход
ним го ди на ма, ни је до вољ но ула га но у уре
ђе ње на се ља и јав них обје ка та и због то га 
ће мо у на ред ном пе ри о ду то ме по све ти ти 
по себ ну па жњу, а ло вач ки до мо ви су са мо 
је дан део то га – из ја вио је Тр бо вић и под се
тио да је ло кал на са мо у пра ва у Срем ским 
Ми ха љев ци ма не дав но по ста ви ла и но
ва ауто бу ска ста ја ли шта, а да су у окви ру 
ве ли ке ак ци је про лећ ног уре ђе ња на се ља 
уре ђе не и јав не по вр ши не у Срем ским Ми
ха љев ци ма. ДушанСрећков

ТРИБИНА

Оаграрнојполитици

Три би ну о аграр ној по ли ти ци ор га ни зо ва
ло је Удру же ње по љо при вред ни ка Оп шти
не Ру ма, а одр жа на је 12. апри ла у По љо
при вред ној шко ли „Сте ван Пе тро вић Бри
ле“. При су ство ва ло јој је ви ше од 150 
по љо при вред ни ка.

На три би ни је би ло ре чи о аграр ној по ли
ти ци Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти
те жи вот не сре ди не у те ку ћој го ди ни, суб
вен ци о ни са ним кре ди ти ма за по љо при вре
ду, Фон ду за раз вој по љо при вре де рум ске 
оп шти не, ре ги о нал ном прojeк ту у функциjи 
рaзвoja пoљoприврeдe „Интeгрaлни систeм 
нaвoдњaвaњa Срeмa“, те ко ри шће њу би о
ма се за про из вод њу то плот не и елек трич не 
енер ги је.

Пред став ни ци Упра ве за аграр на пла ћа
ња су пред ста ви ли аграр ну по ли ти ку ми ни
стар ства по љо при вре де и од го ва ра ли на 
пи та ња ко ја увек по сто је ка да су под сти ца ји 
у пи та њу. Не за о би ла зна те ма су би ле 
ис пла те из 2015. го ди не за сто чар ство и по 
оно ме што су пред став ни ци УАП ре кли, у 
на ред на два ме се ца мо же се оче ки ва ти да 
сви пред ме ти из про шле го ди не бу ду ре ше
ни.

Об зи ром да уско ро по чи ње и под но ше ње 
зах те ва за под сти ца је ин ве сти ци ја ма у при
мар ну по љо при вред ну про из вод њу (опре
ма и ме ха ни за ци ја), би ло је ре чи где се 
нај ви ше гре ши и ко ја до ку мен та ци ја је 
по треб на ка ко би при ја ве по овом пра вил
ни ку би ле уред не. 

Ве ли ко ин те ре со ва ње вла да и за ИПАРД 
про грам, чи ја се опе ра тив ност на ја вљу је од 
но вем бра, ка да се мо же оче ки ва ти и пр ви 
јав ни по зив. О де та љи ма ИПАРД ме ра 
го во ри ла је Дра га на Га јић из УАП. 

По себ на те ма, о ко јој се пр ви пут го во ри
ло, је и осни ва ње Фон да за раз вој по љо
при вре де Оп шти не Ру ма за ко ји је пред ви
ђе но 90 ми ли о на ди на ра. Сред ства фон да 
ће се по љо при вред ни ци ма до де љи ва ти 
као бес по врат на. 

О Фон ду је го во рио др Јо ван Кром пић, 
члан Оп штин ског ве ћа за ду жен за по љо
при вре ду и ру рал ни раз вој.

РУМСКАСЕЛА

Постављање
дечјихигралишта

Ло кал на са мо у пра ва је у оп штин ском 
бу џе ту обез бе ди ла сред ства за по ста вља
ње деч јих игра ли шта у се ли ма рум ске 
оп шти не. Реч је о љу ља шка ма, то бо га ни
ма, клац ка ли ца ма ко је су по ста вље не у 
Гра бов ци ма, Ви то јев ци ма, Бу ђа нов ци ма, 
Хрт ков ци ма, Сте ја нов ци ма, Па влов ци ма, 
Вог њу, До брин ци ма, Ма лим Ра дин ци ма, 
Жар ков цу, Пу тин ци ма и До њим Пе тров ци
ма, као и на јед ној ло ка ци ји у гра ду.

 Вред ност ове ин ве сти ци је је око 2,3 
ми ли о на ди на ра. Ве ћи на игра ли шта се 
на ла зи у школ ским дво ри шти ма, у бли зи ни 
де це. Из во ђач ра до ва је За нат ска за дру га 
Ру ма, а по ред ових деч јих игра ли шта ко ја 
су по ста вље на и пре ро ка, За нат ска за дру
га Ру ма ће на ста ви ти и са по прав ком мо би
ли ја ра та мо где га већ има  ка же Вла ди
сла ва Ста ме но вић, ди рек тор ка Ди рек ци је 
за из град њу Ру ме. С.Џакула

ПОСЕТАДЕЛЕГАЦИЈЕДРВАРА

Пројектима
дофондоваЕУ

Тро чла на де ле га ци ја Оп шти не Др вар 
по се ти ла је у че твр так, 14. апри ла Оп шти ну 
Ириг, са ци љем да се са рад ња ове две 
оп шти не кон кре ти зу је кроз про јек те ко јим 
би апли ци ра ле код фон до ва Европ ске уни
је.

Пре го ди ну да на, оп шти не Ириг и Др вар, 
ду го го ди шњу са рад њу, ко ја је на ста ла кроз 
ма ни фе ста ци је, кру ни са ле су бра ти мље
њем. Ви сок сте пен не за по сле но сти, са мо је 
је дан вид про бле ма са ко јим се су о ча ва ју 
обе оп шти не.

 Ми смо пр во по че ли кроз кул ту ру да се 
по ве зу је мо, а за тим смо кре ну ли и са раз
ме ном при вред ни ка. Са да на че му ће мо да 
ра ди мо је пи са ње за јед нич ких про је ка та, са 
ко ји ма ће мо да апли ци ра мо код фон до ва 
Европ ске уни је  ка же Дра го слав По по вић, 
по моћ ник на чел ни ка Слу жбе имо вин ско  
прав них од но са у Оп шти ни Др вар.

Пла ни ра ни про јек ти од но се се на уна
пре ђе ње оп шти на у обла сти еко ло ги је, 
ту ри зма и при вре де.

 По сле са рад ње на спорт ском, па на кул
тур ном ни воу, ред је да кон кре ти зу је мо и 
пла но ве на при вред ном ни воу. Па ле та ра 
„ТОМА“ ко ја по слу је на те ри то ри ји на ше 
оп шти не, по чет ком ју на отво ри ће у Др ва ру 
про из вод ни по гон, што ће на шој „бра ћи“‘ 
обез бе ди ти по сао за сто рад ни ка  ис та као 
је Сте ван Ка зи ми ро вић, пред сед ник Оп шти
не Ириг.

Ова са рад ња, ко ја је на ста ла пре ко Алек
сан дра Ву чи ћа, пре ми је ра Ср би је и Ми ло
ра да До ди ка, пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп
ске, са мо учвр шћу је ве зе из ме ђу Сре ма и 
Кра ји не, сма тра Мар ко Бо снић, пот пред
сед ник оп штин ског од бо ра СНСД Др вар.

 Да ви ше не до ла зи мо у Срем, пре ко 
„Олу ја“, већ при ја тељ ски. Ка да се спо је 
на ши по тен ци ја ли и по тен ци ја ли из овог 
ре ги о на, са мо на тај на чин мо же мо да 
по мог не мо јед ни дру ги ма  ре као је из ме ђу 
оста лог Бо снић. С.К.

ФОНДАЦИЈАНОВАКЂОКОВИЋ

Школицаживота
занајмлађе

Пред став ни ца Фон да ци је „Но вак Ђо ко
вић“ Го ра на Џу џа Ја ко вље вић, пред сед ник 
Оп шти не Шид Ни ко ла Ва сић и ди рек то ри ца 
Пред школ ске уста но ве „Је ли ца Ста ни ву ко
вић Ши ља“ Ја сми на Вар га, пот пи са ли су 
14. апри ла уго вор о уре ђе њу вр ти ћа у Ку ку
јев ци ма. Фон да ци ја про сла вље ног те ни се
ра уло жи ће око 4.754.000 ди на ра у адап та
ци ју учи о ни ца под руч ног оде ље ња Основ
не шко ле „Бран ко Ра ди че вић“ у Ку ку јев ци
ма, за по тре бе вр ти ћа.

 На ма је из у зет но за до вољ ство што је 
Фон да ци ја Но ва ка Ђо ко ви ћа до ни ра ла 
сред ства за Пред школ ску уста но ву „Је ли ца 
Ста ни ву ко вић Ши ља“, за хва љу ју ћи ко јим 
ће се омо гу ћи ти отва ра ње још јед ног оде
ље ња пред школ ске уста но ве. По ред де вет 
оп шти на и гра до ва, дра го нам је што је ода
бран и Шид и ја им се овом при ли ком 
за хва љу јем  ис та као је Ни ко ла Ва сић.

Ка ко ис ти чу из Фон да ци је „Но вак Ђо ко
вић“, овим про јек ти ма по ку ша ва се по мо ћи 
оп шти на ма ко је има ју ве о ма ма ли об у хват 
де це пред школ ским про гра мом.

 Же ли мо и да по бољ ша мо ком пе тен ци је 
вас пи та ча ко ји ра де са де цом, да би про
гра ми ко је они спро во де би ли што ква ли
тет ни ји. Ви ше од по ло ви не тих сред ста ва 
би ће ис ко ри шће но у по бољ ша ње усло ва у 
учи о ни ца ма у ко ји ма ће бо ра ви ти де ца од 
три до пет го ди на, али и пред школ ска гру
па, као и за ку по ви ну но вог на ме шта ја, а 
око два ми ли о на ди на ра би ће обез бе ђе но 
за по бољ ша ње ком пе тен ци је вас пи та ча  
ис та кла је Го ра на Џу џа Ја ко вље вић.

Про је кат „Шко ли ца жи во та, за јед но за 
де тињ ство“ ре а ли зу је се за јед но са Цен
тром за ин тер ак тив ну пе да го ги ју.

ШИД

РУМА

ИРИГ
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ЧИШЋЕЊЕКАНАЛАУБОСУТУ

Каналивише
неплавењиве

У Бо су ту је за вр ше на са на ци ја ка нал ске 
мре же, јер је ка нал у по те су „Ши ро ко по ље“ 
пра вио до ста про бле ма ме шта ни ма. На кон 
ре кон струк ци је ка на ла, са да услед ве ли ких 
па да ви на њи ва ма ко је се на ла зе у бли зи ни 
ка на ла не пре ти по топ усе ва. На чел ник 
Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му нал не и 
ин спек циј ске по сло ве Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Вла ди мир Пет ко вић је у сре ду, 
13. апри ла об и шао са ни ра ну ка нал ску мре
жу у Бо су ту. Ре кон струк ци ја је об у хва ти ла 
ко па ње ка на ла у ду би ни од 160 ме та ра и 
ду жи ни од 470 ме та ра. 

 У Бо су ту је прет ход не три го ди не до ста 
ура ђе но на ка нал ској мре жи, од но сно одр
жа ва њу и са на ци ји ка нал ске мре же. Ов де 
је од 2014. го ди не па до да нас ре кон стру и
са но и са ни ра но 11 ки ло ме та ра ка нал ске 
мре же. Пре две го ди не, 2014. је ура ђе но 
око 6.200 ме та ра, а вред ност ра до ва из но
си ла је око че ти ри ми ли о на ди на ра, да би у 
2015. го ди ни би ло са ни ра но око пет ки ло
ме та ра и та ин ве сти ци ја је из но си ла око 
три ми ли о на ди на ра. Па ра лел но са тим 
ра до ви ма, ра ди ло се и на са на ци ји и 
ре мон ту ма шин ско  елек трон ске опре ме 
на бра ни у Бо су ту, у вред но сти од око 70 
ми ли о на ди на ра. На те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца у по след ње три го ди не 
је мно го ура ђе но по пи та њу уре ђе ња ка нал
ске мре же – из ја вио је на чел ник Пет ко вић. 

Пре драг Бе шлић, ме шта нин и вла сник 
јед не од њи ва ко је су пла вље не, ре као је 
да су се ља ци, чи је се њи ве на ла зе у бли зи
ни ка на ла има ли ве ли ке про бле ме на овом 
по те су где је во да пре ли ва ла и због то га 
њи ве ни су мо гле да се об ра ђу ју. Зато су се 
ме шта ни обра ти ли ло кал ној са мо у пра ви, 
ко ја им је иза шла у су срет и ре ши ла ду го го
ди шњи про блем.  С.С.

ЗАСАВИЦАI

Радовиуселу

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 
об и шао је 12. апри ла ра до ве на ас фал ти
ра њу и уре ђе ње Вој во ђан ске ули це у За са

ви ци I. Ра до ви су по че ли дан ра ни је, а 
за вр ше ни су 12. апри ла. 

 За вр ша ва мо ра до ве на пре свла че њу 
са о бра ћај ни це у Вој во ђан ској ули ци у За са
ви ци I. Ов де смо има ли про блем, ка да је 
пре не ко ли ко го ди на ура ђен са мо сре ди
шњи део са о бра ћај ни це у ду жи ни од 800, 
900 ме та ра. Са да смо ура ди ли ком плет ну 
са о бра ћај ни цу, у ду жи ни од око 900 ме та ра. 
Вред ност ра до ва је око че ти ри ми ли о на 
ди на ра – ре као је на чел ник Пет ко вић и 
до дао да је у пла ну да се у овом се лу ура де 
и пар кин зи, ис пред и по ред кан це ла ри је 
Ме сне за јед ни це и шко ле.

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
За са ви ца I Ми лан Иван ко вић ре као је но ви
на ри ма да је ме шта ни ма ва жно што су 
до би ли ас фал ти ра ну ули цу, али им је још 
ва жни је што се из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца из ва ја ју зна чај ни ја сред ства за 
се ло, што пре ма ње го вим ре чи ма, на не ки 
на чин, спре ча ва од ла зак мла дих из се ла.

СВЕЧАНАСАЛАУЧАЛМИ

Замладожење
безнадокнаде

Ди рек тор Ди рек ци је за из град њу Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца об и шао је про шле сре
де, 13. апри ла ра до ве на из град њи мул ти
функ ци о нал ног објек та у Чал ми, ко ја се 
на ла зи на се о ском игра ли шту. 

 Ко нач но за вр ша ва мо је дан ве ли ки обје
кат ко ји је по чео да се ра ди још де ве де се
тих го ди на. Обје кат је по че ла да гра ди 
Ме сна за јед ни ца Чал ма, а с об зи ром на 
но ви За кон о јав ној сво ји ни, Ди рек ци ја за 
из град њу Гра да је пре у зе ла у сво ју над ле
жност ова кве објек те и од лу чи ла да ко нач
но овај обје кат по сле ви ше од 20 го ди на 
за вр ши мо. Oбјекат се на ла зи на фуд бал
ском игра ли шту Фуд бал ског клу ба „Сло га“ 
из Чал ме и он је за ми шљен као мул ти функ
ци о на лан. Ова са ла ка да бу де за вр ше на, 
мо ћи ће да се из да је, та ко да ће на тај 
на чин и клуб има ти не ки из вор при хо да – 
ре као је Са на дер.  

У са ли је ура ђен но ви под, спу шта ће се 
пла фо ни, ура ди ти ке ра ми ка, вен ти ла ци ја, 
но ва ра све та и стру ја. Вред ност ра до ва је 
око два ми ли о на ди на ра.

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Чал ма Бо ри слав Ба бић из ја вио је да 
из град ња овог објек та зна чи ме шта ни ма 
Чал ме, јер у око ли ни не ма све ча них са ла. 
Он је та ко ђе до дао да ће упра во у њој мо ћи 
да се ор га ни зу ју све вр сте про сла ва, а да 
ће Са вет ме сне за јед ни це иза ћи у су срет 
свим мла до же ња ма из Чал ме, та ко што ће 
им усту пи ти ове про сто ри је без на док на де.  

ЕДУКАЦИЈА

Дигиталнонасиље
Град ска упра ва за обра зо ва ње у са рад

њи са УНИ ЦЕФом и Ми ни стар ством про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ор га ни
зо ва ла је про шлог че тврт ка, 14. апри ла 

пре зен та ци ју при руч ни ка „Ди ги тал но на си
ље и ре а го ва ње“ у ми тро вач кој Град ској 
ку ћи. 

При сут ни  су из не ли сво ја ис ку ства ве за
на за елек трон ско и вр шњач ко на си ље, а 
пре зен та ци ји су при су ство ва ли ро ди те љи, 
уче ни ци и про фе со ри. 

Сми ља на Гру јић, пси хо лог из гру пе за 
за шти те од на си ља и дис кри ми на ци је, 
об ја сни ла је да по сто је раз ли чи те вр сте 
ди ги тал ног на си ља, а да је вер бал но на си
ље нај за сту пље ни је. Су шти на је да уче ни
ци на у че ка ко да се по на ша ју у ре ал ном 
све ту, и да се та ко по на ша ју и у вир ту ел
ном.  С.С.

ПСЦПИНКИ

ИзПокрајине
новацзабазен

По кра јин ски се кре тар за енер ге ти ку и 
ми не рал не си ро ви не Не над Стан ко вић, 
пот пи сао је 12. априла уго во ре о до де ли 
бес по врат них под сти цај них сред ста ва за 
ре а ли за ци ју про је ка та при ме не то плот них 
пум пи за за гре ва ње/хла ђе ње обје ка та јав
не на ме не на те ри то ри ји Вој во ди не.

На овом кон кур су По слов но спорт ски 
цен тар „Пин ки“ из Срем ске Ми тро ви це је 
до био 8.812.800 ди на ра на ме ње них за 
за гре ва ње ба зе на то плот ним пум па ма, јер 
је у то ку из град ња за тво ре ног ба зе на у 
окви ру ПСЦ „Пин ки“. 

Уград њом то плот них пум пи под сти че се 
ра ци о нал ни је ко ри шће ње енер ги је, као и 
ње на уште да, по што то плот не пум пе, пре
ма ре чи ма се кре та ра Стан ко ви ћа, за је дан 
уло же ни ки ло ват час елек трич не енер ги је 
да ју че ти ри до пет пу та ви ше то плот не 
енер ги је.

Реч је о об но вљи вом из во ру енер ги је, 
чи јом се упо тре бом до при но си за шти ти 
жи вот не сре ди не, а као крај њи бе не фит, 
зна ча јан за гра ђа не, пред ста вља ју ни жи 
ра чу ни за енер ги ју у са мим ста но ви ма.

Ина че, на кон курс је при сти гло је да на ест 
при ја ва. Укуп на тра же на сред ства из но си
ла су око 84 ми ли о на ди на ра. Од укуп ног 
бро ја при ја ва, че ти ри при ја ве су ис пу ни ле 
све усло ве. 

БИБЛИОТЕКА

Сусретписаца
У Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ про

шлог пет ка, 15. апри ла пи сци из Срем ске 
Ми тро ви це уго сти ли су пи сце из Би је љи не 
и за јед но одр жа ли књи жев но ве че. Ор га ни
за тор овог до га ђа ја била је Књи жев на 
за јед ни ца Срем ска Ми тро ви ца. На су сре ту 
пи са ца ова два гра да сво је ства ра ла штво 
пред ста ви ло је не ко ли ко чла но ва оба удру
же ња. Го во ри ла се по е зи ја, афо ри зми, про
за, а чу ле су се и ори ги нал не му зич ке ком
по зи ци је.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА
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Дадексшири
производњу

Ди рек тор ком па ни је Дадекс из Ма чван
ске Ми тро ви це Јо ван Ми сој чић и гра до на
чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав 
Не ди мо вић по ло жи ли су у по не де љак, 18. 
апри ла ка мен те ме љац за из град њу но вог 
објек та у окви ру по сто је ће фир ме. За вр
ше так ра до ва оче ку је се у ок то бру, а обје
кат од 1.850 ква дра та ко шта ће око 350.000 
евра. 

Гра до на чел ник Не ди мо вић је том при ли
ком из ра зио сво је за до вољ ство што се на 
про сто ру Ма чве раз ви ја но ва ин ду стриј ска 
зо на. 

 Ово је ва жан дан за Срем ску Ми тро ви
цу, јер да нас за по сли ти пет љу ди је ве ли ка 
ствар, а го спо дин Ми сој чић из го ди не у 
го ди ну по ка зу је то са сво јих пре ко 75 за по

сле них. Го спо дин Ми сој чић до са да ни је 
тра жио још ни ка кву по моћ од др жа ве, а ми 
сто ји мо на рас по ла га њу. Ме ни је ве ли ко 
за до вољ ство што ће ов де на про сто ру 
Ма чван ске Ми тро ви це, да ник не но ва 
ин ду стриј ска зо на – из ја вио је Не ди мо вић.

Јо ван Ми сој чић, вла сник и ди рек тор 
фир ме Дадекс из Ма чван ске Ми тро ви це 
ка же да по сао зах те ва про ши ре ње ка па
ци те та. 

 Сва ке го ди не по сао нас те ра да гра ди
мо по јед ну ха лу. До шао је ред на тре ћу 
ха лу по ре ду, а раз лог то ме је тај што се 
по сао ши ри. Но ви обје кат тре бао би да 
за по сли 15 до 20 љу ди у ско ри јој бу дућ но
сти, а у на ред не две, три го ди не и до 50 
љу ди. Ми смо фир ма ко ја про из во ди 
пе кар ске пе ћи и ов де ће се про из во ди ти 
исти тај про грам, с тим да је ова ха ла 
на ме ње на за ве ли ке по го не ко је гра ди мо 
по др жа ви и ино стран ству – ис та као је 
Ми сој чић.  Ж.П.

ПУ„ПЧЕЛИЦА“

Уписувртић
Упис де це у Пред школ ску уста но ву „Пче

ли ца“ у Срем ској Ми тро ви ци по чи ње 4. 
ма ја и тра ја ће до 31. ма ја. Ка ко са оп шта
ва ју из „Пче ли це“, за све објек те у гра ду 
за ин те ре со ва ни ро ди те љи сво ју де цу мо гу 
упи са ти у објек ту „Зве зди ца“ у На се љу 
Мар ко Пе ри чин Ка ме њар у пе ри о ду од 8 
до 14 ча со ва. Упис де це са под руч ја 
Ла ћар ка вр ши ће се у објек ту „Чу пе рак“ у 
Ла ћар ку у пе ри о ду од 12 до 14 ча со ва, а за 
де цу са под руч ја Ма чван ске Ми тро ви це у 
објек ту „Ла не“ у Ма чван ској Ми тро ви ци, 
та ко ђе у пе ри о ду од 12 до 14 ча со ва. За 
до ку мен та ци ју ко ја је по треб на при ли ком 
упи са, ро ди те љи ће би ти оба ве ште ни у 
исто и ме ним објек ти ма.

ЛАЋАРАК

Башта,машта

У су бо ту, 16. апри ла у Ла ћар ку је одр жа
на ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Ба шта, 
ма шта и још сва шта“. Oрганизатор овог 
до га ђа ја би ла је Ме сна за јед ни ца Ла ћа рак 
у са рад њи са Удру же њем „Пар но ро мо ро“, 
„Де ка ленд“ и Ак ти вом же на Ла ћа рак, уз 
по др шку Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

У окви ру ове ма ни фе ста ци је спро ве де но 
је не ко ли ко раз ли чи тих ак тив но сти, те је 
та ко у ром ском на се љу уре ђен спорт ски 
те рен и тим по во дом је од и гра на утак ми ца 
из ме ђу де це ко ја жи ве у том на се љу и де це 
из Фуд бал ског клу ба „ЛСК“. 

По др шку овој ма ни фе ста ци ји пру жио је и 
на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт 
и омла ди ну Или ја Не дић.

ДОМЗДРАВЉА

ПоклонизаРазвојно
саветовалиште

У окви ру про гра ма са рад ње УНИ ЦЕФа и 
Ми ни стар ства здра вља по све ће ног уна пре
ђе њу раз во ја у ра ном де тињ ству, ком па ни ја 
Те ле ком Ср би ја до ни ра ла је ди дак тич ке 
ма те ри ја ле Раз вој ном са ве то ва ли шту До ма 
здра вља у Срем ској Ми тро ви ци. Њих ће 
пе ди ја три, пси хо ло зи, ло го пе ди, де фек то ло
зи и дру ги здрав стве ни рад ни ци и са рад ни
ци мо ћи да ко ри сте за про ве ра ва ње и сти
му ли са ње од ре ђе них ве шти на де чи јег раз
во ја. 

По кло ни су уру че ни 12. апри ла, а ди рек
тор ми тро вач ког До ма здра вља др Душко 
Маџић се за хва лио на до на ци ји и ис та као да 
ће ди дак тич ки ма те ри јал сва ка ко уна пре ди
ти рад Раз вој ног са ве то ва ли шта, ко је је зна
чај но за пра ће ње де це и по ре ме ћа ја у нај ра
ни јем де тињ ству. Овај ди дак тич ки ма те ри јал 
омо гу ћи ће про ве ру и сти му ла ци ју раз во ја 
од ре ђе них ве шти на код де це, али и пра во
вре ме но уоча ва ње ка шње ња у њи хо вом 
раз во ју, јер пр ве го ди не жи во та пред ста вља
ју ба зу успе шног раз во ја де те та.

Рад ове слу жбе у Срем ској Ми тро ви ци 
кон ци пи ран је као тим ска са рад ња ко ја 
укљу чу је пе ди ја тра, пси хо ло га, де фек то ло га 
и фи зи о те ра пе у та, ко ји ра де са де цом уз ра
ста од дру гог ме се ца до по ла ска у шко лу. 

Б.С.

РАВЊЕ

Изградњацркве
Ра до ви на из град њи Цр кве Све тог ца ра 

Кон стан ти на и ца ри це Је ле не у Рав њу 
по че ли су у по не де љак, 18. апри ла. Пред
сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Рад ми ло 
Бу де че вић за хва лио се ло кал ној са мо у пра
ви на до са да шњој по мо ћи и на ја вио да ће 
укљу чи ти све ме шта не у из град њу овог 
објек та. 

 У пи та њу ни су са мо гра ђе вин ски ра до
ви не го и опре ма ње са ме цр кве. За из град
њу смо има ли по др шку Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, у сми слу сред ста ва, а не што 
смо из дво ји ли и из сво јих сред ста ва. Ми 
ни смо ишли са ак ци јом при ку пља ња новца 
од ме шта на, хо ће мо да се пр во не што ура

ди, а ка сни је да  укљу чи мо и ме шта не, ка ко 
би  сви за јед но уче ство ва ли у из град њи – 
по ру чио је Бу де че вић.

Све ште ник Ми ло рад Па вло вић ис та као 
је да цр ква као гра ђе ви на не зна чи ни шта 
ако не ма ду хов ног гра ђе ња. За то је и бит но 
по ред шко ле да се у се лу ози да и јед на 
ду хов на све ти ња.   С.С.

СИРМИЈУМДЕНС

УспешниуСарајеву
Чла но ви ми тро вач ког Пле сног клу ба 

„Сир ми јум денс“ су про шлог ви кен да успе
шно пред ста вља ли свој град на ин тер на ци
о нал ном так ми че њу ко је је одр жа но у 
Са ра је ву. Так ми че ње је одр жа но у Спорт
ском цен тру „Или џа“ у ор га ни за ци ји Са ве за 
мо дер них пле со ва Бо сне и Хер це го ви не, а 
до ма ћин овог так ми че ња је био Пле сни 
клуб „Ори он“.

На овом так ми че њу уче ство ва ло је пре ко 
де сет зе ма ља и око 2.000 так ми ча ра. Из 
Срем ске Ми тро ви це је кре ну ло укуп но 
де вет пле са ча, а так ми чи ли су се у сле де
ћим ди сци пли на ма: На та ли ја То јић, Не ве на 
Мак си мо вић, Са ра По ња рац, Еле о но ра 
Јо кић Рун тић, На та ша Ке вић, Ми на Спа со
је вић у ка те го ри ја опен ма ла гру па са ко ре
о гра фи јом Бју ти квинс. Оне су осво ји ле 
пр во ме сто, док је Сан дра Про кић у ка те го
ри ји улич ни плес за де цу осво ји ла тре ће 
ме сто. Ка та ри на Чо лић и Ми лош Бан дић су 
у па ру у ка те го ри ји улич ни плес ју ни о ри 
за у зе ли 8. ме сто.
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ГДЕЈЕЗАВРШИОНОВАЦЗАОБНОВУХРАМАУМИТРОВАЧКОМНАСЕЉУМАЛАБОСНА?

Покрајинскавлада
преварилавернике
Но,ипоредтогашто
одобренасредства

изПокрајинејошувек
нисустигла,апо
свемусудећини

неће,изградњахрама
јенастављена,
захваљујући

средствимаизбуџета
ГрадаСремска
Митровицаи

донацијамаверника

Све ште ник Цр кве Све тих Сир миј ских 
му че ни ка у срем ско ми тро вач ком 
На се љу Ма ла Бо сна Ра до слав Ра до

ва но вић 2008. го ди не кон ку ри сао је код 
Фон да за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди не 
за сред ства за про је кат на ста вак из град ње 
хра ма Све тих Сир миј ских му че ни ка Срем
ска Ми тро ви ца. Тра же на сред ства за об но
ву цр кве из но си ла су 8.550.000 ди на ра. 
Фонд за ка пи тал на ула га ња до био је но вац 
за ове на ме не 2010. го ди не, али пре ма 
ре чи ма са да шњег све ште ни ка ове цр кве, 
про то је ре ја ста вро фо ра Ду шка Мар ја но ви
ћа, но вац ни ка да ни су до би ли. Због то га се 
по ста вља пи та ње где је за вр шио ми ли он
ски из нос на ме њен цр кви? 

Ка ко при ча све ште ник Ду шко Мар ја но
вић, он је тра жио од го вор од По кра ји не због 
че га ни су до би ли одо бре на сред ства за 
на ста вак из град ње цр кве. Та да му је ре че
но да они у ства ри те 2008. го ди не ни су 
до ста ви ли ком плет ну до ку мен та ци ју, ко ја је 
би ла пред ви ђа на кон кур сом. 

Ме ђу тим, да би се кон ку ри са ло за би ло 
шта, по треб но је да се до ста ви ком плет на 
до ку мен та ци ја, ина че се про је кат од би ја, 
од но сно, сред ства се не одо бра ва ју. Ако су 
у овом слу ча ју сред ства одо бре на, што све
до че до ку мен ти ко је смо до би ли на увид од 
све ште ни ка Мар ја но ви ћа, на осно ву че га је 
Фонд за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди не 
до нео од лу ку о до де ли истих ако, као што 
твр де, до ку мен та ци ја ни је би ла ком плет
на?! Од лу ку о до де ли сред ста ва 28. ју ла 
2010. го ди не су донели Пре драг Жи ва но
вић, по моћ ни к ди рек то ра Фон да и пред сед
ник Управ ног од бо ра др Бо ја н Пај ти ћ.

Та да шња по кра јин ска власт, на че лу са 
Бо ја ном Пај ти ћем, се хва ли ла да је по ма га
ла и да ва ла па ре за цр кве, а ис по ста ви ло 
се, да је бар у овом слу ча ју, то не и сти на. 
По ста вља се пи та ње где је не ста ло осам и 
по ми ли о на ди на ра на ме ње них Цр кви Све
тих Сир миј ских му че ни ка. 

Но, и по ред то га што одо бре на сред ства 
из По кра ји не још увек ни су сти гла, а по све

му су де ћи ни не ће, из град ња хра ма је 
на ста вље на. 

Ра до ви на об но ви Цр кве Све тих Сир миј
ских му че ни ка се при во де кра ју, а у пла ну је 
из град ња пар кин га ис пред хра ма и уре ђе
ње пор те. 

Нео п ход на сред ства за ове ра до ве 
из дво је на су из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца али и од до на ци ја по је ди них 
ме шта на. 

 Храм је по чео да се гра ди 1994. го ди не 
из са мих сред ста ва ме шта на На се ља Ма ла 
Бо сна и до ве ден у за вр шну фа зу ра до ва, 
од но сно пре о ста ло је уре ђе ње и за вр ше так 
фа са де објек та, као и кров не кон струк ци је. 
Ра до ве фи нан си ра Град Срем ска Ми тро ви
ца, ме шта ни Ма ле Бо сне и по је дин ци, у 
скла ду са сво јим фи нан сиј ским мо гућ но
сти ма. Сви ра до ви ра де се у пот пу но сти уз 
по др шку, и са рад њу са ло кал ном са мо у
пра вом, па та ко и уре ђе ње пор те, из град ња 
пар кин га ис пред хра ма, уре ђе ње зе ле них 
по вр ши на, са ам би ци јом да се убу ду ће 
по ред хра ма из гра ди и деч је об да ни ште са 
пра те ћим објек ти ма и игра ли шти ма за де цу 
– ка же про то је реј ста вро фор Ду шко Мар ја
но вић и ис ти че да ово на се ље бро ји мно го 
де це мла ђег уз ра ста, те да је упра во због 
то га иде ја да се ов де на пра ви и об да ни ште. 

 Као над ле жни све ште ник мо рам да 
ис так нем да на те ри то ри ји на се ља тре нут
но жи ви се дам хи ља да ста нов ни ка, а да је 
број пред школ ске де це про цен ту ал но тре
нут но нај ве ћи на чи та вој те ри то ри ји Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца. Ра до ви су у фа зи 
за вр шет ка, пре о ста је да се уве де под но 
гре ја ње и по ста ви мер мер, што ће на дам 
би ти за вр ше но до Вас кр са. За тим сле ди 
осли ка ва ње цр кве, а храм ће се при пре ма
ти за ве ли ко осве ће ње 2017. го ди не, ка да 
ће се на пра ви ти ве ли ко сла вље. На са мом 
осве ће њу хра ма по је дин ци ће би ти од ли ко
ва ни од стра не цр кве – ре као је Мар ја но вић 
и за хва лио ло кал ној са мо у пра ви за по моћ 
то ком из град ње и об но ве хра ма.

СањаСтанетић

Протојерејставрофор
ДушкоМарјановић

Упркоснеиспуњенимобавезама
покрајинскогФонданастављена
реконструкцијацркве
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Би ло им је ва жно да ме уни ште, 
да не успем у по слу ко ји сам за
по чео, не ре а ли зу јем да ље пла

но ве и ус пе ли су! Да нас сам про пао 
чо век, ко ји се бо ри сам са со бом, и 
ди ја бе те сом. Син Са ва је у Лон до ну 
на сту ди ја ма, Је ле на жи ви у За гре бу, 
до ђу кад мо гу, а ја да не про во дим већ 
зад њих 14 го ди на у Врд ни ку. Укљу чио 
сам се у ло кал не из бо ра, кан ди дат 
сам за од бор ни ка ис пред Срп ске ра
ди кал не стран ке, чи ји сам члан већ 25 
го ди на. Ми слим да још увек мо гу да 
дам не ки до при нос, ова ко за по чи ње 
при чу Да мир До кић, ко ји по сле ви ше
го ди шњег не по ја вљи ва ња у ме ди ји
ма, пр ви пут при ча за М но ви не. 

Ка да је ре шио да се вра ти у Ср би
ју, Да мир се на пр ви по глед за љу био 
у ве ле леп ни Врд ник. Ку пио је плац 
на по вр ши ни од пет хек та ра, са ко јег 
по глед пу ца на овај бањ ски цен тар, 
са гра дио ку ћу, за са дио воћ ња ке, по
кре нуо про из вод њу ра ки је, ка же, хтео 
је још да ши ри би знис, а он да су га 
осу ди ли на го ди ну да на за тво ра, због 
прет њи ко је је упу тио Клер Бир ген, 
та да шњој ам ба са дор ки Аустра ли је у 
Бе о гра ду.

 Ни шта ни сам не ги рао, све сам 
при знао. Изи ри ти ра ли су ме аустра
лиј ски ме ди ји, ко ји су пи са ли ка ко сам 
го ди на ма фи зич ки мал тре ти рао сво ју 

ћер ку, што ни је би ло тач но. За то сам 
на звао њи хо во пред став ни штво и упу
тио прет ње. Од слу жио сам ту за твор
ску ка зну и вра тио се. За тих го ди ну 
да на про ве де них у за тво ру, воћ ња ци 
ко ји су под за са дом кру шке, шљи ве, 
ду ње и кај си је на укуп ној по вр ши ни од 
24 хек та ра су про па ли, јер ни је имао 
ко да их одр жа ва. Пре ки нуо сам про
из вод њу ра ки је, по сао је кре нуо у су
но врат  при се ћа се Да мир и ка же да 
је не што воћ ња ка про дао, али је део и 
оста вио, па уби ра при ход од про да је 
ро да.

Та да је већ уве ли ко за по чео и град
њу бен зин ске пум пе на ула зу у Врд
ник, са рум ске стра не, али до зво лу за 
њен рад „ис пре чи ла“ је Вој ска Ср би је, 

ко ја у не по сред ној бли зи ни има раз ру
ше не објек те, ни је до зво ли ла град њу 
ци вил них обје ка та.

 Три го ди не сам че као на до зво лу, 
се ћам се та да је Дра ган Шу та но вац 
био ми ни стар од бра не, и по што сам 
уви део да је не ћу ни до би ти, ре шио 
сам да про дам тај не до вр шен обје кат. 
На рав но, про дао сам за мно го ма ње 
нов ца, од оног што сам уло жио, али 
ку ри о зи тет је да је тај ко ме сам про
дао до био до зво лу за рад по сле ме
сец да на. Пум па и да нас ра ди, и не ка 
 при ча Да мир, освр ћу ћи се на по че
так при че, да га је та да шња власт, ка
ко он ка же, на мер но спу та ва ла да не 
оства ри за по че те ци ље ве.

Да нас ка да се све сле гло, сма тра 
да је те шко ба ви ти се при ват ним би
зни сом у Ср би ји.

 Још кад ни си у спре зи са вла сти, 
он да су ја ко ма ле шан се да мо же да 
се успе. На ви као сам се на сре ди ну 
у ко јој сам, и љу де иако сам пре то га 
жи вео у Аме ри ци, Аустра ли ји. Про дао 
бих ову ку ћу, и ку пио ма њу, али исто у 
Врд ни ку. За са да још увек не по ку ша
вам да за поч нем не што но во, по пи
та њу по сла. Са да ћу се пр ви пут оку
ша ти и у по ли ти ци, ако СРС на рав но 
пре ђе цен зус у ири шкој оп шти ни, што 
оче ку јем  на да се Да мир.

С.Костић

ДАМИРДОКИЋ,ПОСЛЕВИШЕГОДИШЊЕГЋУТАЊАПРИЧАЗАМНОВИНЕ

Бившавластје
хтеладамеуништи

За ли де ра ра ди ка ла Во ји сла ва Ше ше
ља ка же да је ве ли ки бо рац, чо век ко ји у 
све му ис тра је. За то му је и остао по ли тич
ки ло ја лан, по сле свих на мет ну тих пре
пре ка. 

 Ка да сам био у за тво ру, да је он био у 
Ср би ји, до шао би ми у по се ту, у то сам 
си гу ран  ми сли Да мир, ко ји на пи та ње да 
ли га је не ко од ра ди ка ла по се тио док је 
био у за тво ру, до да је да је хтео Не ма ња 
Ша ро вић, али да је ње гов адво кат спре
чио ту по се ту.

Шешељ

ДамириЈеленаДокић
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У До њим Пе тров ци ма је 13. апри ла 
ас фал ти ран део Во де нич ке ули
це у ду жи ни од не што пре ко 220 

ме та ра. Ду шко Чвор ков, за ме ник пред
сед ни ка Са ве та ме сне за јед ни це До њи 
Пе тров ци ка же да се ду го че ка ло на за
вр ше так де ла пу та и да је са да ис пу ње
но обе ћа ње. 

Вла ди сла ва Ста ме но вић, ди рек тор ка 
ЈП Ди рек ци ја за из град њу Ру ме об и
шла је ове ра до ве, као и не што ка сни је 
ас фал ти ра ње две ули це у Бу ђа нов ци
ма.

 Ши ри на ас фал та ко ји је ура ђен у 
овој ули ци у До њим Пе тров ци ма је три 
ме тра, а де бљи на сло ја ас фал та шест 
цен ти ме та ра. Вред ност ра до ва је око 
два ми ли о на ди на ра, а сред ст ва су из 
уго во ра о ре дов ном одр жа ва њу пу те ва 
и ули ца  ис та кла је Вла ди сла ва Ста
ме но вић.

Истог да на су за по че ли ра до ви на ас
фал ти ра њу и две ули це у Бу ђа нов ци
ма  део Ули це Мар ша ла Ти та пре ма 
Же ле знич кој ста ни ци у ду жи ни од 220 
ме та ра и Пин ки је ва ули ца у ду жи ни од 
око 120 ме та ра. 

 Вред ност ових ра до ва у Бу ђа нов
ци ма је око три ми ли о на ди на ра. То су 
ду го го ди шњи про бле ми ме шта на ових 
ули ца, ко ји се ра ни је ни су ре ша ва ли јер 
ни је би ло нов ца за то. У раз го во ри ма 
са ме шта ни ма и пред сед ни ци ма са ве та 
ме сних за јед ни ца са гле да ли смо мо гућ
но сти и за вр шет ком ових ра до ва, љу ди 
ко ји жи ве у по ме ну тим ули ца ма ће сва
ка ко има ти ква ли тет ни ји жи вот  кон ста

то ва ла је Вла ди сла ва Ста ме но вић.
Шта су при о ри те ти за ра до ве про ис

те кло је, де лом и из ре дов них раз го во
ра ко је је пред сед ник Оп шти не Ру ма 
Сла ђан Ман чић имао у ви ше на вра та 
са пред став ни ци ма свих ме сних за јед
ни ца. 

По сле До њих Пе тро ва ца и Бу ђа но ва
ца, ра до ви на ас фал ти ра њу ули ца су 
14. апри ла на ста вље ни у До брин ци ма, 
где је ас фал ти ра на Ули ца Ма ре Гми зић 
у ду жи ни од 600 ме та ра.

Жи те љи овог де ла се ла су из у зет но 
за до вољ ни, јер ка жу до са да су им са
мо обе ћа ва ли, али је ули ца и да ље би
ла не ас фал ти ра на.

 Пре де се так да на смо пот пи са ли 
уго вор вре дан 35 ми ли о на о ас фал ти
ра њу пу те ва и ули ца у рум ској оп шти
ни, а ова ули ца у До брин ци ма је не што 
што смо обе ћа ли још про шле го ди не. 
Вред ност ра до ва на ас фал ти ра њу је 
пре ко пет ми ли о на ди на ра. У овом де
лу не ма пу но ку ћа, али сви љу ди за слу
жу ју да жи ве у истим усло ви ма. На ста
вља мо оно што смо за по че ли, ка да је 
реч о на кнад но ура ђе ним или про ду же
ним ули ца ма да их ас фал ти ра мо. Ра
ди ће мо све док се ова сред ства од 35 
ми ли о на ди на ра не утро ше, а ако бу де 
по треб но, ра ди ће мо и ре ба ланс. На ме
ра ва мо да и ове це ле го ди не ула же мо 
у пут ну ин фра струк ту ру  ре као је при
ли ком оби ла ска ра до ва у До брин ци ма 
пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић.

С.Џ.

ДОЊИПЕТРОВЦИ,БУЂАНОВЦИИДОБРИНЦИ

Асфалтирањеулица

ПредседникОпштинеРумаСлађанМанчићсаДобринчанима

РУМА:РЕПРОГРАМПОРЕЗА

Отплатадуга
увишерата

Из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре
ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји 
да та је мо гућ ност ре про гра ма по ре ског 
ду га, пре вре ме на от пла та и от пис ка ма те 
на по ре ски дуг, и то за по ре ски дуг ко ји ни је 
ве ћи од два ми ли о на ди на ра и ко ји у се би 
не са др жи ка ма ту, на дан сту па ња на сна гу 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма за ко на о 
по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра
ци ји, од но сно 4. мар та ове го ди не.

Зах те ви за ре про грам, пре вре ме ну 
от пла ту и от пис ка ма те по овом осно ву се 
под но се у пи са ном об ли ку на про пи са ном 
обра сцу до 4. ју ла уз до ста вља ње до ка за о 
из ми ре њу те ку ћих оба ве за и глав ни це 
по ре ског ду га. 

Ка ко се уз по пу ње ни обра зац до ста вља 
и до каз о упла ти те ку ћих оба ве за и глав ни
це ду га, нео п ход но је да сви за ин те ре со ва
ни по ре ски об ве зни ци нај пре до ђу у про
сто ри је Оде ље ња за ло кал не јав не при хо
де, ко је се на ла зи у Глав ној ули ци 107 у 
Ру ми, ка ко би до би ли ин фор ма ци ју о тач
ном из но су ду га, као и усло ви ма, те ку ћим 
оба ве за ма и глав ни ци ко ју тре ба да упла те 
да би се оства ри ла пра ва пред ви ђе на 
За ко ном.

Ми ле ва Ко ва че вић, ше фи ца Оде ље ња 
за ло кал не јав не при хо де ка же да је ово до 
са да нај при хва тљи ви је од ла га ње ду гов ног 
по ре за  пред ност је да они ко ји под не су 
зах те ве за од ло же но пла ћа ње сти чу мо гућ
ност да от пи шу ка ма ту у це ло сти ко ја је 
по сто ја ла на дан 4. мар та. 

 Пред мет ре про гра ма је сте дуг на тај 
дан, а ако се дуг пла ти у це ло сти от пи су је 
се ка ма та ко ја је по сто ја ла на тај дан. Сви 
зах те ви мо ра ју би ти под не ти у пи са ној 
фор ми и сва кој стран ци ће мо пру жи ти ком
плет ну по моћ  да кле све што му је по треб
но. Оно што је ва жно ис та ћи је да тре ба да 
пла те те ку ћу оба ве зу, у овом мо мен ту то је 
ка ма та од 4. мар та до да на под но ше ња 
зах те ва, мо жда то ка сни је бу де те ку ћа ра та 
 то за ви си од да на под но ше ња зах те ва. 
На ше дис кре ци о но пра во је да од ре ди мо 
број ра та  спрам из но са ду га, а мак си мал
но је 60 ра та. Има мо пу но фи нан сиј ских 
об ве зни ка  18.000, а нај ви ше ра та да је мо 
са мо ако су ми ли он ски из но си  об ја шња ва 
Ми ле ва Ко ва че вић. 

Фи зич ким  ли ци ма, уко ли ко има ју дуг до 
100.000 ди на ра, на при мер, одо бра ва се 
от пла та на че ти ри до пет ра та. По вољ на је 
и ка ма та, јер са да је ре фе рент на ка мат на 
сто па 4,25 про цен та за од ло же не ра те, а за 
јав не при хо де она је и да ље, зва нич но 
14,25 од сто, за то је ово је дан од нај по вољ
ни јих ре про гра ма.

 Ми смо се та ко и ор га ни зо ва ли да тим 
љу ди ма за ре про грам по мог не мо да под
не су зах тев, јер же ли мо да што ви ше љу ди 
ис ко ри сте ове мо гућ но сти по вољ ног 
ре про гра ма. До са да је под не то 66 зах те
ва, а од про шле го ди не има пре не тих по ре
ских ду го ва ња од 120 ми ли о на ди на ра, а 
ка ма та је у тој су ми пре ко 40 ми ли о на 
ди на ра  об ја шња ва Ми ле ва Ко ва че вић.

Она ис ти че да се, по ступ ком под но ше ња 
овог зах те ва, пре ки да и по сту пак при нуд не 
на пла те што је, та ко ђе, по вољ ност.

Ми ле ва Ко ва че вић на ја вљу је да ће ове 
го ди не ра ди ти и пре кр шај не ка зне за оне 
ко ји не пла ћа ју по ре зе, не при ја вљу ју про
ме не или се не ја вља ју на по зи ве Оде ље
ња за ло кал не јав не при хо де.

С.Џ.

Потписали смо уговор вредан 35 милиона о асфал
тирању путева и улица у румској општини, изјавио је
председникрумскеопштинеСлађанМанчић
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У пре пу ној све ча ној са ли 
Основ не шко ле „Ду шан 
Јер ко вић“ у Ру ми 14. 

априла про мо ви сан је пр ви ро
ман уче ни це осмог раз ре да ове 
шко ле Је ле не Ог ње но вић „По
след њи ле шник“. 

Овај ро ман за де цу, али и за 
од ра сле, Је ле на је по че ла да 
пи ше у ше стом раз ре ду. То је 
пут од ра ста ња јед не де вој чи це 
ко ја бе жи од ку ће и од ла зи у не
ки са свим не по зна ти свет.

 На ме њен је нај пре мо јим 
вр шња ци ма, али и ро ди те љи
ма да раз у ме ју свет мла дих. 
Одав но ми је би ла же ља да 
на пи шем ро ман, а до шла сам 
спон та но до те ме на осно ву 
анег до те јед не мо је дру га ри це. 
На став ни ца је би ла оду ше вље
на, а у штам па њу ро ма на је по
мо гла шко ла и Дру штво учи те
ља Ру ме. Имам пет из срп ског 
је зи ка, а да љи мој пут је сва ка

ко Гим на зи ја, па сту ди је књи
жев но сти – из ја ви ла је мла да 
Је ле на Ог ње но вић.

Ви ше сла ва Нал чић, ње на на
став ни ца књи жев но сти, ка же 
да је ро ман пр ви пут про чи тан 

на кра ју ше стог раз ре да.
 Ка ко је Је ле на од ра ста ла 

и са зре ва ла то се де ша ва ло и 
са ро ма ном. Чи та ли су га ње ни 
дру га ри, да ва ли су ге сти је, не ке 
смо и ува жи ли. Је ле на је про
шле го ди не би ла ве о ма успе
шна на Књи жев ној олим пи ја ди, 
а и ове го ди не се за њу спре ма, 
про шла је оп штин ско и окру жно 
так ми че ње, а че ка је ре пу блич
ко. Ја сам ап со лут на си гур на 
да ће Је ле на из ра сти у пра вог 
пи сца. За и ста је нео бич но да је 
ово пра ви ро ман по свим пра
ви ли ма ка ко се пи ше је дан ро
ман, то ни су пе сме или збир ке 
при ча, већ пра ви ро ман – рекла 
је Ви ше сла ва Нал чић.

У пред ста вља њу књи ге уче
ство ва ла је драм ска сек ци ја 
шко ле, а у про гра му су уче ство
ва ли и школ ски хор, као и му
зич ки ан самбл „Цр на мач ка“.

С.Џ.

ПРОМОЦИЈАРОМАНАОСМАКИЊЕИЗРУМЕ

ПрвенацЈеленеОгњеновић

ЈеленаОгњеновић

Из ло жба ла у ре а та 43. ли ков не ко ло ни је 
„Бор ко вац“, ко ја је про шле го ди не по пр ви 
пут би ла по све ће на умет нич кој фо то гра фи

ји и до бит ни ка пла ке те са ли ком Ми ли во ја Ни ко
ла је ви ћа, Жељ ка Си но ба даиз Бе о гра да отво ре
на је у че твр так, 14. апри ла у Спо мен збир ци др 
Ро ма на Со ре ти ћа. Из ло жба фо то гра фи ја но си 
на зив „Мо ти ви ис точ не Ср би је“, а ка ко је ис та као 
му зеј ски са вет никДра го мир Јан ко вић, Си но бад је 
истин ски мај стор до ку мен тар не, но вин ске фо то
гра фи је, и у ста њу је да од сва ког мо ти ва на чи ни 
јед ну за ни мљи ву при чу. 

Оби ла зе ћи ис точ ну Ср би ју, аутор је за бе ле жио 
раз не оби ча је и до га ђа је, ве за не за Бо жић, Бо го
ја вље ње, По кла де, То до ро ву не де љу, и мно штво 
дру гих оби ча ја и тра ди ци је, ко ја се од но си на жи
вот љу ди у овом де лу Ср би је. 

Жељ ко Си но бад се фо то гра фи јом ба ви од 
1980. го ди не. Ра дио је за мно ге ју го сло вен ске 
илу стро ва не ча со пи се, а по след њих де се так го
ди на је уред ник „Илу стро ва не По ли ти ке“. Ње го ве 
фо то гра фи је су се по ја ви ле у мно гим ту ри стич
ким мо но гра фи ја ма, и ру бри ка ма. 

Из ло жба је отво ре на до 29. апри ла ове го ди не.

ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈРУМА

Фотографије
ЖељкаСинобада

Отварањеизложбе

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИ БРАК: Бе рић 
Ми ро слав и Кам па но вић Сне
жа на. 
ДОБИЛИЋЕРКУ:Бо шњак 

Иван и Ми ли ца – Срем. 
Ми тро ви ца, Ри ба рић Бра ни
слав и Ми ли ца – Ши ша то вац, 
Ђор ђе вић Ни ко ла и Ксе ни ја 
– Но ћај, Бан ду ли ја Ог њен и 
Ми ли ца – Ин ђи ја, Здје лар 
Ра до ван и Мир ја на  Пу тин ци.
ДОБИЛИ СИНА: Гво јић 

Ду шан и Ива на, Нађ Евалд и 
Ма ја, Бо жић Ср ђан и Ми ли ца 
– Срем. Ми тро ви ца, Цве тин
ча нин Ми лен ко и Је ле на – 
Ку змин, Ста но је вић Раст ко и 
Алек сан дра – Чал ма, Ко му
вес Да ли бор и Те о до ра – 
Шид, Бо дор Да вор и Зо ри ца, 
Ла ло ше вић Вла ди мир и 
Ми ле на – Ру ма, Жди њак 
Ми тар и Та тја на – Ва ши ца, 
Да кић Ми лан и Ма ја – Ви то
јев ци, За го рац Јо ви ца и Дра
га на, Ко ва че вић Сло бо дан и 
Ти ја на – Ин ђи ја, Гво зде но вић 
Не бој ша и Ма ја – Во гањ, 
Ву кић Зо ран и Су за на – Ер де
вик.
УМРЛИ: Ра до са вље вић 

Са ва, рођ. 1950; Ив ко вић 
Жи ван, рођ. 1938; Не дић 
Ђу рађ, рођ. 1934; Јо ви чић 
Сла ви ца, рођ. 1948; Клав жар 
Сла ви ца, рођ. 1955; Мол нар 
Ја нош, рођ. 1952; Ма ђар 
Фра њо, рођ. 1937; Ви да ко вић 
Иви ца, рођ. 1953; Об ра до вић 
Сте ван, рођ. 1948; Ге рик 
Ан дри ја, рођ. 1939; Ад на ђе
вић Ани ца, рођ. 1953; Гми зић 
Са ва, рођ. 1923; Бо жић Сте
ван, рођ. 1943; Ер де љан 
Ду шан, рођ. 1941; Уби па рип 
Јо ван, рођ. 1936; Бо ро је вић 
Ми ли ца, рођ. 1943; Пу зић 
Љу ба, рођ. 1936; Ша рић 
Ма ри ја, рођ. 1944; Це сник 
Ана, рођ. 1970; То па ло вић 
Ми ла, рођ. 1932; Ко ва че вић 
Ми ло ван, рођ. 1953; Је зди ми
ро вић До бри ла, рођ. 1929; 
Ми лен ко вић Спо мен ка, рођ. 
1938.

RUMA

СКЛОПИЛИ БРАК: Да ни
јел Ни ко лић и Ни ко ли на Теп
шић, Игор Ла за ре вић и Зо ри
ца Ко ва че вић, Жар ко Бро цић 
и Ма ри ја на Са ла пу ра
УМРЛИ: Го спа ва Јо ва но

вић, рођ. 1929, Рад ми ла 
Ми ли но вић, рођ. 1947, Дра га 
Ва ја гић, рођ. 1935, Фра њо 
Пин керт, рођ. 1943, Вла де 
Кер кез, рођ. 1937, Мил ка 
Те па вац, рођ. 1923, Пе тар 
Гла ваш, рођ. 1939. 

РУМСКИБИОСКОП
Маладворана

19.00и21.00часа
20.4. Под лу пом
21 – 27.4. Трам бо
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Бла го сло вом епи ско
па срем ског го спо ди на 
Ва си ли ја у Вла ди чан

ском дво ру у Ши ду осно ва на 
је цр кве на ри зни ца пра во
слав ног ар хи је реј ског на ме
сни штва шид ског, ко ја је зва
нич но отво ре на 11. апри ла. 

Овај му зеј у ма лом, осно
ван је са ци љем да при
ку пља, чу ва и пре зен ту је 
вер ску ба шти ну срп ског пра
во слав ног на ро да. Ри зни ца 

има му зеј ско  ис тра жи вач
ки ка рак тер ко ји омо гу ћа ва 
за ин те ре со ва ним по је дин
ци ма и уста но ва ма да упо
зна ју про шлост Срп ске пра
во слав не цр кве у Ши ду и 
око ли ни и то кроз оби ла зак 
му зеј ске по став ке и кроз ис
тра жи вач ки рад са ар хив
ским до ку мен ти ма. 

Ве ли ку за слу гу и до при нос 
за отва ра ње цр кве не ри зни
це дао је Ра до ван Сре мац, 

ар хе о лог и ку стос из Ши да.
 Шид је ма ла сре ди на и 

спа да у сред ње сре ди не у 
Сре му, али је ве о ма зна ча
јан по умет нич ким и кул тур
ним вред но сти ма. Ши ђа ни 
зна ју да су ту ме ђу пр ви ма. 
Упра во ов де мо гу да се упо
зна ју са до при но сом сво јих 
пре да ка за ову на шу сре
ди ну, нај пре на ду хов ном 
а по том и на умет нич ком и 
исто риј ском пла ну. Екс по

на ти об у хва та ју пе ри од од 
не ких 200 го ди на, од 18. па 
до сре ди не 20. ве ка. Нај ста
ри ји пред мет је на стао 1750. 
го ди не, а нај мла ђи да ти ра 
из 1964. го ди не. При ку пља
ње екс по на та је био ве ли ки 
иза зов  из ја вио је Ра до ван 
Сре мац.

Стал на по став ка у ри
зни ци бро ји 170 пред ме та. 
Му зеј ска по став ка је кон ци
пи ра на по цр кве ним оп шти
на ма. Нај ве ћи број му зе а ли
ја чи не ико не хро но ло шког 
ра спо на од око 1750. го ди
не до по чет ка Дру гог свет
ског ра та. Цр кве на ри зни ца 
шид ског на ме сни штва чу ва 
и бо га ту би бли о те ку ко ју чи
не бо го слу жбе не и ад ми ни
стра тив не књи ге, по том из у
зет но вред на до ку мен та ци ја 
ве за на за исто ри ју школ ства 
у Ши ду и ве ли ки број пред
ме та ко ји је у цр кве до спео 
као по клон вер ни ка и све
штен ства. По себ но ме сто у 
ри зни ци као сво је вр сни би
сер, за у зи ма пу тир из 1753. 
го ди не ко ји је дар чу ве ног 
ка пе та на и тр гов ца Три фу на 
Иса ко ви ћа, ро ђе ног бра та 
још чу ве ни јег ка пе та на Ву ка 
Иса ко ви ћа.  М.Н.

ОТВАРАЊЕЦРКВЕНЕРИЗНИЦЕУШИДУ

Предметиизпрошлости
СПЦнаједномместу

Мо шти Све те Ан ге ли не 
Бран ко вић, срп ске све ти тељ ке 
и гра ди тељ ке мно гих цр ка ва и 
ма на сти ра на Фру шкој го ри 
сти гле су 7. апри ла у ма на стир 
Све тих ар хан ге ла у При ви ној 
Гла ви. На кон три да на бо рав ка 
мо шти ју у При ви ној Гла ви, а 
по том и у ма на сти ру Све те 
Пет ке у Бер ка со ву, 11. апри ла 
мо шти су све ча но до че ка не и у 
Хра му Све тог оца Ни ко ла ја у 
Ши ду. Све ча ном до че ку мо шти
ју по ред ве ли ког бро ја вер ни ка 
при су ство вао је и вла ди ка 
срем ски Ва си ли је. 

 Дра го ми је што се отва ра
ње ри зни це де си ло на дан 
до но ше ња мо шти ју Све те 

Ан ге ли не, ко ја има сво ју ми си ју 
ши ром Сре ма па и ши ре. 
По сле 500 го ди на мо шти мај ке 
Ан ге ли не по пр ви пут из ла зе из 

ма на сти ра Кру ше дол, из сво је 
за ду жби не да оби ђу Срем  
ис та као је вла ди ка срем ски 
Ва си ли је.

МоштиСветеАнгелинеБранковићуШиду

ЦрквенаризницауВладичанскомдвору
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Не за ду го, Ру ма је опет по ве за на са уби
ством и то, ка ко се ка же, из „са че ку ше“, 
а уби јен је Дра ган Ра ни сав, стар 42 го

ди не.
Он је уби јен, са не ко ли ко ис па ље них хи та

ца, 14. апри ла око 22 са та ис пред сво је ку ће, 
а од за до би је них ра на је од мах пре ми нуо.

Уби ство се де си ло ка да је Дра ган иза шао 
ис пред ку ће да пре пар ки ра ауто, па се за то 
спе ку ли ше да су га уби це или уби ца зва ли 
те ле фо ном да иза ђе, а по том на ње га ис
па ли ли не ко ли ко хи та ца од ко јих је убр зо и 
пре ми нуо.

По по зи ву мај ке и ве ре ни це сти гла је Хит
на по моћ, али Дра га ну спа са ни је би ло, а по
том је са ти ма тра ја ла и по ли циј ска ис тра га.

Дра ган Ра ни сав је од ра ни је по знат по ли
ци ји, а био је осу ђен и на за твор ску ка зну 
због пљач ке из 2003. го ди не, ка да је ви ше 
њих опљач ка ло ку ћу се стре осни ва ча Ком па
ни је „МБ Ро дић“.

У по ро дич ној ку ћи ис пред ко је је и уби јен 
жи вео је са мај ком и ве ре ни цом.

Дра ган је са хра њен 16. апри ла на Град
ском гро бљу у Ру ми.

САЧЕКУШАУРУМИ

Убијениспред
својекуће

ДраганРанисав

Пресеченканалдроге
За јед нич ким ра дом при пад ни ка Упра ве гра

нич не по ли ци је Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва и Упра ве ца ри не пре се чен је још је дан 
ка нал кријумчарењa дро ге и за пле ње но око 64 
ки ло гра ма биљ не ма те ри је на лик на ма ри ху а ну 
на Гра нич ном пре ла зу Ба тров ци. Дро га је от кри
ве на у то вар ном де лу ка ми о на ко ји је пре во зио 
на ме штај. По на ло гу над ле жног ту жи о ца, во за чу 
А. Х. (1990)  је од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со
ва. Он ће, у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву 
за кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња и 
ста вља ње у про мет опој них дро га, 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.  

Недозвољено
држањеоружја

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ши ду су, при ли ком пре тре са јед не 
при ват не ку ће, про на шли и од у зе ли 242 пу шча на 
мет ка у не ле гал ном по се ду. Због по сто ја ња 
осно ва сум ње да је из вр шио кри вич но де ло 
не до зво ље на про из вод ња,  др жа ње, но ше ње и 
про мет оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја, про тив 
41го ди шњег му шкар ца би ће под не та кри вич на 
при ја ва над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку. 

САОПШТЕЊАПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ

СРЕМСКАМИТРОВИЦА
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“

РУМА
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
11.  Ура ди ће мо за јед но  Две ри  ДСС  Бо јан Ри стић

ИНЂИЈА
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“
8. На род ни по крет Ди на ра – Дри на – Ду нав – Ми ли во је Рав њак

СТАРАПАЗОВА
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
9. Зе ле на стран ка
10. Дра ган Мар ко вић Пал ма  Је дин стве на Ср би ја  

ЛОКАЛНИИЗБОРИУСРЕМУ

Коначнеизборнелисте
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ЈКП „Во до вод“ Срем ска Ми тро ви ца из 
соп стве них сред ста ва ку пи ло је но ву 
ци стер ну за пи ја ћу во ду. Ово је јед на 

од зна чај ни јих ин ве сти ци ја овог пред у зе ћа, 
с об зи ром на то да је по сто је ћа ци стер на 
слу жи ла свр си пре ко 30 го ди на. Ди рек тор 
„Во до во да“ Са ша Бу га џи ја је на гла сио да 
ће но ва ци стер на за во ду од са да слу жи ти 
Ми тров ча ни ма у слу ча ју евен ту ал них 
не ста ши це во де.

 ЈКП „Во до вод“ из Срем ске Ми тро ви це 
бо га ти је је за но во спе ци ја ли зо ва но во зи
ло. Ми тров ча ни ма и на шим су гра ђа ни ма 
на рас по ла га њу је јед на но ва ци стер на за 
снаб де ва ње пи ја ћом во дом, из ра ђе на од 
нер ђа ју ћег че ли ка и са мим тим га ран ту је 
ква ли тет но снаб де ва ње ис прав не во де за 
пи ће. На бав ка ци стер не за во ду је нај ва
жни ји део ово го ди шњег пла на и про гра ма 
по сло ва ња ЈКП „Во до вод“ у сми слу ин ве
сти ци о них ула га ња. По тре ба за овим спе
ци ја ли зо ва ним во зи лом по сто ји већ не ко
ли ко го ди на уна зад. По сто је ћа ци стер на, 
ста ра пре ко 30 го ди на је два за до во ља ва 
по тре бе ста нов ни штва у вре ме лет њих 
ме се ци. Ово је на ро чи то из ра же но у се ли
ма са ло кал ним си сте мом во до снаб де ва

ња. Ка да је по тро шња ве ли ка и пре ва зи ла
зи ка па ци те те ло кал них во до во да, ци стер
на са пи ја ћом во дом је ди но ре ша ва про
блем. Та ква си ту а ци ја мо же да се до го ди 
исто вре ме но на два ме ста, па је нео п ход
ност на бав ке овог во зи ла ви ше не го оправ
да на. Та ко ђе, при ли ком ор га ни зо ва ња 
ве ли ких кул тур но – за бав них и спорт ских 
до га ђа ја у гра ду због при су ства ве ли ког 
бро ја љу ди, по треб но је ан га жо ва ње 
ци стер не. До га ђа ји у ве зи са из бе глич ком 
кри зом у на шој зе мљи и отва ра ње при
хват ног цен тра у Ада шев ци ма, по ка за ли су 
сву нео п ход ност упо тре бе ова квог на мен
ског во зи ла. Ста ра ци стер на за во ду 
ми тро вач ког „Во до во да“, иако у ло шем 
ста њу, ус пе ла је да од го во ри зах те ви ма 
та кве си ту а ци је – ре као је Бу га џи ја и ис та
као да је на бав ка но ве ци стер не за пи ја ћу 
во ду, зна чај на ин ве сти ци ја ЈКП „Во до вод“, 
за шта је пред у зе ће из дво ји ло око 10 ми ли
о на ди на ра. 

На овај на чин, срем ско ми тро вач ки 
„Во до вод“ на нај бо љи мо гу ћи на чин пра ти 
по тре бе са вре ме ног до ба, у ин те ре су сво
јих по тро ша ча и гра да у це ли ни. 

 С.С.

ЈКП„ВОДОВОД“СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Новацистерназаводу

ВАЖНАИНВЕСТИЦИЈА:ПредставнициВодоводаиспредновецистернезаводу

Набавка
цистерне
заводује

најважнијидео
овогодишњег

планаи
програма

пословања
ЈКП„Водовод“

усмислу
инвестиционих

улагања



2720. APRIL 2016.  M NOVINE

ДрАДИЛЕЛХАГ,КАНДИДАТЗАОДБОРНИКАУСКУПШТИНИГРАДАСРЕМСКА
МИТРОВИЦАИСПРЕДСПС

Докторчијиосмехлечи

Ро ђен сам и од ра стао у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ишао сам у Основ ну 
шко лу „Сло бо дан Ба јић Па ја“, 

за тим у Сред њу ме ди цин ску шко лу 
„Дра ги ња Ник шић“. Са де вет на ест го ди
на, 1993. го ди не оти шао сам у вој ску, у 
уве ре њу да та ко тре ба и до био рас по
ред на Ко со во – Уро ше вац. Ди пло ми рао 
сам на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о
гра ду. За вре ме бом бар до ва ња 1999. 
го ди не мо би ли сан сам као опе ра тер на 
СТРЕ ЛА 10 – ру ском си сте му ПВО на 
под руч ју Мар ти на ца, Ку зми на, Ста ре 
Бин гу ле. Оже њен сам. У сло бод но вре
ме ба вим се ин фор ма ти ком. Мо рам се 
по хва ли ти да умем да са ста вим деск топ 
ра чу нар, али и да сам на ви шем ни воу 
ко ри сни ка ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
ка же о се би на по чет ку раз го во ра за М 
НО ВИ НЕ ми тро вач ки ле кар оп ште прак
се др Адил Ел хаг.

МНОВИНЕ:Далистеодувекжеле
лидабудетелекар?

ДрАДИЛЕЛХАГ: Да. Гле дао сам мог 
оца ка ко по ма же љу ди ма и то сма трао 
нај ва жни јим чо ве ко вим за дат ком на 
овом све ту. И не са мо ја. Сред њу ме ди
цин ску шко лу су за вр ши ли и мо ји брат и 
се стра. Же лео сам да бу дем ор то пед. 
На жа лост, 2002. го ди не, као ап сол вент, 
до жи вео сам те шку са о бра ћај ну не сре
ћу и по сле че ти ри го ди не ле че ња, ус пео 
да се вра тим на фа кул тет и ди пло ми
рам. Тај до га ђај ми је бит но про ме нио 
пла но ве и да нас сам на спе ци ја ли за ци
ји из оп ште ме ди ци не. Али, као и све 
ло ше што нам се до го ди, то ми је до не
ло и не што до бро  на у чио сам ка ко 
раз ми шља и че га се пла ши ду го го ди
шњи па ци јент. 

Штајенајважнијезнањекојеноси
тесафакултета?

Не на шко ди ти па ци јен ту! То је све то 
пра ви ло на шег зва ња. Ако сам не 
мо жеш по мо ћи тра жи дру го ми шље ње, 
кон сул туј се. 

Сећателисесвогпрвогпацијента?
На рав но. Си гу ран сам да све мо је 

ко ле ге пам те сво је пр ве па ци јен те. Та да 
се „ра ђа“ док тор. Мо је пр во рад но ме сто 
би ло је у ам бу лан ти Ку змин. До шла је 
же на са бо лом у ле ђи ма ко ја се ужа сно 
пла ши ла ињек ци ја. Пре до ла ска је 
по пи ла го ми лу та бле та про тив бо ло ва 
ко је ни су де ло ва ле. Ја сам јој био „зад
ња на да“. Ви дев ши и осе тив ши њен 
страх по тру дио сам се да што ду же раз
го ва ра мо. При ча ли смо о све му и сва че
му док ни сам ви део да се опу сти ла. 
Про пи са них пет до за ињек ци је при ми ла 
је без гр ча. И да нас смо при ја те љи.

Колико јеважанразговорсапаци
јентом?

Не ве ро ват но је ја ко деј ство раз го во
ра. Под „раз го вор“ ми слим на ис кре ну, 
обо стра ну ко му ни ка ци ју. Пси хо со мат ска 
обо ље ња су у по ра сту због ло ших усло

Сигурансамдасве
мојеколегепамте

својепрвепацијенте.
Тадасе„рађа“доктор.
Мојепрворадноместо

билојеуамбуланти
Кузмин.Дошлајежена

саболомулеђима
којасеужасно

плашилаињекција.
Предоласкајепопила
гомилутаблетапротив

боловакојенису
деловале.Јасамјој
био„задњанада“

ДрАдилЕлхаг
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ва жи во та, без на ђа, си ро ма штва, стра
ха. Љу ди по се жу за ан ти де пре си ви ма, 
анк си о ли ти ци ма. А че сто је по тре бан 
са мо искрен раз го вор, са мо не ко ко 
за ин те ре со ва но са слу ша. И, ве руј те, ја 
имам и та квих па ци је на та – до ђу на раз
го вор.

Разликујелисерадсапацијентима
усеоскојиградскојсредини?

На рав но. По сле Ку зми на ра дио сам 
кра ће вре ме у Но ћа ју, а од 2013. го ди не 
са за по чи ња њем спе ци ја ли стич ког ста
жа ра дим у Дис пан зе ру на Са ви. У се лу 
се од вас оче ку је да све ре ши те са ми, 
од ди јаг но зе до те ра пи је што је ве ли ка 
од го вор ност. У гра ду сви по зна ју не ко га 
ко ће их од ве сти код не ко га... Си стем 
иза бра ног ле ка ра ми слим да је пра во 
ре ше ње – ле кар пра ти „свог“ па ци јен та 
кроз све фа зе ле че ња и оздра вље ња, 
што ства ра ква ли тет ну и пу ну уза јам ну 
ве зу. 

Штабистемењалиуздравственом
систему?

По треб но је мно го то га из ме ни ти. За 
по че так бих до ра дио ин фор ма ци о ни 
си стем. Оп шта бол ни ца и Дом здра вља 
Срем ска Ми тро ви ци ко ри сте исти 
ин фор ма ци о ни си стем ХЕ ЛИ АНТ. 
Њи хо вим спа ја њем по сти гло би се зна
чај но уна пре ђе ње ква ли те та и бр зи не 
здрав стве не услу ге. Иза бра ни ле кар би 
у слу ча ју по тре бе за до дат ним ана ли за
ма и ди јаг но сти ком елек трон ским пу тем 
за ка зи вао по се те па ци јен ти ма на ви шем 
ни воу здрав стве не за шти те. Сма њи ле 
би се ли сте че ка ња, не ста ли упу ти у 
па пир ној фор ми, као и ше та ње па ци је
на та од јед не до дру ге и тре ће ин сти ту
ци је. И нај ва жни је, до би ло би се на 
по ста вља њу ди јаг но зе и за по чи ња њу 
ле че ња. Умре жа ва њем апо те ка по сти
гли би смо да па ци јен та лек „че ка“ на 
пул ту. Фар ма це ут би пре ко ЛБО па ци
јен та имао увид у ње го ву те ра пи ју, у све 
ра ни је про пи са не ле ко ве, те би мо гао 
да пру жи ква ли те тан са вет о њи хо вом 
евен ту ал ном кон тра де ло ва њу. Мо же се 
до го ди ти, и до га ђа се, да про пи са на 
те ра пи ја не де лу је због ко ри шће ња ле ка 
за ко ји док тор и не зна да га па ци јент 

са мо и ни ци ја тив но ко ри сти. Зна те, 
ме ди ци на је су ви ше озбиљ на на у ка да 
би се њо ме ба ви ле ви ше ТВ ре кла ме 
не го стру ка. 

Како сте се, као посвећени лекар,
нашлиналистикандидатазаодбор
ника за Скупштине Града Сремска
Митровица испред Социјалистичке
партијеСрбије?

Ни сам имао ве ли ких ди ле ма. И ни сам 
је ди ни. Као пар ти ја ле ви це, СПС се 
за ла же за со ци јал ну прав ду. СПС је 
пар ти ја ко ја ни је, бар на град ском ни воу, 
ли дер ска. Наш глас се чу је и ува жа ва. 
Ми уче ству је мо у из ра ди ње ног про гра
ма де ло ва ња на ло кал ном ни воу. Не 
ба ви мо се по ли ти кан ством не го осми
шље ним де ло ва њем на ло ка лу. А под
се ти ћу вас, ло кал на са мо у пра ва је 
осни вач и До ма здра вља и Апо те кар ске 
уста но ве и има овла шће ња и мо гућ но
сти да по бољ ша ста ње у „сво јим“ здрав
стве ним уста но ва ма.

КакогласиВашапорукабирачима?
Ја сам ле кар и мо ја по ру ка је: пре вен

ти ва, пре вен ти ва, пре вен ти ва. Љу ди 
мо ра ју схва ти ти да је бри га о здра вљу 
њи хо ва оба ве за. Мо ра ју се ода зи ва ти 
по зи ви ма за пре вен тив не пре гле де, 
по се ћи ва ти Са ве то ва ли ште за ди ја бе
тес, Пре вен тив ни цен тар, ра ди ти те сто
ве. Знам, ре ћи ће те да је при ступ Са ве
то ва ли шти ма (дру ги спрат Дис пан зе ра 
на Са ви) те жак за љу де у го ди на ма и са 
оште ће ним крв ним су до ви ма, да је 
од ла зак у бол нич ку ла бо ра то ри ју без 
за ка зи ва ња не мо гу ћа ми си ја. О ул тра
звуч ним пре гле ди ма „на од ло же но“ да 
не го во ри мо. Ве руј те, уве зи ва њем 
здрав стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма и 
ди рект ним за ка зи ва њем пре гле да од 
стра не иза бра ног ле ка ра и из град њом 
па но рам ског лиф та у згра ди Дис пан зе
ра, отва ра њем ла бо ра то ри је Ме ди ци не 
ра да за све ам бу лант не па ци јен те, све 
би би ло јед но став ни је. А то је сте над ле
жност ло кал не са мо у пра ве ко ју ових 
да на би ра мо. За то по зи вам су гра ђа не 
да до бро раз ми сле ко ме ће ука за ти 
по ве ре ње – љу ди ма од стру ке се мо ра 
да ти пред ност. С.С.

Ка да пр ви пут срет не те др Ади ла 
Ел ха га, пр во што при ме ти те је ње гов 
то пао осмех. Осмех ко ји ле чи, ра ду је, 
гре је. Нео бич но за нас да на шње мр зо
вољ не, де пре сив не, ла тент но агре сив
не гра ђа не. 

А ка ко је све по че ло?
Аб да ла и Зла та упо зна ли су се дав не 

1965. го ди не. Мла ди сти пен ди ста Bладе 
Су да на мо гао је да би ра сту ди је ме ди
ци не из ме ђу Ри ма, Лон до на и Бе о гра да. 
Иза брао је Бе о град.

Две мла де де вој ке тра жи ле су у Бе о
гра ду нај кра ћи пут до са ле у ко јој се 
одр жа вао кон церт Ре ја Чар лса. По моћ 
им је по ну дио Аб да лин ци мер.

Та ко су се сре ли  Зла та  из Аша ње и 
Аб да ла из Су да на. „Вре ме пла ка ња“ 
ни је ви ше би ла њи хо ва пе сма. Срем је 
по стао њи хов за јед нич ки дом. Др Аб да

ла је и у пен зи ју оти шао као сре мач ки 
док тор. До би ли су тро је де це, ћер ку и 
два си на, а је дан од дво ји це си но ва 
зо ве се Адил. 

ОтацСуданац,мајкаСремица

Изборна ли ста Срп ске ра ди кал не 
стран ке за ло кал не из бо ре у Ши ду, 
но си на зив „Шид у си гур не ру ке“. 

Први на листи је Ми ро слав Нон ко вић, ко ји 
је за М НОВИНЕ го во рио о про гра му ко ји 
ну де гра ђа ни ма шид ске оп шти не пред 
на сту па ју ће из бо ре, о оче ки ва њи ма од 
из бо ра и мо гу ћим ко а ли ци ја ма на ло ка лу.

МНОВИНЕ:Којипрограмнудитегра
ђанимаШида?
МИРОСЛАВНОНКОВИЋ: Срп ска ра ди

кал на стран ка је пре са чи ња ва ња про гра
ма за пред сто је ће из бо ре из вр ши ла ана
ли зу тро шко ва и по тро шње бу џет ских 
сред ста ва. При о ри тет СРСа у пе ри о ду од 
2016. до 2020. го ди не би ће сма ње ње 
бу џет ских тро шко ва, при че му се ми сли на 
број не ре пре зен та ци је, број не ма ни пу ла
ци је тро шко ва ко је су по је дин ци из бу џе та 
из вла чи ли. Дру ги део про гра ма ће се од но
си ти на раз вој ко му нал не ин фра струк ту ре 
и на ства ра ње усло ва за при вла че ње 
по тен ци јал них ин ве сти то ра. Што се ти че 
са мог бу џе та, оче ку је мо да ће при лив 
сред ста ва би ти све ма њи у те ку ћим го ди
на ма, што зна чи да се ме ре штед ње мо ра
ју спро во ди ти и на ло кал ном ни воу. Ве ли ки 
про блем има мо са јав ним пред у зе ћи ма, 
ко ја има ју огро ман број за по сле них, ве ли
ке тро шко ве ко ји су ку му ла тив ни узрок и 
по ве ћа ња це на ко му нал них услу га, што 
гра ђа ни шид ске оп шти не осе те на сво јој 
ко жи. Дру го, ко му нал на ин фра струк ту ре 
око се ди шта Оп штин ске упра ве, ко ја је јав

Нашпланје
даседеојавних
површинауреди
наначинкојиће

одговарати
грађанимаШида.

Имаћемоипрограм
јавноприватног

партнерствауоквиру
којегпланирамо

даприватникапитал
уведемоуобављање
комуналнеделатности
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на сво ји на, је до ста за пу ште на. Наш план 
је да се део јав них по вр ши на уре ди на 
на чин ко ји ће од го ва ра ти гра ђа ни ма Ши да. 
Има ће мо и про грам јав нопри ват ног парт
нер ства у окви ру ко јег пла ни ра мо да при
ват ни ка пи тал уве де мо у оба вља ње ко му
нал не де лат но сти. На тре ћем ме сту нам је 
уре ђе ње шко ла, као ба зе за раз вој ове 
оп шти не, где ће мо по ку ша ти уна пре ди ти 
школ ски про грам. На те ри то ри ји оп шти не 
Шид по сто ји не ко ли ко при вред них су бје ка
та ко ји ни су у функ ци ји, не ра де и са ма 
Оп шти на не ма ин ге рен ци ју да вр ши њи хо
ву прет про да ју или про да ју. Ми ће мо се 
сво јим ауто ри те том и уз по моћ сво јих слу
жби за ло жи ти да се из вр ши при ва ти за ци ја 
и про ме на вла сни штва у тим пред у зе ћи ма. 
Кон крет но ми слим на про ме ну вла сни штва 
мле ка ре, Гра фо сре ма, фар ми ко је се на ла
зе у окру же њу и ко је су де ва сти ра не и 
не ма ју вла сни ка и ни ко не ма ко ри сти од 
то га. Нај ве ћи про блем Оп шти не је „Срем
Шид“, ко ји се мо же ре ши ти са мо уз по моћ 
Аген ци је за при ва ти за ци ју. Ми као Оп штин
ска упра ва не би има ли ди рект на овла шће
ња, али би смо мо гли да ур ги ра мо да се тај 
про блем ко нач но ре ши. Што се ти че по љо
при вре де, при хо ди из бу џе та су по на ме ни 
опре де ље њи за раз вој по љо при вре де, али 
то у прет ход ном пе ри о ду ни је чи ње но. Ми 
пла ни ра мо да из оп штин ског бу џе та из вр
ши мо мак си мал ну по др шку ма лим по љо
при вред ни ци ма, пла сте нич кој про из вод њи, 
да би рад но ан га жо ва ли од ре ђе ни број 
љу ди. 

Билистејединаопозиционастранкау
локалном парламенту. Претпостављам
данаизборимаочекујетебољерезулта
те. Каква су вам очекивања и да ли је
ослобађајућа пресуда др Војислава
Шешеља утицала да се повећа члан
ствоирејтингстранкеуШиду?

Ба ви ти се пи та њем реј тин га је чу ве но 
по ли тич ко пи та ње ко је за ни ма све стран ке. 
Реј тинг СРСа на кон осло ба ђа ња на шег 
пред сед ни ка је сва ка ко у по ра сту. На по кон 
по сле ду гог пе ри о да од 12 го ди на се по ка
за ло да је бор ба на шег пред сед ни ка до би
ла по твр ду да је ис прав на. Мно ги љу ди су 
то пре по зна ли и ми има мо ве ли ки при лив 
но вих љу ди, што по ка зу је да би мо гли има
ти да ле ко бо љи ре зул тат од оних ко ји смо 
за бе ле жи ли на прошлим из бо ри ма. Што се 
ти че ци фа ра, ја не бих ли ци ти рао јер 
ми слим да је дан озби љан по ли ти чар не 
тре ба то да ко мен та ри ше, а пра ви ре зул
тат ће се зна ти 25. апри ла.

Навашојлистикандидатазаодборни
ке,налазесенекиновиљуди.Чиместе
се руководили бирајући људе који ће
представљативашустранкуулокалном
парламенту?

При о ри тет при ли ком из бо ра кан ди да та 
за од бор ни ке је био шта тај кан ди дат мо же 
пру жи ти овој за јед ни ци и овој сре ди ни. 
На ша ка дров ска ли ста је ша ре но ли ка и и 
са чи ња ва ју је стру ке од про фе со ра до рад
ни ка, драм ских умет ни ка, прав ни ка и еко
но ми ста. Сма тра ли смо, а та ко смо и 

ра спо ре ди ли ли сту, да по сто је љу ди ко ји у 
сво јој обла сти мо гу да ти до бар до при нос и 
то је био при мар ни ин те рес ко јим смо се 
ру ко во ди ли. Зна чај но смо под мла ди ли 
оп штин ски од бор и ве ли ки број мла дих 
љу ди је при сту пио оп штин ском од бо ру 
СРСа што се ви ди и на са мој ли сти.

Шта јеоноштобистенајвишезаме
рилипретходнојвластииштобижеле
лидапромените?

За ме ри ли би прет ход ној вла сти то што 
се ни је по ка за ла као озбиљ на власт. Пу но 
по ли тич ких тур бу лен ци ја је би ло у прет ход
не че ти ри го ди не, а нај ве ће по сле ди це осе
ти ли су гра ђа ни. Ни ти је дан члан вла да ју
ћег ре жи ма ни је сво јим при ме ром до ка зао 
да мо же не што у овој оп шти ни да се 
по бољ ша. У по след ње че ти ри го ди не ни је 
би ло но вих рад них ме ста, ни је дан при вред
ни су бје кат ни је отво рен, што је ди рект но 
узро ко ва ло што је да нас ве ли ки број Ши ђа
на на при вре ме ном ра ду у Сло вач кој и у 
остат ку Евро пе. Уко ли ко би се та кав тренд 
на ста вио, бо јим се да ће мо вр ло бр зо до ћи 
у по ло жај нај не ра зви је ни јих оп шти на у 
Ср би ји. СРС са мим по те зом до ма ћин ског 
тро ше ња бу џе та, сма њи ва њем бес по треб
них тро шко ва, ства ра њем у бу џе ту про сто
ра, обез бе ди ће усло ве да мла ди љу ди 
оста ну у Ши ду. Је дан про звод ни по гон ко ји 
би за по слио 50, 100 љу ди, за по че так ће 
би ти до бар сиг нал свим гра ђа ни ма, да овај 
оп штин ски од бор има план да љу ди оста ну 
да жи ве у овом гра ду.  М.Н.

МИРОСЛАВНОНКОВИЋ,ЛИДЕРШИДСКИХРАДИКАЛА

Требанамбољавласт

МирославНонковић,лидершидскихрадикала
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СДС

ЗабољуСрбију

На кон фе рен ци ји за но ви на ре ко ја је одр
жа на у че твр так, 14. апри ла у про сто ри ја ма 
Оп штин ског од бо ра Со ци јал де мо крат ске 
стран ке у Ши ду, пред ста вље ни су кан ди да
ти са ко ји ма ће ова стран ка уче ство ва ти на 
пред сто је ћим пар ла мен тар ним, по кра јин
ским и ло кал ним из бо ри ма. 

Пре ма ре чи ма На та ше Цвјет ко вић, кан
ди дат ки ње ове стран ке на све три из бор не 
ли сте, на ли сти кан ди да та СДС за Скуп
шти ну АП Вој во ди не на ла зи се де вет кан
ди да та из Ши да, док се на ли сти ДС, СДС, 
ЛСВ, ЛДП и Зе ле не еко ло шке пар ти је – 
Зе ле ни, ко ја ће на сту пи ти на ло кал ним 
из бо ри ма са ли стом „Вре ме је за при стој не 
љу де“ та ко ђе на ла зи де вет кан ди да та СДС
а.

 На ма је ја ко ва жно то да Шид има де вет 
кан ди да та из ре до ва СДСа у Ши ду на 
по кра јин ској ли сти и што на ло кал не из бо
ре из ла зи мо са свим опо зи ци о ним стран ка
ма. На ре пу блич ком ни воу има мо два кан
ди да та и прак тич но СДС има нај ви ше про
ла зних ме ста и на јед ној и на дру гој ли сти у 
од но су на све дру ге стран ке у Ши ду. СДС 
оче ку је дво ци френ ре зул тат и на ре пу блич
ким и на по кра јин ским из бо ри ма, а исто 
та ко и на ло кал ним из бо ри ма, где из ла зи мо 
у ши ро кој ко а ли ци ји. На да мо се ве ли ком 
од зи ву гра ђа на на из бо ри ма 24. апри ла и 
то је не што што на ма мо же да до не се 
до бар ре зул тат. Сма тра мо да су сви они 
ко ји су до са да на из бо ри ма оста ја ли код 
ку ће, си гур но ни су при ста ли це ова кве вла
сти и ова кве Ср би је и да си гур но же ле и за 
се бе и за сво ју де цу и бу дућ ност свих нас, 
да би ра ју не ку бо љу Ср би ју  ис та кла је 
На та ша Цвјет ко вић.

ДС–ЗЕЛЕНИ

КоВојводини
нудинапредак?!

У окви ру пред из бор не кам па ње, у са ли 
КПД „Ђу ра Киш“ у Ши ду про шлог че тврт ка, 
14. апри ла одр жа на је пред из бор на кон вен
ци ја Де мо крат ске стран ке и Зе ле не еко ло
шке пар ти је  Зе ле ни. Том при ли ком гра ђа
ни ма шид ске оп шти не обра ти ли су се пред
сед ник ПО ДС и кан ди дат за по кра јин ског 
пре ми је ра Ми ро слав Ва син, пред сед ник 
Зе ле не еко ло шке пар ти је – Зе ле ни Де јан 
Бу ла то вић и пред сед ник шид ског ДСа 
Жи ван Ми рић. Ши ђа ни ма су пред ста вље ни 
и кан ди да ти за по кра јин ске по сла ни ке 
Је ле на Бе ба Ба ла ше вић ис пред ДСа и 
Зо ран Би бић из Зе ле не еко ло шке пар ти је  
Зе ле ни. 

 Мо ја основ на по ру ка Ши ђа ни ма би би ла 
да упо ре де пе ри од од 2008. до 2012. го ди
не и по гле да ју шта смо ми све у Ши ду ура

ди ли за то вре ме. Да упо ре де ко ли ко је 
По кра јин ска вла да упу ти ла сред ста ва у 
оп шти ну Шид, чак и са да ка да ни смо би ли 
на вла сти ов де, а ко ли ко је упу ти ла Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је. Упо ре ди те да ли Вој во
ди ни ну де бо љи так они ко ји су на пра ви ли 
нај ве ћи ин ве сти ци о ни бум и са гра ди ли 
шко ле, до мо ве кул ту ра, по зо ри шта, мо сто
ве и здрав стве не уста но ве у прет ход них 10 
го ди на, или Вој во ди ни ну де пер спек ти ву 
они ма ко ји ка жу да Вој во ди на за слу жу је 
мно го бо ље, али су из гла са ли га ше ње 
Елек тро вој во ди не  ис та као је Ми ро слав 
Ва син у Ши ду.

ТРИБИНАСПС

Социјализам
немаалтернативу

У про сто ри ја ма Оп штин ског од бо ра 
Со ци ја ли стич ке пар ти је у Ши ду 11. апри ла 
одр жа на је три би на под на зи вом „Со ци ја ли
зам не ма ал тер на ти ву“, на ко јој је го во рио 
проф. др Пре драг Мар ко вић, пот пред сед
ник СПСа.

 Под се тио бих вас на да тум зна ча јан за 
на шу зе мљу а по себ но за Срем, 12. април, 
про бој Срем ског фрон та. Срем ски фронт 
нас под се ћа на то шта су Ср би и шта су 
Срем ци. Срем ни је дао ни јед ног кви слин га 
и сви Срем ци су би ли пар ти за ни. То ни су 
би ли из иде о ло шких раз ло га, не го су би ли 
до бри Ср би и ле ви ча ри. Ја се пи там да ли 
је мо гу ће би ти до бар Ср бин, а не би ти 
ле ви чар, по што је на ша исто ри ја за пра во 
исто ри ја ле ви чар ских по ли тич ких иде ја. 
Код нас Ср ба де сни ча ри су углав ном би ли 
из дај ни ци и то тре ба да се зна, а ја ми слим 
да се зна ко ја је ле ви чар ска пар ти ја да нас. 
Срем ци тре ба да зна ју ко је су иде је су штин
ски део на ше тра ди ци је и ко је су иде је 
за пра во при род не за исто ри ју Ср ба, по го то
во за Срем. На ши пре ци су ги ну ли бра не ћи 
срп ство и бо ре ћи се за прав ду и то су два 
мо ти ва због ко јих су они да ли то ли ке бри га
де у пар ти зан ском по кре ту. Овај бо га ти део 
Ср би је је из убе ђе ња при сту пио ре во лу ци ји 
и бор би за сло бо ду, а не из не ке ра чу ни це. 
Тре ба да нас да раз ми шља мо о то ме ко је 
иде је и ко ја убе ђе ња сто је иза стра на ка. За 
не ке стран ке је те шко од го во ри ти да ли 
има ју иде је, али за со ци ја ли сте ни је  ре као 
је Мар ко вић.

СНС

Апаратиза
дијабетичаре

У са рад њи са Удру же њем ди ја бе ти ча ра 
оп шти не Ру ма у про сто ри ја ма Срп ске 
на пред не стран ке 13. апри ла је три де сет 
ди ја бе ти ча ра до би ло на по клон апа ра те за 
кон тро лу ни воа ше ће ра у кр ви. Апа ра ти су 

ку пље ни сред стви ма функ ци о не ра ОО 
СНС Ру ма, а уру чио их је пот пред сед ник 
оп штин ског од бо ра Сла ђан Ман чић. Он је 
ис та као да је бри га о гра ђа ни ма, а пре све
га бри га о њи хо вом здра вљу, пр ви за да так 
сва ке од го вор не по ли ти ке и да ће Срп ска 
на пред на стран ка ра ди ти на ње ној прак тич
ној и сва ко днев ној ре а ли за ци ји.

СНС

Чишћењеопштине

Оп штин ски од бор Срп ске на пред не 
стран ке Пе ћин ци по кре нуо је ве ли ку ак ци ју 
уре ђе ња пут них по ја се ва у оп шти ни Пе ћин
ци. У окви ру ове ак ци је, сто ти нак ак ти ви ста 
пе ћи нач ког од бо ра СНС, из свих 15 на се ља 
оп шти не Пе ћин ци, при ку пља ло је сме ће ко
је су не са ве сни гра ђа ни по ба ца ли дуж пу
та. Сме ће је од ла га но у вре ће, ко је је по том 
ЈКП „Са ва“ тран спор то ва ло на цен трал ну 
де по ни ју.

По ве ре ник Оп штин ског од бо ра СНС Пе
ћин ци Ми ло рад Пан тић из ја вио је тим по во
дом да су чла но ви Срп ске на пред не стран
ке овом ак ци јом на лич ном при ме ру по ка
за ли ка ко сви мо же мо да до при не се мо да 
жи ви мо у чи сти јој сре ди ни.

 Ко му нал на пред у зе ћа у на шој оп шти ни 
ква ли тет но оба вља ју свој по сао, али и сви 
ми мо же мо до при не ти да нам де ца од ра
ста ју у здра ви јем окру же њу, та ко што не ће
мо ба ца ти сме ће где стиг не мо и та ко што 
не ће мо из но ва и из но ва пра ви ти ди вље де
по ни је. Ако би смо сви пра вил но од ла га ли 
сме ће, знат но би смо олак ша ли по сао ко му
нал ним пред у зе ћи ма, а вре ме и но вац ко
ји се сва ке го ди не тро ше на укла ња ње ди
вљих де по ни ја, мо гли би да бу ду уло же ни у 
уна пре ђе ње здрав ства и школ ства – на гла
сио је пр ви чо век пе ћи нач ких на пред ња ка.  

ЛСВ

Нашесточарство
јеготовоуништено

У про сто ри ја ма Ли ге со ци јал де мо кра та 
Вој во ди не у Срем ској Ми тро ви ци одр жа на 
је кон фе рен ци ја за но ви на ре ко а ли ци је 
ЛСВ  ЛДП  Зе ле не еко ло шке пар ти је, на 
те му раз во ја по љо при вре де. 

Дра го слав Шо јић, ко ор ди на тор Ли ге па о
ра за Срем, ис та као је да је већ оп ште 
по зна то да је ста ње у по љо при вре ди и сто
чар ству алар мант но, јер на ни воу Ре пу бли
ке не по сто ји во ља и раз у ме ва ње за уна
пре ђе ње по љо при вре де и ре ша ва ње про
бле ма на ших се ља ка. На ша ко а ли ци ја 
за ла же се да пре ра ђи вач ки ка па ци те ти 
бу ду у ру ка ма по љо при вред ни ка, ка ко би 
се из бе гла тај ку ни за ци ја и мо но по ли за ци ја. 

ШИД

РУМА
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ПЕЋИНЦИ
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 Због ја ког уво знич ког ло би ја и мо но по ла 
пре ра ђи вач ке ин ду стри је, до шли смо у 
си ту а ци ју да су по је дин ци из ван за ко на. 
Код нас по сто ји за кон по ко ме не мо гу да се 
уво зе ге нет ски мо ди фи ко ва ни ор га ни зми и 
њи хо ви про дук ти. Овај за кон се не по шту је, 
а ре зул тат то га је ни ска от куп на це на жи вих 
сви ња, чи ме је сма ње на и по тра жња те је 
на ше сто чар ство го то во уни ште но  ис та као 
је Шо јић.

Шо јић је под се тио и на Спо ра зум о ста би
ли за ци ји и при дру жи ва њу Европ ској уни ји, 
ко јим се Ср би ја оба ве за ла да ће се од 1. 
сеп тем бра 2017. омо гу ћи ти про да ја по љо
при вред ног зе мљи шта стран ци ма, про тив 
ко га је Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не 
за по че ла при ку пља ње пот пи са ка ко би се 
рас пи сао ре фе рен дум на ко ме би се гра ђа
ни из ја сни ли да ли су за или про тив овог 
спо ра зу ма. На те ри то ри ји Срем ске Ми тро
ви це, уз по др шку и по моћ ко а ли ци о них 
парт не ра при ку пље но је до са да око 2.500 
пот пи са, док је на те ри то ри ји Вој во ди не 
при ку пље но 70.000, те ће се бор ба за пра
ва по љо при вред ни ка на ста ви ти.

Ова ко а ли ци ја ће се за ла га ти да Ми тро
ви ца има и свој Фонд за раз вој по љо при
вре де ко ји би пр вен стве но био на ме њен 
ма лим по љо при вред ни ци ма.

Љу би ша Ата нац ко вић, пот пред сед ник 
глав ног од бо ра ЗЕП Вој во ди не, ис та као је 
ва жност ор ган ске про из вод ње и на ва жност 
бор бе про тив за га ђи ва ча и на по ме нуо да 
ће ова ко а ли ци ја на кон ула ска у Скуп шти ну 
гра да ин си сти ра ти на чи стој тех но ло ги ји и 
да се не ће про да ва ти за рад на ме ста у 
за ме ну за  не здра ву тех но ло ги ју.

 Мо ра мо за шти ти сва ко на се ље но ме сто 
зе ле ним по ја сом. Ста тус гра да под ра зу ме
ва зе ле ни по јас око гра да као и ве тро за
штит не по ја се ве око ло кал них пу те ва и 
фа бри ка. Град ско зе мљи ште тре ба пре тво
ри ти у зе ле ни ло, а не у гра ђе вин ску зо ну. 
На овај на чин би се за шти ти ле и ора ни це и 
здра вље свих на ших су гра ђа на  ре као је 
Ата нац ко вић.

ДСС

Равномерниразвој
селаиграда

У окви ру пред из бор не кам па ње, у пе так, 
15. апри ла Град ски од бор Де мо крат ске 
стран ке Ср би је Срем ска Ми тро ви ца одр жао 
је кон фе рен ци ју за но ви на ре, ко јој су 
присуствовали Ми ки ца Илић, пред сед ник ГО 
ДСС Срем ска Ми тро ви ца, кан ди да ти за 
од бор ни ке у ми тро вач ком пар ла мен ту Ве сна 
Вла ди са вље вић и др Ми та Па вло вић, као и 
Зо ран Пу ха лић, пред сед ник Окру жног од бо
ра На род ног по кре та Ди на ра – Дри на –  
Ду нав за Срем, ко ји је ко а ли ци о ни парт нер 
ДСС на ло кал ним из бо ри ма. 

Ми ки ца Илић ре као је да је ова ко а ли ци ја 
по свим про це на ма дру га по сна зи по ли тич ка 
гру па ци ја на ло ка лу, те да се на ла зи од мах 
иза Срп ске на пред не стран ке. 

 Ко а ли ци ја Де мо крат ске стран ке Ср би ја и 

На род ног по кре та Ди на ра  Дри на  Ду нав 
из ла зи на из бо ре 24. апри ла и на ла зи мо се 
под ред ним бро јем 6. По при лич но смо на па
да ни од стра не жу тих елек трон ских ме ди ја. 
Ми во ди мо јед ну здра ву, на ци о нал ну по ли ти
ку и као што зна те, про тив смо ула ска Ср би
је у Европ ску уни ју, про тив про да је по љо при
вред ног зе мљи шта стран ци ма и по то ме смо 
нај пре по зна тљи ви ји на по ли тич кој сце ни 
Ср би је. За нас је Вој во ди на се вер на Ср би ја, 
а Ко со во и Ме то хи ја ју жна Ср би ја   ре као је 
Илић и до дао да се ова по ли ти ка за ла же за 
срећ ну и ста бил ну по ро ди цу, а услов то ме је 
рав но мер но раз ви ја ње се ла и гра да.

 Што се ти че по ли ти ке на ло кал ном пла ну 
за ла же мо се за срећ ну и ста бил ну по ро ди цу 
ко ја под ра зу ме ва рав но мер ни раз вој град
ских и се о ских сре ди на. За ла же мо се за нов
ча ну по моћ за сва ко но во ро ђе но де те, про
ши ре ње сме штај них ка па ци те та пред школ
ских уста но ва, пра вед ну це ну по љо при вред
них про из во да  ис ти че Илић.

Илић је по том по звао гра ђа не да иза ђу на 
из бо ре и гла са ју по сво јој сло бод ној во љи  и 
са ве сти.  С.С.

ЗЕП–ЗЕЛЕНИ

Пошумљавање
Мачве

То ком мар та и апри ла у Ма чви (Ма чван
ска Ми тро ви ца, Ра ден ко вић, Но ћај, Са лаш 
Но ћај ски) пред став ни ци ко а ли ци је ЛСВ, 
ЛДП и Зе ле ни у Срем ској Ми тро ви ци по де
ли ли су и по са ди ли 1.000 сад ни ца ка над
ске то по ле пр ве кла се на по вре ме но плав
ним шум ским зе мљи шти ма.

 Још јед ном смо по ка за ли да мо же и 
мо ра дру га чи је  сад ни це ни су по кла ња не 
по пар тиј ској при пад но сти, ни ти по то ме ко 
ће за ко га гла са ти. Је ди ни услов је био да 
се за са де на аде кват ном шум ском зе мљи
шту, што је и ура ђе но. За 20 го ди на сва ка 
сад ни ца ће има ти два куб на ме тра дрв не 
ма се и до та да пре ра ди ти то ну угљен 
ди ок си да. Са ди мо за бу дућ ност, ко ри сти
мо об но вљи ве из во ре енер ги је. Ак ци ја 
по шу мља ва ња се на ста вља на је сен. Сви 
за ин те ре со ва ни за об но ву по сто је ћих 
шу ма и по шу мља ва ње но вих по вр ши на 
мо гу да нас кон так ти ра ју, ка ко би до би ли 
струч ну по моћ и бла го вре ме но кон ку ри са
ли за сред ства из по кра јин ског фон да, 
на ме ње на за по шу мља ва ње – из ја вио је 
пред сед ник Град ског од бо ра Зе ле не еко
ло шке пар ти је Зе ле ни Љу би ша Ата нац ко
вић.

УЈЕДИЊЕНАОПОЗИЦИЈА
МИТРОВИЦЕ

ИскустваизШапца
Гра до на чел ник Шап ца Не бој ша Зе ле но

вић по се тио је 18. апри ла Срем ску Ми тро
ви цу и у Са ла шу Но ћај ском раз го ва рао са 
гра ђа ни ма и кан ди да ти ма за од бор ни ке 
ли сте Ује ди ње на опо зи ци ја Ми тро ви це  
Алек сан дар Про да но вић. Том при ли ком 

гра до на чел ник Шап ца је дао пу ну по др шку 
овој ли сти за пред сто је ће ло кал не из бо ре, 
као ли сти са нај бо љим про гра мом за ста
нов ни ке Срем ске Ми тро ви це и као је ди ној 
пра вој опо зи ци ји и ал тер на ти ви са да шњој 
вла сти у Ми тро ви ци. 

Но си лац ли сте Алек сан дар Про да но вић 
је из ја вио да ова по др шка пу но зна чи, с 
об зи ром на то да је Ша бац град ко ји се убр
за но раз ви ја, за шта ве ли ке за слу ге сно си 
гра до на чел ник Шап ца Не бој ша Зе ле но вић, 
ко ји ужи ва ве ли ко по ве ре ње гра ђа на у сво
јој сре ди ни. По сто ји огро ман про стор за 
за јед нич ко де ло ва ње два гра да, по себ но 
ка да је у пи та њу за јед нич ки на ступ пре ма 
ин ве сти то ри ма, ка ко би се ви ше ула га ло у 
Срем и Ма чву, са рад ња у обла сти по љо
при вре де и за јед нич ки на ступ ка европ ским 
фон до ви ма ка ко би се фи нан си ра ли ка пи
тал ни про јек ти од ин те ре са за гра ђа не 
Срем ске Ми тро ви це и Шап ца. 

 Ли ста Ује ди ње на опо зи ци ја Ми тро ви це 
 Алек сан дар Про да но вић је у свој про грам 
уне ла по зи тив на ис ку ства гра да Шап ца, а 
то је да це ло ку пан из нос по ре за ко ји љу ди 
пла ћа ју оста је у њи хо вим сре ди на ма, на 
шта град из два ја још то ли ко сред ста ва, 
чи ме се по сти же рав но мер ни раз вој сва ког 
на се ље ног ме ста на те ри то ри ји гра да. На 
тај на чин љу ди са ми од лу чу ју где ће њи хо
ве па ре би ти по тро ше не – по ру чу ју из Ује
ди ње не опо зи ци је.

МИТИНГСРС

Обновитидомаћу
производњу

На пред из бор ном ми тин гу Срп ске ра ди
кал не стран ке у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји 
је ор га ни зо ван про шле су бо те, 16. апри ла 
ис пред По слов но спорт ске ха ле „Пин ки“, 
го во ри ли су ли дер ра ди ка ла Во ји слав 
Ше шељ, ло кал ни функ ци о не ри стран ке, 
пред сед ник Срем ског окру жног од бо ра 
Во ји слав Ку ла ча нин, док тор Ми ло ван 
Бо јић, ге не рал Бо жи дар Де лић, пред сед
ник ју жно бач ког окру жног од бо ра и члан 
пред сед нич ког ко ле ги ју ма Ђу рађ Јак шић и 
пот пред сед ник стран ке Ми ло рад Мир чић. 

Ли дер ра ди ка ла је ис та као да су и 
на пред ња ци и де мо кра те и со ци ја ли сти на 
ис тој стра ни, окре ну ти Европ ској уни ји, 
док се ра ди ка ли ни ка да ни су при кла ња ли 
ни ка квом при ти ску са за па да. Ше шељ је 
гра ђа ни ма оку пље ним на ми тин гу у Срем
ској Ми тро ви ци ре као да отва ра ње роб не 
ку ће ИКЕА у Бе о гра ду не ће до не ти ни ка
кав бо љи так гра ђа ни ма Ср би је, иако ће 
би ти отво ре но око 300 но вих рад них 
ме ста. Ше шељ је ис та као да ће ко рист од 
отва ра ња но вих рад них ме ста би ти по ни
ште на ти ме што ће по ме ну та роб на ку ћа 
гра ђа ни ма ну ди ти ис кљу чи во стра ну ро бу. 
Он је обе ћао да ће ра ди ка ли, на кон до ла
ска на власт, об но ви ти до ма ћу про из вод
њу и да ће то по сти ћи до брим си сте мом 
ца ри на и про ми шље ном по ре ском по ли ти
ком. 
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ЗБИРНАИЗБОРНАЛИСТАКАНДИДАТА
ЗАОДБОРНИКЕСКУПШТИНЕГРАДА
СРЕМСКАМИТРОВИЦА
1.АЛЕКСАНДАРВУЧИЋ
СРБИЈАПОБЕЂУЈЕ
1. Бра ни слав Не ди мо вић, 27.11.1977.дипл. прав никСр.Ми тро ви

ца, Л. Му шиц ког 3
2. Жив ко Вр цељ, 19.07.1959.др ме ди ци нехи рургСр.Ми тро ви ца, 

Ј. Ду чи ћа 43
3. Све тла на Ми ло ва но вић, 05.08.1967.проф. срп ског је зи каСр.

Ми тро ви ца,М. Ху ђи 24
4. Ра до слав Је вре мо вић, 02.12.1975.дипл.еко но ми стаСр.Ми тро

ви ца, М.П. Ка ме њар 3/2
5. То ми слав Јан ко вић, 11.05.1973.маст. инж. ме наџ мен таМач.

Ми тро ви ца, Ма чван ски кеј 37
6. Ма ри на Мак си мо вић, 01.11.1967.дипл.инж.по љо при вре деСр.

Ми тро ви ца, Па ро брод ска 3
7. Ми лан Ко ва че вић, 29.01.1962.про фе сорЈа рак, Гро бљан ска 20
8. Вла ди мир Пет ко вић, 29.06.1980.дипл.прав никСр.Ми тро ви ца, 

Ј. Ве се ли но ви ћа 10
9. Ми лој ка Стан ко вић, 19.11.1943. пен зи о нер Ср.Ми тро ви ца, 

Вод на 40/8
10. Вла ди мир Са на дер, 25.12.1978. дипл.прав никСр.Ми тро ви ца, 

Д. Сте фа на 9
11. Ми лан Ла ке тић, 01.11.1964.ма шин ски тех ни чарСр.Ми тро ви ца, 

М.П.Ка ме њар 11/6
12. На да То ја гић, 10.11.1959.пен зи о нерЛа ћа рак, Љу бе Пав ко ва 

Ки ке 71
13. Алек сан дар Пе трић, 01.01.1990.дипл.инж.елек тр. и ра чу нар

ства Ди вош, Фру шко гор ка 11
14. Ран ко Три ву но вић, 15.03.1981.са о бра ћај ни тех ни чарМан ђе

лос, Пин ки је ва 35
15. Је ле на Бра дић, 01.10.1991.сту дентСр.Ми тро ви ца, Ра тар ска 

16

16. Да ли бор Ива но вић, 27.09.1984. фри зерСр.Ми тро ви ца, 
Ба ња луч ка 27

17. Бран ко Пу сти ња, 30.07.1951.пен зи о нерЛа ћа рак, Ва шар ска 
16

18. Сла ђа на Ми лен ко вић, 26.11.1973.др књи жев них на у каСр.
Ми тро ви ца, М. Ху ђи 68/13

19. Иван Ве се ли но вић, 15.05.1987.еко но ми стаКу змин, Же ле
знич ка 20

20. Вла ди мир Мом чи ло вић, 30.11.1978. ко но барЛа ћа рак, Т. 
Ви та со ви ћа 28

21. Гор да на До ста нић, 01.05.1960.гра ђе вин ски тех ни чарС. 
Но ћај ски, Д. До ста ни ћа 16

22. Јо ва на Јо вић, 03.07.1988.дипл.исто ри чар В. Ра дин ци, М. 
Пи ја де 56

23. Дра го љуб Ла ке тић, 12.07.1978.са о бра ћај ни тех ни чарБе ше
но во, Ћу ко вац 46

24. Кри сти на Ми ло вац, 16.02.1979. тр го вацСр.Ми тро ви ца, Ста ри 
мост 16/20

25. Ви то мир Ја ко вље вић, 13.10.1981. тр го вацСр.Ми тро ви ца, 
Ра ди нач ки пут 88

26. Ни ко ла Ми тро вић, 01.06.1983.фри зерШи ша то вац, Школ ска 
24

27. Дра ги ца Ан тић, 18.01.1975.шу мар ски тех ни чарГр гу рев ци, М. 
Ти та 103

28. Жељ ко Ди вљак, 21.04.1980.дипл.ме на џер без бед но стиСр.
Ми тро ви ца, Змај Ог ње ни Вук 3

29. Јо ви ца Ми ла ди но вић, 23.03.1966.ма шин ски тех ни чарМар
тин ци, Ј. Га бо шац 36

30. Ра да Са вић, 19.11.1959.еко ном ски тех ни чарЛе жи мир, Фру
шко гор ска 8

31. Го ран Ми ра жић, 05.11.1983.фри зерМач. Ми тро ви ца, Д. Ра до
са вље ви ћа 14

ЛОКАЛНИИЗБОРИУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Деветлистаутрцизапобеду
Град ска из бор на ко ми си ја у Срем ској 

Ми тро ви ци, чи ји је пред сед ник адво кат 
Зо ран Ле ва јац, за ло кал не из бо ре ко ји ће 

се одр жа ти 24. апри ла, про гла си ла је де вет 
из бор них ли ста. Пра во гла са на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца има 70.562 би ра ча. 

Пр ва про гла ше на ли ста је „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“, а по след ња про гла
ше на је ли ста „Гру па гра ђа на Ле ви ца Ср би је 
– Бор ко Сте фа но вић“. Пот пу не ли сте, са 61 
кан ди да том за од бор ни ке Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, пре да ле су ко а ли ци је 
оку пље на око Срп ске на пред не стран ке, 
Де мо крат ске стран ке и Де мо крат ске стран ке 
Ср би је, док су оста ли пре да ли не пот пу не 
ли сте. 

По пр ви пут на из бо ре у Срем ској Ми тро ви
ци иде Ле ви ца Ср би је Бор ка Сте фа но ви ћа, а 
за раз ли ку од прет ход них ло кал них из бо ра 
одр жа них 2012. го ди не, ка да су ЛСВ и ЛДП 
ишли са мо стал но, са да се на ла зе у окви ру 
ко а ли ци је ЛСВ – ЛДП – Зе ле ни. На по ли тич кој 
сце ни ви ше не ма Ује ди ње них ре ги о на Ср би је, 
али ни Гру пе гра ђа на Вред на Ми тро ви ца, чи ји 
чла но ви су ко лек тив но пре шли у Срп ску 
на пред ну стран ку. 

1. АлександарВучић–Србијапобеђује
2. ЗаправеднуСрбијуДемократскастранка–ДрМирослав

Кендришић(ДС,ДСХВ,НОВА)
3. ИВИЦАДАЧИЋ–Социјалистичка партијаСрбије (СПС)

–ДрМиланЛатковић
4. УједињенаопозицијаМитровице–АлександарПродано

вић(СДС–БорисТадић,ЗаједнозаСрбију,Војвођанска
партија)

5. ЛигасоцијалдемократаВојводинеНенадЧанак,Либе
ралнодемократскапартијаЧедомирЈовановић,Зеле
наеколошкапартија–Зелени

6. КоалицијаДемократскастранкаСрбијеНароднипокрет
Динара–Дрина–Дунав

7. ДверизаСремскуМитровицу–ДрМиланМаслаћ
8. ДрВојиславШешељ–Српскарадикалнастранка
9. Групаграђана„ЛевицаСрбије–БоркоСтефановић“

Проглашенелисте
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32. Сло бо дан Вуј чић, 21.08.1957.про свет ни рад никСр.Ми тро ви
ца, М.П. Ка ме њар 13/6

33. Да ни ца Не дић, 12.10.1985.дипл.прав никЧал ма, 9. Но вем бар 
62

34. Јо ва на Ан дрин, 11.05.1985.инж.гра фич ког ин же њер ства и 
ди зај наШу љам, По сав ска 34

35. Мла ден Ма ле ше вић, 10.03.1989.елек тро тех ни чар Ди вош, 
Фру шко гор ска бб

36. Ва ња Ли же нес, 16.03.1991.мед.се стра вас пи тач Ср.Ми тро ви
ца, Ње го ше ва 29

37. Ни ко ла Те јић, 15.01.1979.дипл.еко но ми стаСр.Ми тро ви ца, С. 
Ла ста ви це 85

38. Сло бо дан Чи кић, 19.05.1983.техн.друм.са о бра ћа јаЗа са ви ца 
I, Вој во ђан ска 70

39. Јо ва на Ка ран, 05.05.1988.свр ше ни гим на зи ја лац Ср.Ми тро
ви ца, Цвет на 38

40. Пре драг Муј кић, 05.10.1979.дипл.еко но ми ста Ср. Ми тро ви ца, 
М. Ху ђи 76/8

41. Бран ки ца Сла до је вић, 06.11.1985.струк. вас пи тач Ср. Ми тро
ви ца, VI Ист. бос.бри га де 24

42. Ве сна Не го ва но вић, 09.08.1986.дипл.ме на џер Ср. Ми тро ви
ца, Ли вад ска 19

43. Ра ди сав Са вић, 22.12.1967.са о бр.тех ни чар Ша шин ци, С. 
Ми ле ти ћа 147

44. Го ран Мар ко вић, 04.08.1962.грађ.ин же њер Ср. Ми тро ви ца, 
М.П.Ка ме њар 14/12

45. Ра да Мар ја но вић, 15.11.1985.козм.тех ни чар Ср. Ми тро ви ца, 
П.Крањ че ви ћа 31

46. Не ђељ ко Илић 22.09.1968.маш.тех ни чар Ср. Ми тро ви ца, 
Ра ди нач ки пут 171

47. Ми ро слав Ма рић, 18.03.1982. дипл.прав ник За са ви ца II, А. 
Мар ко ви ћа 79 

48. Мир ја на Шо јић, 25.02.1988. би ро тех ни чарКу змин, Сав ска 141
49. Зо ран Сти ја чић, 07.02.1957. дипл.еко но ми стаСр.Ми тро ви ца, 

Све тла 8
50. Мир ко Дра гој ло вић, 03.02.1947.пен зи о нерСр.Ми тро ви ца, Н. 

Те сле 32
51. Ве сна Об ра до вић, 13.04.1962. ма стер прав никМач.Ми тро ви

ца, Мач. пар ти зан ски од ред 22
52. Алек сан дар Не шко вић, 21.12.1977.тех ни чар друм ског са о бра

ћа јаБо сут, 10. Мар та 200 а
53. Рад ми ло Бу де че вић, 25.03.1947. ма ги стар еко но ми јеРав ње, 

Зе ке Бу љу ба ше бб
54. Зо ран ка Си мић, 11.02.1964. хе миј ски тех ни чарСр.Ми тро ви

ца, 1. Но вем бар 104
55. Сло бо дан Ан дрић, 23.06.1970.ма шин бра варЈа рак, Цвет на 10
56. Во ји слав Мир нић, 06.12.1985. ди пло ми ра ни еко но ми стаЛа

ћа рак, Фру шко гор ска 162
57. Ми ле на Јан ко вић, 10.12.1990. де фек то лог кри ми на ли сти ке

Мар тин ци, В. Ми ши ћа 14
58. Не бој ша Ог ње но вић, 10.05.1964. дипл.инж.шу мар стваНо ћај, 

А. Ми ја и ло ви ћа 61
59. Урош Ве се ли но вић, 09.04.1988. дипл.еко но ми стаРа ден ко

вић, Бо рач ка 76
60. Сне жа на Ва си ље вић, 30.10.1966. слу жбе никСр.Ми тро ви ца, 

Рад нич ка 60
61. Жан ка Ке ме тер, 09.04.1978. ме ди цин ска се стра вас пи тачЛа

ћа рак, Б. Ра ди че ви ћа 57

2.„ЗАПРАВЕДНУСРБИЈУДЕМОКРАТСКА
СТРАНКАДРМИРОСЛАВКЕНДРИШИЋ
(ДС,ДСХВ,НОВА)“
1. Ми ро слав Кен дри шић, 08.07.1958. прим.др спец.орл. Ср.

Ми тро ви ца, М.Гор ког 38
2. Ми ло рад По па дић, 09.05.1980.дипл.прав ник Ср.Ми тро ви ца, 

М.Пу пи на 15
3.   Ду шан ка Иво ше вић, 27.10.1959. др спец. физ. ме ди ци не и 

ре хаб. Ман ђе лос, Пин ки је ва 22
4.   Не над Ле ма јић, 26.04.1960. др исто риј ских на у ка Ср.Ми тро

ви ца, С.Ми ле ти ћа 6
5.   Ни ко ла Бу до шан, 09.06.1983. инж.по слов. ин фор ма ти ке 

Ср.Ми тро ви ца, С.Ди ми три ја 38/9
6.   Рад ми ла Смр злић, 10.08.1975. инж.ра тар ства Ср.Ми тро ви ца, 

Т.Бе ки ћа 47

7.  Ђор ђо Ђор ђић, 19.12.1978. ви ши ренд ген ски тех ни чар Мач.
Ми тро ви ца, Пар ти зан ска 58

8.   Бо шко Уме тић, 30.12.1979. ма стер еко но ми јеЛа ћа рак, Школ
ска 98

9.   Ива на Жив ко вић, 20.06.1985. дипл.еко но ми стаНо ћај, Р. Бог
да но ви ћа 1

10.  Ан дреј Шпа но вић, 10.08.1985. дипл.еко но ми стаСр.Ми тро ви
ца, Бул.Кон. Ве ли ког 32

11.  Ду шко Мир ко вић, 30.08.1973. шу мар ски тех ни чар Ку змин, 
За дру жна 35

12.  Ду брав ка Ва шча нин, 12.12.1983. стру ков ни вас пи тач Ср.
Ми тро ви ца, С.Ла ста ви це 59

13.  Зо ран Жи гић, 01.04.1953. дипл.еко но ми ста Ср.Ми тро ви ца, 
Ђ. Јак ши ћа 7

14.  Ја коб Фла њак, 27.04.1956. ауто ме ха ни чарСр.Ми тро ви ца, 
Сав ска 37

15.  Кри сти на Ми шче вић, 15.07.1971. дипл.пси хо логСр.Ми тро ви
ца, Илир ска 18

16.  Ми лан Да ви до вић, 26.04.1965. по љо при вред ни тех ни чарСр.
Ми тро ви ца, Рад нич ка 1

17. Алек сан дар Бу до шан, 17.12.1974. дипл.еко но ми стаСр.Ми тро
ви ца, Кра ља Пе тра I 95

18. Алек сан дра Зу панц, 29.02.1980. ма стер еко но ми јеСр.Ми тро
ви ца, Цвет на 25

19. Вла ди мир Лу кјан чен ко, 05.07.1970. дипл.инж.шу мар стваСр.
Ми тро ви ца, Д.Ба ште 7/5

20. Вла ди мир Бран ко вић, 18.06.1976. дипл.еко но ми ста Ср.
Ми тро ви ца, Ма то ше ва 38

21. На да Зец Пет ко вић, 06.04.1967. прим.др.спец.соц.мед.Ла ћа
рак, 1.Но вем бра 135

22. Игор Шћурк, 16.05.1981. дипл.де фек то логСр.Ми тро ви ца, 
Дрин ска 7

23. Го ран Гра бић, 02.11.1978.ме ди цин ски тех ни чарСр.Ми тро ви ца, 
В. Ста ји ћа 52/17

24. Сне жа на Фи ли по вић, 16.05.1985. дипл.инж.ме наџ мен таКу
змин, Сав ска 98

25.  Ђор ђе Ју ри шић, 26.07.1973. бра вар за ва ри вачЛе жи мир, 
Но во сад ска 3

26. Мар ко Мар ко вић, 23.08.1990. стру ков ни ме на џер С.Но ћај ски, 
С.Чу пи ћа 85

27. Дра га на Ма ри чић, 01.07.1978. ме ди цин ска се стра Чал ма, 
Б.Ра ди че ви ћа 85

28. Дра го љуб Бе ко, 21.11.1980. про фе сор фи зич ког вас пи та ња
Ср.Ми тро ви ца, Д.Ба ште 1

29. Сло бо дан Сто јил ко вић, 19.08.1969. проф.физ.вас пи та ња Ср.
Ми тро ви ца, 1.Но вем бра 77

30. Љи ља на Не дељ ко вић, 04.08,1965. еко ном ски тех ни чарГр гу
рев ци , Школ ска 11

31. Игор Киш, 02.10.1991. сту дент Ср. Ми тро ви ца, И. Јун га 74  
32. Бра ни слав Др ма но вић, 14.04.1974. ма шин бра вар Бо сут, 10. 

Мар та 112
33. На та ша Та на сић, 27.11.1979. дипл.еко но ми ста Ср. Ми тро ви

ца, Вод на 28/16                                                                 
34.Урош Во за ре вић, 08.12.1979.дипл.инж. за квал. и ре ин же ње

рингСр.Ми тро ви ца, Про бо ва 1
35. Ран ко Дро нић, 01.05.1988. са о бра ћај ни тех ни чар Ла ћа рак, 1. 

Но вем бра 423
36. Љи ља на Лу кић, 01.12.1988. са ни тар ноеко ло шки инж. Ср. 

Ми тро ви ца, Ј. Иг ња то ви ћа 30
37. Ро до љуб Бо жо вић, 27.05.1976. дипл. прав ник Ср. Ми тро ви ца, 

Ста ри мост 21/8
38. Ми лош Ми ле но вић, 26.03.1979. еко но ми ста Ср. Ми тро ви ца, 

Змај Ог ње ни Вук 1
39. Ма ри ја Дра жић, 11.05.1961. књи жни чар Ла ћа рак, 20. Ју ла 8
40. Зо ран Бар бе ник, 11.10.1965. аутоме ха ни чар Ст. Бин гу ла, 

Школ ска 2а 
41. Кру но слав Ђа ко вић, 02.12.1975. дипл. те о лог Ср. Ми тро ви ца, 

В. Пе ла ги ћа 31 
42. Са ња Са рић Са вић, 17.12.1965. др мед.спец. Ла ћа рак, Же ле

знич ка 26
43. Ми лан Бан че вић, 18.12.1985. ме ди цин ски тех ни чар Рав ње, 

Зе ке Бу љу ба ше 29  
44. Сла ђан Па пић, 26.06.1960. про фе сор Мач. Ми тро ви ца, Пар

ти зан ска 11
45. Ве ра Ма лен ко вић, 08.01.1981. ле кар Ср. Ми тро ви ца, Фру шко

гор ска 24
46. Злат ко Ка дар, 07.06.1957. дипл.еко но ми ста  Ср. Ми тро ви ца, 

А. Чар но је ви ћа 6/11
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47. Алек сан дар Је здић, 30.03.1991. дипл.еко но ми ста Ра ден ко
вић, Бо рач ка 84

48. Све тла на Ми шић Па цу ла, 18.02.1986. ви ша мед. Се стра Ср. 
Ми тро ви ца, Озрен ска 13

49. Ве ли мир Но ва ко вић, 01.01.1970. др спец.га стро ен те ро ло ги је
Ср. Ми тро ви ца, Ста ри Шор 3

50. Ми ро слав Ду раћ, 11.01.1976. тр го вач ки тех ни чар Ла ћа рак, 
Школ ска 129 

51. Ва ња Ива нић, 27.06.1993. ги не ко ло шкоаку шер ска се стра 
Ша шин ци, С. Зде ла ра 40

52. Зо ран Ва си ље вић, 12.01.1960. слу жбе ник Са лаш Но ћај ски, 
С. Чу пи ћа 50

53. Со фи ја Аћи мо вић, 08.03.1984. ги не ко ло шкоаку шер ска 
се стра, Шу љам, Фру шко гор ска 60

54. Зо ран Ко са но вић, 01.12.1977. ма шин бра вар Мар тин ци, Вој во
ђан ска 46 

55. Ива на Ма ти ја ше вић, 30.08.1981. ле кар Ла ћа рак, Фру шко гор
ска 140

56. Сне жа на Ми ло ше вић, 29.10.1986. ла бо ра то риј ски тех ни чарВ. 
Ра дин ци, М. Ти та 95

57. Но ви ца Не гој чић, 24.07.1976. ма шин ски тех ни чар Но ћај, Л. 
Сре те но ви ћа 26

58. Па ва Џам бић, 08.04.1980. ме ди цин ске се стра Ди вош, Сло бо
да 24 

59. Кри сти на Пе јић, 29.07.1987. др мед. ле кар Ср. Ми тро ви ца, 
Под рињ ска 4  

60. Ми лан Ри бић, 18.01.1991. ме ди цин ски тех ни чар За са ви ца I, 
П. Дап че ви ћа 32

61. Сла ђа на То пић, 15.06.1984. ме ди цин ска се стра Чал ма, 
Ле дин ска 1

3.ИВИЦАДАЧИЋ„СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈАСРБИЈЕ(СПС)
ДРМИЛАНЛАТКОВИЋ“

1. Др Ми лан Лат ко вић,02.12.1949. спец.оп ште хи рур ги је (пенз.)
Ср.Ми тро ви ца, М.Ху ђи 47/2

2. Ра до сав Па нић, 17.08.1977. стру ков ни еко но ми стаНо ћај, 
М.Је ли ки ћа 57

3. Нов ка Рун тић, 01.01.1958. прав ни тех ни чарМар тин ци, Же ле
знич ка 34

4. Иван Хор ват, 14.01.1985. дипл.ме на џерЛа ћа рак, Срем ска 7
5. Ва со Дам ња но вић, 19.04.1955. по љо при вред ни тех ни чарБо

сут, Срем ска 18
6. Жељ ка Ми лин ко вић, 09.07.1968. стру ков ни еко но ми стаСр.

Ми тро ви ца, Ста ри мост 12/17
7. Пре драг Ве се ли но вић, 22.10.1993. ме ди цин ски тех ни чарЈа

рак, Пр ња вор ска 13
8. Сте ван Гра бић, 09.01.1953. кв ку варЧал ма, По бе де 54
9. Бран ки ца Ве ли ми ро вић, 14.08.1964. прав ни тех ни чарСр.

Ми тро ви ца, Д. ба ште 2/38
10. Иван Ар ту ков, 04.06.1971. ма стер ма шин ства и еко но ми је

Ср.Ми тро ви ца, Св. Ди ми три ја 6
11. Ду шко Ром че вић, 01.06.1959. орг.тех.обез бе ђе њаСр.Ми тро

ви ца, Кор дун ска 15
12. Би ља на Ср дић, 01.05.1961. ма стер проф. раз ред не на ста ве

Ср.Ми тро ви ца, Ј.Трај ко ви ћа 1/7
13. Др Адил Ел хаг, 12.10.1974. док тор ме ди ци неСр.Ми тро ви ца, 

Др Ми ла на Ко сти ћа 52
14. Бра ни слав Сто шић, 14.02.1982.ви ши мед.тех ни чарМач.

Ми тро ви ца, Н.Јер ко ви ћа 13
15. Мил ка Бур ли ца, 01.09.1965. дипл.инж.за шти те на ра дуСр.

Ми тро ви ца, Св.Ди ми три ја 17
16. Др Јо ван Ни ко лић, 18.09.1978. док тор ме ди ци неСр.Ми тро

ви ца, А.Чар но је ви ћа 16/52
17. Жи во рад Уро ше вић, 01.01.1955. вој но ли це (пенз.)За са ви ца 

I, Вој во ђан ска 175
18. Сун чи ца Ко са но вић, 18.08.1975. дипл. екон.ма стерСр.

Ми тро ви ца, С.Шти ља но ви ћа 1
19. Си ма Гај дош, 16.12.1968. дипл.инж.по љо при вре деСр.

Ми тро ви ца, Ка ра ђор ђе ва 53
20. Зо ран До ста нић, 22.11.1949. ауто ме ха ни чар С.Но ћај ски, Д.

До ста ни ћа 5
21. Све тла на Ту ца ко вић, 08.11.1971. хе миј ски тех ни чар Ла ћа

рак, Школ ска 108

22. Ми о драг Ко тар лић, 21.05.1952. ма ту рант гим на зи јеЗа са ви ца 
II, А.Мар ко ви ћа 12

23. Ву јо Сто јић, 25.03.1955. ин же њер са о бра ћа јаСр.Ми тро ви ца, 
М.Ан ти ћа 48

24. Ма ри ја Ђур ђе вић, 22.04.1982. тех ни чар ма шин.ма те ри ја ла
Ср.Ми тро ви ца, Т.Бе ки ћа 47/а

25. Мар јан Ва лен тић, 02.03.1978. ауто ме ха ни чарВ.Ра дин ци, 
Ми тро вач ка 19

26. Го ран Је лић, 21.04.1965. рад никЛе жи мир, Пин ки је ва 16
27. Јо ва на Ко ва че вић, 22.11.1987. ма ту рант гим на зи јеСр.Ми тро

ви ца, М.Ху ђи 63/12
28. Да ли бор Ђу ка но вић, 01.10.1986. ауто ме ха ни чарРав ње 

Х.Стан ка 98
29. Бран ко Зо ра но вић, 05.12.1958. инж.друм ског са о бра ћа јаСр. 

Ми тро ви ца, 28.Мар та 14
30. Би ља на Су вић, 26.04.1971.проф.срп ског је зи каСр. Ми тро ви

ца, М. Ху ђи 8/10
31. Јо ви ца Пе тро вић, 01.10.1986. ауто е лек три чарЛа ћа рак, Т. 

Ви та со ви ћа 73а
32. Бран ко Ком не но вић, 15.09.1964. ма шин бра варМар тин ци, 

Фру шко гор ска 57
33. Мир ја на Ива но вић, 21.07.1971.маст.проф.ра зр. на ста веСр. 

Ми тро ви ца, Ј.Иг ња то ви ћа 3
34. Иво Ша рић, 05.08.1954.пен зи о нерСр. Ми тро ви ца, С.фрон та 

32
35. Во ји слав Ра шић, 26.12.1955. дипл.инж.по љо при вре де Ср. 

Ми тро ви ца, Д.ба ште 10/20
36. На та ша Кре со је вић, 26.08.1978. ма ту рант гим на зи је Ла ћа

рак, Школ ска 78
37. Вељ ко Ми ли ће вић, 02.04.1985.стру ков ни вас пи тач– Ср.

Ми тро ви ца, К.А.Ка ра ђор ђе ви ћа 8
38. Жељ ко Ла кић, 17.08.1974. ауто е лек три чар – Ди вош, Пин ки је

ва 43
39. Гор да на Ју го вић, 09.05.1957. ма стер проф.раз.на ста ве  

Ша шин ци, Пар ти зан ска 38
40. Ва са Јо ве шко вић, 05.07.1946. пен зи о нер – Ши ша то вац, 

Школ ска 17
41. Алек сан дар Са вић, 20.01.1963. др во пре ра ђи вач – Ср.Ми тро

ви ца, В. Ста ји ћа 3
42. Са ра Си ми кић, 16.07.1991. ку вар  Ср.Ми тро ви ца, Ла ћа рач ка 

32
43. Ве сељ ко Ка ла бић, 10.05.1961. бра вар  Ср.Ми тро ви ца, 15. 

Ма ја 12
44. Ра ден ко Про ко пић, 27.06.1953. ма шин бра вар – Ла ћа рак, 1.

Но вем бра 61
45. Ол ги ца Мир ко вић, 31.12.1971. обу ћар – Шу љам, С.Ба ји ћа 

116
46. Бра ни слав Зе че вић, 01.02.1978. елек тро тех ни чар – Ку змин, 

В.Ка ра џи ћа 27
47. Во ји слав Ди кић, 31.05.1962. грађ.тех ни чар  Ср.Ми тро ви ца, 

М.П.Ка ме њар 10/23
48. На та ша Ра кић, 29.10.1981. хе миј ски тех ни чар – Ку змин, Сав

ска 31
49. Иван Ста нић, 19.10.1989. елек тро тех ни чар – Ра ден ко вић, 

Бо рач ка 120
50. Бо ри вој Ве ско вић, 15.09.1933. пен зи о нер – Гр гу рев ци, М.

Ти та 85
51. На та ша Ман дић, 20.10.1965. дипл.прав ник   Ср.Ми тро ви ца, 

Со лар ски трг 6/31
52. Ми лан Чам праг, 05.04.1975. ауто ме ха ни чар – Ман ђе лос, 

Фру шко гор ска 128

4.УЈЕДИЊЕНАОПОЗИЦИЈАМИТРОВИЦЕ
АЛЕКСАНДАРПРОДАНОВИЋ
(СДСБОРИСТАДИЋ,ЗАЈЕДНОЗА
СРБИЈУ,ВОЈВОЂАНСКАПАРТИЈА)
1. Алек сан дар Про да но вић, 13.02.1969. дипл.инж.ма шин ства   

Ср.Ми тро ви ца, Ма ли со как 3
2. Дра ган Ми ло ше вић, 26.08.1976. маш.тех ни чар  Ср.Ми тро ви

ца, Ф. Ви шњи ћа 10
3. Је ле на Ми ја и ло вић, 02.10.1989, дипл.еко но ми ста – Но ћај, А.

Ми ја и ло ви ћа 4
4. Вла ди мир Пе трењ, 08.11.1976. дипл.прав ник  Ср.Ми тро ви ца, 

С.Мо крањ ца 61
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5. Не бој ша По пов чак, 09.12.1967. про фе сор  Ср.Ми тро ви ца, 
Д.Сте фа на 40/ц

6. Алек сан дра То пић, 22.06.1981. прав ник – Ла ћа рак, Ми тро вач
ка 10

7. Сло бо дан Ор ло вић, 18.08.1987. вас пи тач – Ша шин ци, С.Зде
ла ра 35

8. Жељ ко Ко са нић, 11.07.1962. тв ме ха ни чар – Ср. Ра ча, Пи о
нир ска 36

9. Гор да на Бур му џи ја, 18.05.1969. про фе сор  Ср.Ми тро ви ца, Д. 
ба ште 6/5

10. Вла да Ву че но вић, 10.03.1965. по љо при вред ни тех ни чар – 
Но ћај, М.Је ли ки ћа 8

11. Да ни јел Ће то је вић, 02.04.1987. дипл.прав ник  Ср.Ми тро ви ца, 
Фру шко гор ског од ре да 38/2

12. Су за на Је кић, 22.04.1982. прав ни тех ни чар  Ср.Ми тро ви ца, 
16. Ди ви зи је 14/2

13. Ср ђан Ко зли на, 31.03.1968. др вет.ме ди ци не  Ср.Ми тро ви ца, 
М. Ху ђи 56/4

14. Ра до ван Ани чић, 05.01.1985. ауто е лек три чар  За са ви ца I, 
Вој во ђан ска 57

15. Алек сан дра Ла ке тић, 24.06.1982. проф.раз.на ста ве  Ср.
Ми тро ви ца, Ма ли со как 5

16. Дра жен Дам ња но вић, 27.05.1978. дипл.прав ник  Ср.Ми тро ви
ца, Вод на 26/20

17. Ми ло рад Ко ван џић, 08.07.1970. ауто ме ха ни чар – Бе ше но во, 
Ле њи но ва 3

18. Нат ха лие Ко ла рић, 27.10.1967. дак ти ло ко ре спо дент  Ср.
Ми тро ви ца, М.Ху ђи 56/6

19. Јо ван Ко ва чић, 22.03.1986. дипл.би о лог  Ср.Ми тро ви ца, 
Ја лиј ска IV 2а

20. На та ша Коп чић, 21.12.1975. про фе сор  Ср.Ми тро ви ца, 
Б.К.Ве ли ког 92

21. Исме та Ал ка зо вић, 28.05.1985. до ма ћи ца  Ср.Ми тро ви ца, 
Мар си ли је ва 22

22. Ми ро слав Вла ди са вље вић, 20.07.1974. дипл.прав ник – Ла ћа
рак, Же ле знич ка 25

23. Дра ган Ко чић, 03.04.1958. по љо при вред ник – Ди вош, Пар ти
зан ска 50

24. Ја сна Лон ча ре вић, 03.02.1970. проф.раз.на ста ве  Ср.Ми тро
ви ца, Ста ри мост 12/19

25. Ми ро слав Гво ка, 26.07.1982. тр го вац – Ја рак, Цр но гор ска 32
26. Ми лан Ба гић, 09.08.1989. мед.тех ни чар – Ман ђе лос, С.Со гић 

Ку се 164
27. Ма ја Бе ло вић, 08.03.1989. дипл.прав ник  Ср.Ми тро ви ца, Б.

Ра ди че ви ћа 7/31
28. Дра ган Бе ло ву ко вић, 19.08.1982. би ро тех ни чар – Рав ње, Зе ке 

Бу љу ба ше 32
29. Не бој ша Ата на ско вић, 23.07.1971. пољ.тех ни чар  Ср.Ми тро

ви ца, Фру шко гор ска 161
30. Ма ја Су ба но вић, 04.11.1975. уго сти тељ, Ср.Ми тро ви ца, Же ле

знич ка 37
31. Пре драг Цве тин ча нин, 18.03.1973. ме сар – Ку змин, В.Ка ра џи

ћа 116
32. Де јан Пе јић, 17.09.1980. ме та ло стру гар – Ла ћа рак, Вој во ђан

ска бб
33. На та ша Ло пин, 05.11.1984. прав ник  Ср.Ми тро ви ца, Ти ца но ва 

65
34. Зо ри ца Илић, 28.12.1976. еко ном ски тех ни чар – Ла ћа рак, 

Школ ска 121
35. Алек сан дар Чу пић, 22.03.1984. дипл.ве те ри нар – С. Но ћај ски, 

С.Чу пи ћа 5
36. Да ни је ла Бож ја ко вић, 08.12.1978. вас пи тач – М.Ми тро ви ца, 

Ца ра Ла за ра 35
37. Ду шан Ми ло ван че вић, 14.04.1992. маш.тех ни чар – За са ви ца 

II, А.Мар ко ви ћа 117
38. Јо сип Но вот ни, 26.08.1969. про фе сор  Ср.Ми тро ви ца, Ра ди

нач ки пут 120
39. Бра ни сла ва Нин ко вић, 31.01.1982. дипл.прав ник – Ла ћа рак, 

1.Но вем бра 234
40. Жељ ко Шу ћу ра, 03.05.1969. елек тро тех ни чар – Чал ма, По бе

да 2
41. Го ран Ан ту но вић, 13.08.1975. елек тро ин ста ла тер  Ср.Ми тро

ви ца, Бо сут ски пут 53а
42. Је ле на Бог да но вић, 03.12.1976. вас пи тач  Ср.Ми тро ви ца, В. 

Ста ји ћа 36
43. Бра ни слав Ан дри је вић, 23.06.1982. елек тро ин ста ла тер  Ср.

Ми тро ви ца, Т.Ди ви зи је 58

5.ЛИГАСОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ВОЈВОДИНЕ–НЕНАДЧАНАК,
ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТСКАПАРТИЈА
–ЧЕДОМИРЈОВАНОВИЋ,ЗЕЛЕНА
ЕКОЛОШКАПАРТИЈАЗЕЛЕНИ
1. Ђор ђе Стој шић, 08.07.1977. дипл.еко но ми ста – Ср.Ми тро ви

ца, Ста ри мост 4/9
2. Ја сен ка Ђа ко вић, 01.11.1979. мед.се стра   Ср.Ми тро ви ца, 

Школ ска 11
3. Дра ган Ци врић, 11.09.1957.дипл.прав никСр. Ми тро ви ца, 

А.Чар но је ви ћа 8/19
4. Ми ро слав Пе вац, 02.08.1977.проф.физ.вас пи та њаСр. Ми тро

ви ца, Ја лиј ска I 2
5. Љу би ша Ата нац ко вић, 06.09.1959.шум.ин же њерСр. Ми тро ви

ца, Д.Сте фа на 6
6. Све тла на Са бо, 25.05.1966.маст.библ.и ин фор ма ти кеСр.

Ми тро ви ца, М.П. Ка ме њар 11/15
7. Дра го слав Шо јић, 22.04.1979.инж.за шти те на ра дуКу змин, 

Сав ска 143
8. Ми ли ца Ву ле тић, 07.01.1988. ма стер пси хо логКу змин, Фру

шко гор ска 96
9. Де јан Ста ни са вље вић, 06.01.1986. дипл.инж.по љо при вре де

Но ћај, М.Пар ма ко ви ћа 1
10. Пре драг Ро гу лић, 28.12.1960. ле карСр.Ми тро ви ца, Но ви Шор 

31
11. Та ма ра Ћет ко вић, 18.10.1991.сту дентСр.Ми тро ви ца, Га је ва 

15 ј
12. Иван Ви ћен тић, 23.04.1985. мед.тех ни чарСр.Ми тро ви ца, 

Ма са ри ко ва 1
13. Ни ко ла Кр стић, 13.11.1985. ле карСр.Ми тро ви ца, Ње го ше ва 

10
14. Зо ран Ле ма јић, 27.05.1978. екон.тех ни чарСр.Ми тро ви ца, 

Ње го ше ва 1/1
15. Да ли бор ка Ра до ва но вић, 03.06.1975. мед.се стратех ни чар

Мач.Ми тро ви ца, М.Гли ши ћа 10
16. Ра ма зи Ина и шви ли, 22.10.1977. грађ.тех. за ви со ко град њу

Ср.Ми тро ви ца,До си те је ва 13/15
17. Јо ван Уме тић, 24.10.1983. сту дентКу змин, Змај Јо ви на 69
18. Гор да на Лу кић, 10.04.1965. дипл.глу ми цаМач.Ми тро ви ца, Д.

Ве ља но ви ћа 23
19. Дра ган Бу до шан, 05.10.1976. инж.ру дар стваСр.Ми тро ви ца, 

Же ле знич ка 37/6
20. Мир ја на Је ре мић, 08.09.1968. тр го вацШу љам, С.Ба ји ћа 132
21. Ва са Ћур чић, 07.12.1972. ме сарГр гу рев ци, Мар ша ла Ти та 

92а
22. Алек сан дра Пе ри шин, 18.11.1976. мед.се страСр.Ми тро ви ца, 

С. Ко ва че ви ћа 25
23. Го ран Но ви чић, 07.06.1967. др во пре ра ђи вач ки тех ни чарЛа ћа

рак, Ва шар ска бб
24. Игор Бур ли ца, 13.06.1972. дипл.елек тро ин же њерСр.Ми тро ви

ца, Ма ли со как бб
25. Бо јан Бо го са вље вић, 02.05.1992. маш.тех.за ком пјут.кон стру и

са њеКу змин, Уста нич ка 17
26. Мир ја на Не дић, 10.03.1985. мед.се страВе ли ки Ра дин ци, Рад

нич ка 24а
27. Дра ган Не дељ ко вић, 17.09.1968. вет.тех ни чарШа шин ци, Гро

бљан ска 55
28. Де јан Ма рин, 27.07.1971. гра фич ки тех ни чарСр.Ми тро ви ца, 

Ра ди нач ки пут 26
29. Дра га на Пал ко вић, 03.08.1981. дипл.еко но ми стаСр.Ми тро ви

ца, Д. ба ште 7/32
30. Ву ка шин Сви ра че вић, 31.08.1981. дипл.инж.по љоп.Ср.Ми тро

ви ца, Д.Мак си мо вић 27
31. Не вен ка Кр сма но вић, 19.11.1973. пред у зет никМач.Ми тро ви

ца, Ђ.Јак ши ћа 3
32. Ни ко ла Гво ка, 25.04.1991. шу мар ски тех ни чарЈа рак, Пр ња

вор ска 35
33. Јо ван Жу нић, 22.01.1991. сту дентМар тин ци, Вој во ђан ска 93
34. Го ран Ми лен ко вић, 06.09.1961. проф.ма те ма ти кеСр.Ми тро ви

ца, М.П.Ка ме њар 12/6
35. Ире на Ма тић, 16.09.1986.дипл.прав никСр. Ми тро ви ца, 

Па лан ка 34а
36. Бо ри слав Ко ва че вић, 30.05.1979.инж.безб.и здр.на ра дуСр.

Ми тро ви ца, М.П.Ка ме њар 5/11
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37. Ми ле на Ина и шви ли, 20.07.1976.тр го вацСр. Ми тро ви ца, До си
те је ва 13/15

38. Бо шко Ан ђе лић, 01.02.1953. ауто ли марСр. Ми тро ви ца, Ле гет
ска 5

39. Осто ја Ми ла но вић, 20.06.1962.елек тро тех ни чарГр гу рев ци, 
М.П.Ка ме њар 14 а

40. Ср ђан Те шић, 28.09.1977, гра фич ки ди зај нерСр. Ми тро ви ца, 
М. Ху ђи 30/17

41. Зо ран Бо шко вић, 29.10.1973, дипл.еко но ми стаСр. Ми тро ви
ца, Ста ри мост 4

6.КОАЛИЦИЈАДЕМОКРАТСКАСТРАНКА
СРБИЈЕНАРОДНИПОКРЕТДИНАРА
–ДРИНАДУНАВ
1. Др Ми тар Па вло вић, 25.02.1961.ле карспе ци ја ли стаСр. 

Ми тро ви ца, Ба ту то ваНо ва 29
2. Зо ран Пу ха лић, 04.10.1967.пред у зет никСр. Ми тро ви ца, 

Ше ћер со как 35
3. Ве сна Вла ди са вље вић, 03.09.1964.дипл.инж.ге о ло ги јеМач. 

Ми тро ви ца, Мач.кеј 85
4. Ми ки ца Илић, 26.05.1972.дипл.прав никСр. Ми тро ви ца, Вод

на 40/38
5. Ми лан Ко ри зма, 14.09.1979.пред у зет никСр. Ми тро ви ца, В. 

Сте пе 11
6. Мир ја на Мар ко вић, 07.10.1965.проф.исто ри јеСр. Ми тро ви ца, 

М.П.Ка ме њар 12/24
7. Ва си ли је Ра до са вље вић, 25.12.1962.дипл.еко но ми стаСр. 

Ми тро ви ца, Ба ту то ваНо ва 7
8. Та ња Га је вац, 25.01.1985.пред у зет никСр. Ми тро ви ца, Ста ри 

мост 16/12
9. Др Ран ко По по вић, 04.03.1963.ле карспе ци ја ли стаЛа ћа рак, 

Ва шар ска бб
10. Зла тан Ми ло ван че вић, 02.01.1955.ПТТ тех ни чарЗа са ви ца I, 

А. Мар ко ви ћа 90
11. Пе ри ца Цви ја но вић, 27.04.1988.уго сти тељВ. Ра дин ци, Рум

ска 5
12. Ма ја Нин ко вић, 01.09.1982.тр го вацЛа ћа рак, Рад нич ка 57
13. Не над Вук мир, 10.06.1978.слу жбе никЧал ма, За на тлиј ска бб
14. Све то зар Ша ро шко вић, 07.07.1968.во зачЧал ма, Б. Ра ди че

ви ћа 29
15. Је ле на Ре бић, 16.08.1982.дипл.еко но ми стаСр. Ми тро ви ца, 

Кра ља Пе тра I 40
16. Зо ран Сте ва но вић, 09.09.1984.прав ни тех ни чарСр. Ми тро ви

ца, Дрин ска 14
17. Вла да Ту ру дић, 10.06.1972.пред у зет никРа ден ко вић, Бо рач ка 

61
18. Ду шан ка Те о до ро вић, 18.11.1987.пе карЛа ћа рак, Пла нин ска 

бб
19. Го ран Осто јић, 27.12.1964.бра варШу љам, Фру шко гор ска 3
20. Не над Бо јан дић, 29.07.1970.по љо при вред никЛе жи мир, 

За дру жна 74
21. Ду ши ца Осто јић, 17.04.1979.дипл.ту ри змо логГр гу рев ци, М.

Ти та 61
22. Ни ко ла Те ша но вић, 18.08.1995.сту дентГр гу рев ци, Па лих 

бо ра ца 77
23. Др Слав ко Ар ба нас, 18.03.1964.ле кар спе ци ја ли стаШа шин

ци, В. Ка ра џи ћа 32
24. Дра га на Ри стић, 12.07.1978.до ма ћи цаШу љам, У. Стој ши ћа 8
25. Бог дан Ћо сић, 03.01.1960.учи тељМач.Ми тро ви ца, Ма чван

ска 27
26. Ми ро слав Мар ти но вић, 06.11.1982.пред у зет никЛа ћа рак, 

Цер ска 12
27. Ана Ву че но вић, 24.03.1983.проф.енг.јез.и књижМач. Ми тро

ви ца, Д.Ра до са вље ви ћа 36
28. Алек сан дар Је сре тић, 25.07.1984.мед.тех ни чарС. Но ћај ски, 

С.Чу пи ћа 194
29. Бо ри слав Ра до је вић, 06.04.1951.пен зи о нерЛа ћа рак, Ни ска 

84
30. Сла ђа на Па влић, 05.01.1989.ел.тех.мо тор.по го наЛа ћа рак, 

Ни ска 2
31. Ми о драг Гру би ша, 01.03.1967.по љоп.тех ни чарСр.Ра ча, Вој

во ђан ска 30
32. Јо ви ца Мир ко вић, 30.01.1980.ме ха ни чар пре ци зне ме ха ни ке

Ла ћа рак, Вар ди на бб

33. Мир ја на Об ра до вић, 22.01.1961.хем.тех ни чарСр. Ми тро ви
ца, П.Ру ња ни на 101

34. Дар ко Тра ви ца, 09.07.1989.инж.елек тро тех ни кеКу змин, Змај 
Јо ви на 112

35. Мир ко Илић, 08.05.1992.сту дентБе ше но во, Ле њи но ва 70
36. Са ња Ми ло ва но вић, 27.01.1978.хем.тех ни чарМан ђе лос, 

С.Со ги ћа 21
37. Ра ду шко Је ли кић, 17.11.1963.по љоп.тех ни чарНо ћај, М. Је ли

ки ћа 1
38. Не над Ву га, 15.11.1981.бро до бра варЗа са ви ца II, А. Мар ко ви

ћа 165
39. Мил ка По зна но вић, 09.01.1975.проф.исто ри јеСр. Ми тро ви ца, 

М.П.Ка ме њар 10/9
40. Ра ден ко Зељ ко вић.20.03.1970.маш.тех ни чарДи вош, Пин ки је

ва 25
41. Зо ран Сер дар, 22.03.1962. учи тељКу змин, Сав ска 59
42. Сил ви ја Ми хај ло вић, 09.12.1976. тр го вацСр.Ми тро ви ца, 

Ма то ше ва 55
43. Ксе ни ја Бу га рин, 28.03.1976. ма ги стар де фек то ло ги јеСр.

Ми тро ви ца, Ју пи те ро ва 100
44. Ђор ђе Чам праг, 04.12.1992. рад никМан ђе лос, Пин ки је ва 12
45. Ран ко За рић, 31.08.1971. рук.пар ним ко тло ви маЛа ћа рак, 

До си те је ва 24
46. Љу би ца Јо кић, 11.11.1987.до ма ћи цаМар тин ци, Срем ска 87
47. Де јан Мо стар лић, 16.01.1977.проф.исто ри јеСр.Ми тро ви ца, 

В.Ста ји ћа 42/3
48. Ми лан Си мић, 17.02.1993. сту дентСр.Ми тро ви ца, Ко за рач ка 

3
49. Све тла на Ра до са вље вић, 16.12.1971.дипл.инж. са о бра ћа ја

Ср.Ми тро ви ца, Ј.Трај ко ви ћа 3/5
50. Бран ко Ерак, 20.06.1994. сту дентСр.Ми тро ви ца, Ко за рач ка 

14
51. Мир ко Ман дић, 14.03.1963.дипл.инж.ма шин стваСр.Ми тро ви

ца, М.П.Ка ме њар 13/28
52. Дра ги ца Гру јић, 25.05.1965.тр го вацС. Но ћај ски, С.Чу пи ћа 21
53. Ни ко ла Ја ри, 01.01.1968. пен зи о нерСр.Ми тро ви ца, Н.Ма ле

ти ћа 18
54. Ми ро слав Да бић, 23.03.1981.ме сарСр. Ми тро ви ца, Ра тар ска 

17 2/5
55. Дра га на Ву че но вић, 06.07.1962. про гра мерСр. Ми тро ви ца, 

М.П.Ка ме њар 4/23
56. Ра до је Мак си мо вић, 13.09.1959. трг.тех ни чарБо сут, Млин ска 

1
57. Дра гу тин Ни ко лић, 23.01.1967.по љо при вред никЗа са ви ца I, 

П.Дап че ви ћа 139
58. На да Ми лу ти но вић, 10.01.1987. прех.тех ни чарКу змин, В. 

Ка ра џи ћа 61
59. Мар ко Ву ко ма нов, 01.07.1987. ма шин бра варДи вош, Пин ки је

ва 91
60. Мир ја на Цин ге ли, 09.03.1974. проф.спор та и физ.васп.Ср.

Ми тро ви ца,Фру шко гор ска 117
61. Све тла на Јо вић, 16.02.1980. хем.тех ни чарСр.Ми тро ви ца, 

М.Ху ђи 35

7.ДВЕРИЗАСРЕМСКУМИТРОВИЦУ
ДРМИЛАНМАСЛАЋ
1. Др Ми лан Ма слаћ, 26.05.1972.спец.стом.про те ти кеСр. 

Ми тро ви ца, Ири шка 27
2. Жив ко Ши јан, 29.08.1961.пред у зет никСр. Ми тро ви ца, М. 

Оби ли ћа 112
3. Да ни је ла Стар че вић, 30.12.1967.но ви нарСр. Ми тро ви ца, Д. 

ба ште 7
4. Ма ри ја на Ко тар лић, 17.12.1986.сту дентКу змин, М.Ти та 3
5. Др Дра ган Жи ва нић, 13.07.1972.др техн.на у каВ.Ра дин ци, М.

Ти та 2
6. Вла ди мир Па ји чић, 24.07.1984.дипл.кри ми на ли стаСр. 

Ми тро ви ца, Ј. Иг ња то ви ћа 12
7. Ми лан Зе кић, 18.03.1991.по љо при вред никЗа са ви ца I, П.Дап

че ви ћа 10
8. Си ни ша Ђор ђић, 12.06.1978.естр.ме на џерРа ден ко вић, Др 

Бе ри ћа 26
9. Вин ка Ја ко вље вић, 20.04.1960.еко но ми стаСр. Ми тро ви ца, 

Ма то ше ва 88
10. Ми лош Ге мо вић, 13.10.1997.уче никСр. Ми тро ви ца, 1.Но вем

бар 9а
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11. Пре драг Ра ко вић, 29.04.1995.рад никЛа ћа рак, Ми тро вач ка 21
12. Ве ри ца Жи ва нић, 15.11.1975.мед.се страВ.Ра дин ци, М. Ти та 

2
13. Ми лош Мар тић, 29.10.1993, сту дентСр. Ми тро ви ца, Д.ба ште 

4
14. Жељ ко Стар че вић, 16.09.1963.пред у зет никСр. Ми тро ви ца, 

Д. ба ште 7
15. Ма ри ја Ту ру дић, 14.08.1989.сту дентРав ње, Кра ља Пе тра 68
16. Дра го љуб Ми ра жић, 12.08.1967.рад никСр. Ми тро ви ца, М. 

Ху ђи 38/21
17. Зо ран Мр ва ље вић, 07.10.1974.дипл.инж.ар хи тект.Ср. Ми тро

ви ца, В. Ка ра џи ћа 10
18. Ми ла на Ма слаћ, 11.08.1974.дипл.грађ.ин же њерСр. Ми тро ви

ца, Ири шка 27
19. Љу би ша Ер це го вац, 27.07.1967.тр го вацСр. Ми тро ви ца, М. 

Оби ли ћа 32
20. Игор Ви дић, 27.04.1995.сту дентЛа ћа рак, Т. Ви та со ви ћа 41
21. Ја сна Де лић, 15.07.1988.сту дентСр. Ми тро ви ца, М. Ху ђи 

46/13

8.ДРВОЈИСЛАВШЕШЕЉ
СРПСКАРАДИКАЛНАСТРАНКА

1. Ра ди вој До бр њац, 30.10.1967.ма шин ски тех ни чарСр.Ми тро
ви ца, С.Срем ца 121

2. Пан те ли ја Бо жић, 15.03.1950.дипл.прав никСр.Ми тро ви ца, 
Вод на 27

3. Мар та Ми ћић, 27.03.1981.гра ђе вин ски тех ни чарСр.Ми тро ви
ца, Ја лиј ска IV 23а

4. Дра ган Ба но вач ки, 02.01.1962.пред у зет никСр.Ми тро ви ца, 
Ја лиј ска IV 20

5. Ср ђан Пе тро вић, 26.10.1979.пред у зет никСр.Ми тро ви ца, С.
Ма ле ти ћа 86

6. Је ле на Ми ло ше вић, 01.08.1972.дипл.граф.инж.Ср.Ми тро ви
ца, Кра ља Пе тра I 3

7. Ми ло ван Ми ћић, 24.10.1971.пред у зет никСр.Ми тро ви ца, 
Ја лиј ска IV 23а

8. Ми тар Си мић, 26.01.1957.пот пу ков никСр.Ми тро ви ца, М.П.Ка -
ме њар 15/3

9. Ива на Ла за ре вић, 23.10.1988.грађ.тех ни чарДи вош, Пин ки је ва 
90

10. Бран ко Гво зде но вић, 20.12.1961.дипл.прав никЧал ма, Б.Ра ди
че ви ћа 56

11. Дра го љуб Ва сић, 06.09.1961.ме та ло стру гарМач.Ми тро ви ца, 
Б.Гер ли ћа 7

12. Ан ђе ла Јан ко вић, 06.07.1995.сту дентСр.Ми тро ви ца, Ти ца но
ва 55

13. Дра ги ша Кне же вић, 19.04.1961.гра ђе ви нацЛа ћа рак, Вар ди на 
бб

14. Ви то мир Гра бић, 26.03.1961.дипл.еко но ми стаМан ђе лос, Фру
шко гор ска бб

15. Та ма ра Ма тић, 23.05.1989.маст.ме на џерСр.Ми тро ви ца, Змај 
Јо ви на 12

16. Жељ ко Ко јић, 05.09.1969.пен зи о нерСр.Ми тро ви ца, За дру жна 
5

17. Ми ли сав Бан че вић, 03.03.1957.ме сарРав ње, Зе ке Бу љу ба ше 
19

18. Све тла на Ран чић, 26.04.1962.кул ту ро логСр.Ми тро ви ца, Т. 
Кра чу на 17

19. Ђор ђе Об ра до вић, 06.02.1964.по љо при вред никБо сут, 10. 
Мар та 102

20. Бран ко Са ва тић, 16.04.1969.по љо при вред ни про из во ђачСр.
Ра ча, Пи о нир ска 41

21. На та ли ја Ми ли че вић, 21.07.1990. хем.тех ни чарСр.Ми тро ви
ца, Ја лиј ска III 3

22. Дра ган Су љић, 26.10.1975.ке ра ми чарСр,Ми тро ви ца, Ф.
Ви шњи ћа 116

23. Ми лен ко Ми тро вић, 26.07.1956.прав никСр.Ми тро ви ца. Же ле
знич ка 52

24. На та ша Бог да но вић, 30.09.1993.тр го вацСр.Ра ча, Вој во ђан ска 
58

25. Зо ран Вук мир, 23.05.1971.гра ђе ви нацЛа ћа рак, Вој во ђан ска 
35

26. Мир ко Јан ко вић, 12.02.1982.пр.прех.про из во даВ.Ра дин ци, 
Омла дин ска бб

27. Ма ри ја на Ту цић, 21.02.1986.инф.тех но логСр.Ми тро ви ца, 
Цвет на 13

28. Ми лен ко Шо јић, 02.08.1966.по љо при вред никКу змин, Н.Ра дој
чи ћа 64

29. Го ран Јев тић, 09.06.1991.проф.физ.вас пи та њаСр.Ми тро ви ца, 
В.Ка ра џи ћа 2

30. Ми ли ца Ви дов, 28.10.1960.прех.тех ни чарСр.Ми тро ви ца, С.
Ма ле ти ћа 86

31. Де јан Ту цић, 20.05.1943.дипл.ту ри змо логСр.Ми тро ви ца, Фру
шко гор ска 62

32. Дра ган Пет ко вић, 26.07.1963.пољ.про из во ђачЧал ма, За на
тлиј ска 32

33. Све тла на Ер це гов че вић, 07.07.1976.до ма ћи цаБо сут, 10. Мар
та 126

34. Жељ ко Ву јић, 25.08.1987.ауто пре во зникМар тин ци, Же ле знич
ка 23

35. Иви ца То до ро вић, 25.06.1979.пред у зет никСр.Ми тро ви ца, С.
Ма ле ти ћа 66

36. Дра ги ња Сте фа но вић, 05.09.1966.до ма ћи цаСр.Ми тро ви ца, 
Ја лиј ска II 44

37. Дра га на Ан тић, 26.09.1980.ма шин ски тех ни чарСр.Ми тро ви ца, 
Кон.Тру ми ћа 21

38. Ми о драг Три шић, 23.09.1958.грађ.тех ни чарМач.Ми тро ви ца, 
28. Ав гу ста 9

39. Рад ми ла Та на сић, 02.05.1949.пен зи о нерЛа ћа рак, Кор дун ска 
1

40. Мла ден Бо жић, 15.03.1972.маш.тех ни чарСр.Ми тро ви ца, С.
Ма ле ти ћа 102

41. Ле па Не шко вић, 11.09.1972.би ро тех ни чарСр.Ми тро ви ца, 
Бо сут ски пут 107

9.ГРУПАГРАЂАНА„ЛЕВИЦАСРБИЈЕ
БОРКОСТЕФАНОВИЋ“
1. Јо ва Ми ло ра дић, 13.06.1959.уни вер зи тет ски про фе сорСр.

Ми тро ви ца, В.Ста ји ћа 42/11
2. Жи ван Ср дић, 12.01.1961.еко но ми стаШа шин ци, Пар ти зан ска 

25
3. Слав ка Кне же вић, 15.02.1981.про фе сорСр.Ми тро ви ца, Вод на 

26/9
4. Љу бо мир Ко ла ров, 18.12.1971.проф.раз ред не на ста веСр.

Ми тро ви ца, Па лан ка 75
5. Алек сан дар Ву јић, 11.03.1985.уго сти тељЛа ћа рак, Ка ра ђор ђе

ва бб
6. Јул ки ца Ђур ђе вић, 18.05.1966.еко ном ски тех ни чарСр.Ми тро

ви ца, 1.Но вем бра 1
7. Не над Вај да, 07.12.1980.уго сти тељСр.Ми тро ви ца, Рум ски 

друм 63
8. Сте фан Те шић, 26.09.1993.фри зерСр.Ми тро ви ца, Д.Ра до са

вље ви ћа 13
9. Су за на Га џу рић, 27.12.1992.про из во ђач прех.про из во даМ.

Ми тро ви ца, Ж.Ву чи ни ћа 2
10. Бо јан По по вић, 14.02.1989.сту дентСр.Ми тро ви ца, В.Ста ји ћа 

50/9
11. Сте ван Син ђе лић, 26.07.1986. еко ном ски тех ни чарСр.Ми тро

ви ца, В.Ста ји ћа 21
12. Са не ла Али ма но вић, 04.09.1996. основ на шко лаСр.Ми тро ви

ца, Ле гет ска 29
13. Ран ко По по вић, 23.07.1966. тех ни чар тех но логСр.Ми тро ви ца, 

В.Ста ји ћа 50
14. Дра ган Рај ко вић, 29.09.1967.пен зи о нерСр.Ми тро ви ца, Фру

шко гор ска 69
15. Да ни је ла Мој сов ски, 24.01.1991.сту дентСр. Ми тро ви ца, Ј.

Ра ја чи ћа18
16. Ла зар Ту фег џић, 07.11.1992, сту дентРа ден ко вић, Др Бе ри ћа 

38
17. Ми лош Кне же вић, 10.05.1986, ин фор ма ти чарСр. Ми тро ви ца, 

Ку змин ска 17
18. Да ја на То ма ше вић, 21.10.1993, сту дентСр. Ми тро ви ца, Ј.

Ра ја чи ћа 6
19. Срећ ко Ма тић, 11.03.1997, ауто е лек три чарКу змин, В. Ка ра џи

ћа 18
20. Ми ро слав Про дић, 07.05.1978, ма шин бра варШа шин ци, С. 

Ми ле ти ћа 99
21. Дра га на То ма ше вић, 29.03.1996, екон.тех ни чарСр. Ми тро ви

ца, Ј.Ра ја чи ћа 6
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Ап со лут ни по бед ник ФЕ
ДАСа, ко ји је од 8. до 16. 
апри ла одр жан у Ири гу је 

пред ста ва Сло вач ког по зо ри
шта ВХВ из Ста ре Па зо ве под 
на зи вом „Ад ин фи ни тум“, ауто
ра Ми ро сла ва Ба ка и Ми ро сла
ва Ко жи ка.

Пред ста ва го во ри о три ло ги
ји о чо ве чан ству, а на сце ни је 
при ка за на игра, смрт и бес ко
нач ност кроз по кре те, му зи ку, 
сце но гра фи ју и ко сти ме.
- Пред ста ва је ра ђе на ви ше 

од го ди ну да на. Би ло је по треб
но вре ме, али смо ово схва ти ли 
вр ло озбиљ но. Ни у јед ном мо
мен ту ни смо по су ста ли, ве ро
ва ли смо и на да ли смо се про
ла ску, мо жда не овој си ту а ци ји, 
али осе ћај је ди ван ка да сте 
ап со лут ни по бед ни ци – ре као је 
аутор Ми ро слав Ко жик.

Оно што до дат но кра си по
бед нич ку пред ста ву је му зи ка, 
де ло Ми ро сла ва Ба ка, ко ји је 
до бит ник по хва ле за ори ги нал
ну му зи ку.

Фе сти вал драм ских ама те
ра Сре ма (ФЕ ДАС), 44. по ре
ду, 8. апри ла у пре пу ној сaли 
Домa кул ту ре у Ири гу отво рио 
је Стевaн Кaзимировић, пред
сед ник Оп шти не Ириг. Он је 
поздрaвио пу бли ку и го сте из 
Но вог Сaдa, обaвестио при сут
не о учесницимa ФЕ ДАСa из 
Шидa, Беочинa, Стaре Пaзове, 
Пећинaцa, Срем ске Ми тро ви
це, Но вих Бaновaцa и Иригa и 
свимa по же лео успех. 

Не ка да је не мо гу ће, а не ка да 
је вр ло ла ко ода бра ти и про гла
си ти по бед нич ку пред ста ву, ми
шље ња је Пре драг Мом чи ло вић, 
про фе сор Ака де ми је умет но сти 
у Но вом Са ду, ко ји је био се лек
тор ово го ди шњег фе сти ва ла.

-Не мо гу ће је ка да се ни јед на 
пред ста ва не из дво ји ни по че му, 
та да је нај те же. Ка да се по ја ви 
пред ста ва ко ја сво јом искре но
шћу и сво јим енер гет ским жи вот
ним по зо ри шним до га ђа јем на 
сце ни вас „ухва ти и др жи“ он да 
је ла ко. Та да сле дим пут сво јим 
осе ћа јем, а то се де си ло упра во 
ове го ди не. Би ло је ла ко ода бра
ти -ре као је Мом чи ло вић.

Од лу ка је би ла јед но став на, 
пред ста ве „Кад се ми мр тви по
ко ље мо“ КУД „Бри ле“ из Бе о чи
на, за тим „Ха млет, Ри мејк“ Кре а
тив ног сту дија „Гар тел“ Срем ска 
Ми тро ви ца и „Ад ин фи ни тум“ 
ВХВ Ста ра Па зо ва су ода бра не 
за го ди шњу смо тру нај бо љих 
ама тер ских по зо ри шних оства
ре ња у Вој во ди ни.

До бит ни ци награде за епи
зо дну улогу су Ми ли ца Пе кић и 
Се ку ла Пе тро вић (Кар ди нал и 

Ра бин у „Ха млет Ри мејк“ и „Кад 
се ми мр тви по ко ље мо“). Пет 
по хва ла за глу мач ка оства ре
ња при па ла су Алек сан дри Ки ук 
(Ким Пук) и Алек сан дри Асур
џић (Ма длен Квин) из КУД „Змај“ 
Ириг, Ог ње ну Ту ти ћу (Хо ра цио) 
из Креативног студија „Гартел“ 
Срем ска Ми тро ви ца, Ми ри Ђор
ђе вић (Ан ге ла) из КУД „Бран
ко Ра ди че вић“ Но ви Ба нов ци и 
Та ма ри Перић (Ана Со ко лов) 
УМАП Пе ћин ци.

За ВО ФЕМС су ода бра не 
пред ста ве „Пор трет ма лиг не 
ће ли је“ (По зо ри ште „Бра ни слав 
Ну шић“ Ши д) и „Де вој чи ца са 
сли ке“ (КУД „Змај“ Ириг).

На ФЕ ТРУ иду пред ста ве „Ма
ра тон ци тр че по ча сни круг“ (По
зо ри ште „Хе рој Јан ко Чме лик“ 
Ста ра Па зо ва) и „Би ло јед ном 
у Сре му“ (КУД „Бран ко Ра ди че
вић“ Но ви Ба нов ци). За Омла

дин ски фе сти вал у Ку ли су се 
пла си ра ле пред ста ве „Ха млет, 
Ри мејк“ (Кре а тив ни сту дио и те
а тар „Гар тел“ Срем ска Ми тро ви
ца) и „Пор трет ма лиг не ће ли је“ 
(По зо ри ште „Бра ни слав Ну шић“ 
Шид).

Алек са н дер Ба ко, за ко га се 
не мо же ре ћи да ли је бо љи као 
глу мац или ре ди тељ, иза ко га 
сто ји низ успе шних и на гра ђи
ва них ре ди тељ ских оства ре ња, 
ово го ди шњи је до бит ник за ре
жи ју и сце но гра фи ју пред ста ве 
„Ма ра тон ци тр че по ча сни круг“.

За ко сти мо гра фи ју су 
награђене Та тја на Ма рељ Зе че
вић и Гор да на Лу кић у пред ста
ви „Ха млет, Ри мејк“. Награда за 
сцен ски по крет, ко ји је био ма ги
чан, при пала је ан сам блу пред
ста ве „Ад ин фи ни тум“ Ста ра Па
зо ва, док је награда за сцен ски 
го вор при пала ан сам блу пред
ста ве „Би ло јед ном у Сре му“ Но
ви Ба нов ци.

И за крај, пет нај бо љих глу
мач ких оства ре ња су од и
гра ли Де јан Уц ман (Фа зо) 

КУД „Бри ле“ Бе о чин, Оли ве ра 
Миља то вић Ра да ко вић (Ја сми
на) КУД „Бри ле“ Бе о чин, Јан ко 
Шер фе зи (Ла ки То па ло вић) КУД 
„Јан ко Чме лик“ Ста ра Па зо ва, 
за тим Алек сан дар Ба бић (Ми ша 
Пу па вац) УМАП Пе ћин ци и Ми
ха ил То пољ ски у уло зи Ада ма у 
пред ста ви „Ад ин фи ни тум“ Ста
ра Па зо ва.

ФЕ ДАС је одржaн под по кро
ви тељ ством Оп шти не Ириг, a у 
оргaнизaцији Сaвезa aмaтерa 
Вој во ди не, док су тех нич ку 
по др шку пру жи ли Дом кул ту
ре, Средњa стручнa школa 
„Борислaв Михaјловић Ми хиз“, 
Асоцијaцијa зa рaзвој Оп шти не 
Ириг и Меснa зaједницa Ириг. 

ФЕДАСОДРЖАН44.ПУТУИРИГУ

ТријумфСтареПазове
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У спорт ској ха ли у До њем 
То вар ни ку 11. апри ла је 
одр жа на пр ва Деч ја олим

пи ја да у оп шти ни Пе ћин ци, на 
ко јој се осам де се то ро ма ли ша
на из пе ћи нач ке, ши ма но вач ке и 
до њо то вар нич ке основ не шко ле 
так ми чи ло у са вла да ва њу по ли
го на са пре пре ка ма. За јед но са 
уче ни ци ма од пр вог до че твр тог 
раз ре да основ не шко ле так ми
чи ли су се и пред школ ци.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе
ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су
бо тич ки, ко ја је све ча но отво ри
ла так ми че ње, на ја ви ла је да су 
у пла ну још две деч је олим пи ја
де, све са ци љем да се код де це 
по бољ ша ју мо то рич ке спо соб
но сти.

 На ста ву фи зич ког вас пи та
ња учи те љи це др же у усло ви ма 

ко ји ни су увек аде кват ни. Због 
то га смо ово так ми че ње ор га ни
зо ва ли у спорт ској ха ли, где де
ца има ју од лич не усло ве за ба
вље ње фи зич ком ак тив но шћу. 
Због ком пју те ра и мо бил них 
те ле фо на де ца мно го вре ме на 
про во де у се де ћем по ло жа ју и 
за бо ра вља ју да тр че и игра ју се 
лоп том. Због то га сви мо ра мо 
ви ше да се ан га жу је мо да де
ци омо гу ћи мо да се фи зич ком 
ак тив но шћу ба ве че шће и у бо
љим усло ви ма – ре кла је Ко ва
че вић Су бо тич ки.

Сва ком уче ни ку је ме ре но 
вре ме за ко је је са вла дао по
ли гон, а у ко нач ном пла сма ну 
у кон ку рен ци ји де вој чи ца нај бо
ље су би ле: Ма ша Ве се ли но вић 
(14,59 се кун ди), Ти ја на Ан те
ше вић (14, 95 се кун ди), Ва ња 

Иг ња то вић (15,68), Та тја на Пе
то ше вић (15,93) и Ду ња Ра до са
вље вић (16,34). У кон ку рен ци ји 
де ча ка нај бо љи су би ли: Ми лош 
Јо ви чић и Алек са Шпа ра ва ло, 
ко ји су по де ли ли пр во ме сто, јер 
су обо ји ца пре пре ке са вла да ли 
за 14,03 се кун де, а сле ди ли су 
Сте ван Ин ђић (14,78), Лу ка Јо
ва но вић (15,53), Мар ко Му њи за 
(15,66) и Вук Пе ко вић (16,84).

У екип ном пла сма ну нај бо
ља је би ла еки па ши ма но вач ке 
основ не шко ле, дру го ме сто је 
осво ји ла основ на шко ла из Пе
ћи на ца, док је тре ће ме сто при
па ло основ ној шко ли из До њег 
То вар ни ка, а пе ха ре и ме да ље 
нај у спе шни ји ма је уру чи ла 
пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин
ци.

Д.Срећков

ПЕЋИНЦИ

Дечјаолимпијада

ПредседницапећиначкеопштинесапобедницимаДечјеолимпијаде

У Осе чи ни је 17. апри ла одр жа но је Ка
ра те пр вен ство Ср би је за све уз ра сне 
ка те го ри је у ка та ма и бор ба ма. На 

овом так ми че њу оку пи ло се 480 так ми ча ра 
из 24 клу ба. Так ми ча ри Ка ра те клу ба Сир
ми јум из Срем ске Ми тро ви це су сво јим на
сту пом осво ји ли и су ди је и пу бли ку, јер су 
пле ни ли око се бе, при ка зу ју ћи ову древ ну 
ис точ њач ку ве шти ну ко ја је у зе мљи из ла зе
ћег сун ца Ја па ну свр ста на у ред умет но сти.

 Из сва ког так ми чар ског ко ла на ши так
ми ча ри су из ла зи ли као по бед ни ци и та ко 
осво ји ли 31 злат ну, 19 сре бр них и 21 брон
за ну ме да љу. Нај у спе шни ји так ми чар на 
овом пр вен ству је Мла ден Не ди мо вић са 
осво је них пет злат них и јед ном сре бр ном 
ме да љом, што је на гра ђе но вред ним пе ха
ром. Ве о ма успе шни так ми ча ри су би ли са 
осво је них не ко ли ко ме да ља Ана ста си ја Па
вле шин, Ми ли ца Кр стић, Ми ли ца Ба ла нац, 
Ми ли ца Ку зми нац, Та ма ра Бу лат, Ду шан 
Ђор ђе вић, Ни ко ла Хо ље вац, Ми ла и Ла
зар Миљ ко вић, Алек сан дар Си кин, Ђор ђе 
и Ва ња Гру јић, Су за на Стра цен ски, Ма ри ја 
Ни ко лов ски, Ка ли на Мак си мо вић и мла де 

узда ни це ка ра те клу ба Је ле на и Ми хај ло 
То мић и Вук Пе тро вић, Еми ли ја Цве те нић, 
Ања Кр стић, Игор Спа хић и мно ги дру ги 
на ши так ми ча ри. За хва љу је мо се так ми ча
ри ма, ро ди те љи ма и тре не ри ма за ова ко 

успе шно так ми че ње ко је нам је по слу жи ло 
и као тест за Пр вен ство Бал ка на, ко је се 
одр жа ва 7. и 8. ма ја у Мо дри чи у Бо сни и 
Хер це го ви ни – ка жу из упра ве клу ба.

М.М.

КАРАТЕ

СирмијумпрвиуСрбији

УспешникаратистиСирмијума

ТЕКВОНДО

Резултату
другомплану

Куп Пе ћи на ца у те квон доу, 
сед ми по ре ду, одр жан је 17. 
апри ла, у спорт ској ха ли у 
До њем То вар ни ку. Ма ни фе
ста ци ја је оку пи ла пре ко сто 
так ми ча ра ста ро сти од че ти ри 
до че тр на ест го ди на из Срем
ске Ми тро ви це, Ру ме, Ин ђи је, 
Ири га, Зре ња ни на и Пе ћи на
ца, ко ји су се так ми чи ли у из
во ђе њу но жних тех ни ка. Куп 
је, уз по др шку Спорт ског са ве
за „Раз вој спор то ва“ и под по
кро ви тељ ством ло кал не са мо
у пра ве, ор га ни зо вао Те квон до 
клуб „Змај“ из Пе ћи на ца.

Ма ни фе ста ци ју је све ча но 
отво ри ла 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 том 
при ли ком из ја ви ла да је ово 
пр ви пут да оп шти на Пе ћин ци, 
за хва љу ју ћи но во и згра ђе ној 
спорт ској ха ли, има од го ва ра
ју ће усло ве за ор га ни зо ва ње 
ова квог так ми че ња

По ре чи ма тре не ра Те квон
до клу ба „Змај“ Бо ри сла ва Кр
сти ћа, при ма ран ни је био ре
зул тат већ оку пља ње што ве
ћег бро ја де це, ка ко би са ску
па би ла по сла та ја сна по ру ка 
о то ме ко ли ко је зна чај но да се 
де ца од нај ра ни јег уз ра ста ба
ве спор том, па су та ко сви уче
сни ци на гра ђе ни ме да ља ма и 
ди пло ма ма, а еки пе пе ха ри ма. 

Ор га ни за тор је спе ци јал ним 
пла ке та ма за до при нос раз
во ју овог спор та на гра дио и 
Оп шти ну Пе ћин ци и Спорт ски 
са вез „Раз вој Спор то ва“. 

Д.С.
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Резултатиутакмица31. кола:
Београд: Цр ве на Зве зда – Пар
ти зан 1:1, Београд: Чу ка рич ки 
– Бо рац 3:1, НовиСад: Вој во
ди на – Рад нич ки 4:0, Београд: 
Во ждо вац – Рад ник 1:2, Ива
њица: Ја вор Ма тис – Спар так 
0:2, ГорњиМилановац: Ме та
лац  ОФК Бе о град 1:1, Лучани: 
Мла дост  Рад 1:3, НовиПазар: 
Но ви Па зар – Ја го ди на 3:2.

1. Ц. Зве зда 31 26 5 0 83:20 42
2. Чу ка рич ки 31 16 8 7 40:23 30
3. Пар ти зан 31 16 7 8 60:38 28
4. Вој во ди на 31 13 10 8 48:38 26
5. Бо рац 31 12 10 9 38:32 23
6. Рад нич ки 31 12 9 10 26:27 23
7. Рад ник 31 10 11 10 36:47 22
8. Во ждо вац 31 10 10 11 31:31 20

1. Ме та лац 31 8 12 11 30:36 19
2. Но ви П. 31 8 10 13 24:31 19
3. Ја вор 31 8 11 12 21:26 18
4. Мла дост 31 7 12 12 26:41 17
5. Рад 31 6 11 14 33:42 16
6. Спар так 31 7 10 14 22:37 16
7. ОФК Бе ог. 31 8 5 18 28:45 15
8. Ја го ди на 31 5 11 15 24:46 13

ЈЕЛЕНСУПЕРЛИГА ПРВАЛИГАСРБИЈЕ

Резултати утакмица 22.
кола: Челарево: ЧСК Пи ва ра 
– Ло зни ца 3:0, Ужице: Сло бо да 
 До њи Срем 1:1, Крушевац: 
На пре дак – Ин ђи ја 1:1, Нови
Сад: Про ле тер  Рад нич ки 1923 
1:0, Врање: Ди на мо – Бач ка 
2:0, Београд: Бе жа ни ја – Ко лу
ба ра 2:0, Борча: БСК – Зе мун 
1:2, Београд: Син ђе лић   Сло
га 1:1.

1. На пре дак 22 16 4 2 34:16 52
2. Бач ка 22 12 6 4 36:21 42
3. Син ђе лић 22 10 7 5 27:15 37
4. Бе жа ни ја 21 10 6 5 27:16 36
5. ЧСК 22 10 3 9 18:17 33
6. Про ле тер 22 7 11 4 21:18 32
7. Зе мун 22 8 5 9 22:24 29
8. Ин ђи ја 21 7 7 7 32:20 28
9. Сло га 22 7 7 8 21:24 28

10. Ди на мо 22 8 4 10 21:29 28
11. Д. Срем 22 6 9 7 21:23 27
12. БСК 22 7 5 10 22:29 26
13. Ко лу ба ра 22 6 7 9 14:19 25
14. Сло бо да 22 5 8 9 23:26 23
15. Ло зни ца 22 4 8 10 15:29 20
16. Рад. 1923 22 1 5 16 15:43 8

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

Резултати утакмица 22.
кола: Нова Пазова: Рад нич ки 
 Це мент 2:0, Темерин: Сло га 
– До ли на 1:0, Оџаци: ОФК Оџа
ци  Сен та 2:1, СтариБановци: 
Ду нав – ТСЦ 1:1, Банатски
Двор: Ба нат – Омла ди нац 1:0, 
Шид: Рад нич ки  Бач ка 1901 
2:0, Сакуле: Бо рац – Вр шац 
4:1, Панчево: Же ле зни чар  
Рад нич ки (СМ) 1:3.

1. ОФК Оџа ци 22 14 5 3 35:15 47
2. Рад. (НП) 22 11 5 6 23:21 38
3. ТСЦ 22 10 7 5 20:12 37
4. Рад. (СМ) 22 10 7 5 31:24 37
5. Бач ка 1901 22 9 8 5 31:21 35
6. Ду нав 22 7 10 5 24:19 31
7. Сен та 22 7 10 5 20:19 31
8. Сло га 22 8 5 9 24:25 29
9. Це мент 22 7 7 8 24:23 28

10. Рад. (Ш) 22 6 10 6 15:15 28
11. Же лезн. 22 8 3 11 25:34 27
12. Омлад. 22 6 8 8 21:22 26
13. Бо рац 22 6 3 13 31:34 21
14. Вр шац 22 4 8 10 19:36 20
15. Ба нат 22 5 7 10 12:22 16
16. До ли на 22 3 7 12 17:30 16

НОВОСАДСКО
СРЕМСКАЛИГА

Резултати утакмица 22.
кола: Ветерник: Ве тер ник – 
ЛСК 0:1, Ердевик: Сло га – Хај
дук 1:2, Купиново: Ку пи но во – 
Сла ви ја 0:2, Салаш Ноћајски: 
Бу дућ ност  Је дин ство 3:1, Вој
ка: Сре мац  Бу дућ ност (Г) 1:0, 
Нови Сад: Цр ве на Зве зда – 
Ју го вић 5:0, Нови Сад: Бо рац 
– Ка бел 0:0, БачкиЈарак: Мла
дост – ЖСК 5:0.

1. Ц. Зве зда 22 15 2 5 43:24 47
2. Је дин ство 22 14 3 5 50:27 45
3. ЖСК 22 12 3 7 40:36 39
4. Бу дућн. (Г) 22 10 6 6 32:28 36
5. Ка бел 22 9 7 6 36:29 34
6. Бо рац 22 9 6 7 41:26 33
7. Мла дост 22 9 6 7 38:29 33
8. Сре мац 22 9 4 9 33:34 31
9. Ку пи но во 22 9 2 11 28:29 29

10. Ве тер ник 22 8 5 9 42:38 28
11. ЛСК 22 7 6 9 22:30 27
12. Хај дук 22 8 3 11 30:39 27
13. Бу дућ. (СН) 22 6 6 10 31:38 24
14. Сла ви ја 22 7 2 13 26:32 23
15. Сло га 22 6 4 12 32:45 22
16. Ју го вић 22 4 3 15 21:61 15

ОФЛПЕЋИНЦИ
Резултати утакмица 12.

кола: Сремски Михаљевци: 
Срем – Мла дост(пре кид), Деч: 
Сре мац – Сло вен 3:0, Карлов
чић: Ло вац – Ви тез 3:2,  Обреж: 
Гра ни чар – Шу мар 4:1, Ка ме ни 
је био сло бо дан.

1. Гра ни чар 11 9 1 1 31:10 28
2. Ло вац 11 8 2 1 33:15 26
3. Мла дост 10 8 1 1 24:7 25
4. Ка ме ни 10 8 0 2 22:13 24
5. Ви тез 11 5 0 6 18:20 15
6. Сре мац 11 3 0 8 15:27 9
7. Срем 9 2 0 7 17:21 6
8. Шу мар 10 2 0 8 14:28 6
9. Сло вен 11 0 0 11 4:37 0

ОФЛШИД

ГФЛСРЕМСКАМИТРОВИЦА

ОФЛРУМАИРИГ

Резултати утакмица 15.
кола:Батровци: Омла ди нац – 
Хај дук 1:6, Гибарац: Син ђе лић 
– Бо рац 3:1, Бингула: ОФК 
Бин гу ла – Гра ни чар 5:3, Берка
сово: Сре мац  ОФК Би кић 1:6, 
Бачинци: ОФК Ба чин ци  Брат
ство 3:1, Шид: Јед но та – Је дин
ство 5:1.

Резултати утакмица 18.
кола: Чалма: Сло га  Сре мац 
3:0, Лаћарак: По ле та рац  
Бо сут 2:1, Бешеново: БСК  
На пре дак 6:0, Сремска Рача: 
Срем  Бо рац (Ра) 7:1, Засави
ца: Сло га  Гр гу рев ци 2:1, 
ВеликиРадинци: Бо рац – Пла
ни нац  5:4, Сло бо да је би ла 
сло бод на.

Резултати утакмица 18.
кола: Нерадин: Вој во ди на – 
Сло га 1:0, Грабовци: Гра ни чар 
 Је дин ство (К) 1:1, Рума: Фру
шка Го ра  Је дин ство (Р) 1:0, 
Павловци: Сре мац  Мла дост 
(П) 4:2, Јазак: Цар Урош – 
По лет 6:1, Шатринци: 27. ок то
бар – Пла ни нац 1:2, Мали
Радинци: Фру шко го рац  Мла
дост (Б) 1:0.

1. Хај дук 15 13 2 0 85:9 41
2. ОФК Би кић 15 11 4 0 77:20 37
3. Син ђе лић 15 10 1 4 43:30 31
4. Бин гу ла 15 9 1 5 35:26 28
5. Ба чин ци 15 8 2 5 41:29 26
6. Јед но та 15 7 4 4 33:23 25
7. Гра ни чар 15 5 4 6 41:37 19
8. Бо рац 15 4 3 8 23:36 15
9. Омла ди нац 14 4 3 7 23:37 15

10. Је дин ство 15 3 2 10 17:49 11
11. Сре мац 13 1 0 12 11:67 3
12. Брат ство 14 0 0 14 10:76 0

1. Сло га (Ч) 16 13 1 2 45:10 40
2. БСК 17 10 5 2 54:16 35
3. Сло бо да 16 9 4 3 46:31 31
4. Срем 17 8 6 3 43:23 29
5. Бо рац (Ра) 17 8 3 6 32:34 27
6. Бо сут 17 6 7 4 32:20 24
7. Бо рац (ВР) 17 7 1 9 39:44 22
8. По ле та рац 16 6 3 7 33:35 21
9. На пре дак 17 6 2 9 26:43 20

10. Пла ни нац 16 4 6 6 21:31 18
11. Сло га (З) 17 4 3 10 20:41 15
12. Гр гу рев ци 16 3 1 12 21:54 10
13. Сре мац 17 2 2 13 21:51 8

1. Мла дост (Б) 18 14 2 2 38:11 44
2. Је дин . (Р) 18 10 5 3 45:19 35
3. Сло га 18 10 3 5 36:21 33
4. Цар Урош 18 10 3 5 38:27 33
5. Фр. Го ра 18 8 7 3 49:24 31
6. Гра ни чар 18 7 6 5 30:25 27
7. Је дин. (К) 18 7 5 6 26:25 26
8. Фру шко г. 18 6 4 8 32:35 22
9. Пла ни нац 18 7 1 10 31:37 22

10. Сре мац 18 5 6 7 29:36 21
11. Вој во ди на 18 5 3 10 22:41 18
12. По лет 18 4 3 11 23:43 15
13. Мла дост (П) 18 4 2 12 24:52 14
14. 27. ок то бар 18 3 2 13 17:44 11

ОФЛИНЂИЈА
СТАРАПАЗОВА

Резултати утакмица 12.
кола: НовиСланкамен: Ду нав 
– Сло га 0:0, Јарковци: Бо рац 
– Фру шко го рац 8:4, Чортанов
ци: ЧСК 1939 – Кру ше дол 2:1, 
По лет је био сло бо дан, Же ле
зни чар је био сло бо дан.

1. Же ле зни чар 8 6 2 0 20:5 20
2. ЧСК 1939 10 6 0 4 18:17 18
3. По лет 9 5 2 2 23:10 17
4. Кру ше дол 9 5 0 4 15:8 15
5. Бо рац 9 4 0 5 17:27 12
6. Сло га 10 3 1 6 13:21 10
7. Фру шко го рац 10 3 0 7 14:24 9
8. Ду нав 9 1 3 5 6:14 6

Резултати утакмица 21.
кола: Доњи Петровци: До њи 
Пе тров ци – Пар ти зан 2:0, Ада
шевци: Гра ни чар  ОФК Бре
стач 1:0, Равње: Зе ка Бу љу ба
ша  Пр ви Мај 2:0, Љуково: 
Љу ко во – Ја дран 1:2, Хртков
ци: Хрт ков ци – По ду на вац 0:1, 
Мачванска Митровица: Под
ри ње – Хај дук 2:0, Рума: Сло
вен – Је дин ство 1:0, Врдник: 
Ру дар  На пре дак 1:0.

СРЕМСКАЛИГА

1. По ду на вац 21 19 2 0 58:5 59
2. Под ри ње 21 14 4 3 57:22 46
3. Пр ви Мај 21 13 5 3 51:15 44
4. Ја дран 21 13 4 4 32:14 43
5. Хај дук 21 9 4 8 36:38 31
6. Љу ко во 21 9 3 9 31:22 30
7. Гра ни чар 21 8 4 9 33:30 28
8. Сло вен 21 7 5 9 25:21 26
9. Ру дар 21 8 2 11 32:47 26

10. До њи П. 21 7 4 10 24:48 25
11. Пар ти зан 21 7 2 12 30:34 23
12. Је дин ство 21 7 3 11 25:48 23
13. Хрт ков ци 21 5 5 11 19:34 20
14. На пре дак 21 6 2 13 24:40 20
15. Бре стач 21 5 2 14 22:57 17
16. Зе ка Б. 21 4 3 14 29:53 15

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГАСРЕМ

Резултати утакмица 21.
кола:Марадик: Сло га  Бо рац 
(М) 0:3, Ириг: Рад нич ки – 
Ми трос 1:4, Жарковац: На пре
дак  Но ћај (пре кид), Кузмин: 
Гра ни чар – Је дин ство 3:0, Сте
јановци: Бо рац  Сло бо да 3:4, 
Путинци: ПСК  Бо рац (К) 0:3, 
Кукујевци: Оби лић 1993 – Фру
шко го рац 1:2, Адашевци: 
Омла ди нац  Хај дук 1932 10:0.

1. Бо рац (К) 21 17 2 2 60:16 53
2. Ми трос 21 14 5 2 41:15 47
3. Бо рац (М) 21 12 5 4 50:12 41
4. Сло бо да 21 12 4 5 54:25 40
5. Фру шког. 21 12 3 6 53:28 39
6. На пре дак 21 11 3 7 44:23 36
7. ПСК 21 10 5 6 49:25 35
8. Гра ни чар 21 11 2 8 44:20 35
9. Је дин ство 21 10 5 6 49:28 35

10. Обил.1993 21 9 6 6 44:19 33
11. Омла ди нац 21 9 3 9 43:41 30
12. Рад нич ки 21 4 4 13 28:59 16
13. Бо рац (С) 21 5 2 14 34:75 16
14. Но ћај 21 3 1 17 26:55 10
15. Сло га 21 2 4 15 21:67 10
16. Хајд. 1932 21 0 0 21 10:142 0

Табелаплејоф:

Табелаплејаут:
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ОВАН: Мо гу ће је да 
не чи је ре чи ули ва ју 
ла жну на ду, за то де лу
је те не по вер љи во у 

су сре ту са са рад ни ци ма. Не ма раз
ло га за раз ме тљи во сти у пред ста
вља њу сво јих иде ја и не мој те оце
њи ва ти ту ђе спо соб но сти, ако за то 
не по сто ји до бар по вод. По вре ме
но има те лош пред о се ћај или 
по тре бу да про ве ра ва те свог парт
не ра. Због ра зних ди ле ма ко је има
те де лу је те на пе то. Опу сти те се. 

БИК: Уко ли ко вас је 
не ко по вре дио сво јом 
из ја вом, не мој те ула
зи ти у вер бал ни ду ел 

са осо бом ко ја има ве ли ки ути цај 
на ва шу око ли ну. Ва жни су ар гу
мен ти ко је на во ди те у сво ју ко рист, 
као и не чи ја прак тич на по др шка. 
При хва ти те ис кре ни раз го вор и 
емо тив но по ве ра ва ње пред бли
ском осо бом. До зво ли те не ко ме да 
вас ора спо ло жи и емо тив но ин спи
ри ше на дру га чи је ви ђе ње ствар
но сти. 

БЛИЗАНЦИ: Уко ли ко 
вам је ста ло да пла ни
ра не оба ве зе за вр ши
те у пред ви ђе ном ро ку, 

за тра жи те не чи ју ин тер вен ци ју или 
прак тич ну по моћ као олак ши цу. 
По сто је са рад ни ци ко ји за јед нич ке 
про бле ме ре ша ва ју на до бар 
на чин. По вре ме но де лу је те уз не
ми ре но и пре ви ше стра ху је те од 
су сре та са јед ном осо бом. Су ви ше 
сте за не ти сво јим иде ја ма та ко да 
не узи ма те у об зир и дру ге ре ал не 
мо гућ но сти.  

РАК: Ваш успех или 
до би так у по слов но – 
фи нан сиј ском сми слу 
у од ре ђе ној ме ри за ви

си од су сре та са јед ном бли ском 
осо бом. Бу ди те му дри и пре пу сти
те не ком дру гом да ре ша ва за јед
нич ке ин те ре се. У љу бав ном жи во
ту ства ри мо гу би ти леп ше не го 
што тре нут но је су, под усло вом да 
де лу ју до вољ но уз бу дљи во. Дај те 
се би ви ше оду шка, ва жно је да 
не ко раз у ме ва ше же ље и по тре бе.

ЛАВ: Не бу ди те на ме
тљи ви ви ше не го што 
је по треб но пред осо
бом ко ја мо жда те сти

ра ва ше ин те лек ту ал не или прак
тич не спо соб но сти и де лу је су ви
ше ра до зна ло. У при ват ном жи во
ту, ства ри ко је не одо бра ва ва ша 
по ро ди ца пред ста вља ју до во љан 
раз лог да их са чу ва те у стро гој тај
но сти. По треб на вам је од ре ђе на 
до за та јан стве но сти и мо дро ра су
ђи ва ње, по себ но у не ким иза зов
ним си ту а ци ја ма.  

ДЕВИЦА: По слов но – 
фи нан сиј ски успех 
за ви си од до го во ра са 
јед ном мла ђом осо

бом, сто га учи ни те све што је 
по треб но да за до би је те не чи је 
по ве ре ње или на кло ност. Кон
струк ти ван до го вор, пред ста вља 
пр ви ко рак ко ји во ди ка успе ху. 
По ка жи те свом парт не ру да по се
ду је те мно го ви ше од ле пих ма ни
ра ко ји ма уме те да за се ни те око
ли ну. Ва жно је да оства ри те пси хо
ло шку рав но те жу.  

ВАГА: Про бир љи вост 
по не кад пред ста вља 
по зи тив ну осо би ну, 
сто га не мој те до зво ли

ти да не ко ме ња ва шу так ти ку или 
кри те ри ју ме ко је ко ри сти те при 
из бо ру по слов не те ме. Ва жно је да 
се раз ли ку је те од дру гих али у 
по зи тив ном сми слу. Же ље ко је 
има те ни су не до сти жне али зах те
ва ју до дат но стр пље ње и ве ли ку 
упор ност пред во ље ном осо бом. 

ШКОРПИЈА: Су срет 
са јед ном осо бом 
де лу је не га тив но на 
ва ше рас по ло же ње 

сто га не мој те до зво ли ти да се то 
од ра жа ва на по слов не ре зул та те. 
Уко ли ко вам је ста ло да оправ да те 
свој углед у дру штву по слов них 
парт не ра, бу ди те су здр жа ни и дис
крет ни. Из бе га вај те не ке сум њи ве 
по зи ве или не по треб ну рас пра ву 
ко ју вам на ме ће бли ска осо ба. 
Уз др жи те се од им пул сив них ре ак
ци ја. 

СТРЕЛАЦ: Не чи ја 
иде ја или по слов на 
по ну да за вас пред
ста вља по зи ти ван 

до га ђај. При пре мље ни сте за 
су срет са раз ли чи тим осо ба ма, 
али и на бр зу ак ци ју ко ја ће вам 
до не ти по слов но – фи нан сиј ски 
до би так. У емо тив ном су сре ту 
мо жда ва ше очи не ви де све оно 
што ваш парт нер пред о се ћа. 
Ва жно је да по сто ји емо тив на 
са гла сност и раз у ме ва ње са обе 
стра не. По треб но је да аку му ли
ра те по зи тив ну енер ги ју. 

ЈАРАЦ: Има те ам би
ци о зне пла но ве и 
по тре бу да оства ри те 
за па же ну уло гу, ме ђу

тим ваш успех за ви си од не чи јег 
ути ца ја. Не ма по тре бе да се по на
ша те пре ви ше на ме тљи во и зах
тев но у дру штву са рад ни ка. У емо
тив ном сми слу бо ље је да при хва
ти те по зна ту си ту а ци ју. Ула зак у 
не ку за бра ње ну зо ну. Или из не
над ни по рив за љу бав ном аван ту
ром, мо же да вас раз о ча ра на нео
че ки ва ни на чин. 

ВОДОЛИЈА: Оче ку ју 
вас ин те ре сант ни 
су сре ти, обра ти те 
па жњу на свој стил 

из ра жа ва ња или на ути сак ко ји 
оста вља те у дру штву са рад ни ка. 
Учи ни те све што је по треб но, да 
спо ји те при јат не си ту а ци је са ко ри
сним ци ље ви ма у раз ли чи тим 
прав ци ма. Све је мо гу ће ка да има
те до бру во љу. Парт нер по ка зу је 
по себ но ин те ре со ва ње за ва ше 
иде је, на ста ви те са про ве ре ном 
так ти ком.

РИБЕ: По не кад тре ба 
упо тре би ти раз ли чи те 
ме ре пре до стро жно
сти. До вољ но сте 

ра зум ни да за шти ти те сво је ин те
ре се у кри тич ким си ту а ци ја ма. 
Ри зик пре пу сти те дру ги ма и из бе
га вај те сум њи ве по слов но – 
фи нан сиј ске по ну де. Ис кре не емо
ци је увек де лу ју ле ко ви то, за др жи
те сво ју па жњу на во ље ној осо би. 
Ужи вај те у за јед нич кој сре ћи ко ја 
вас пра ти.  

VREMEPLOV
20.април

1653. Во ђа ен гле ске ре во лу ци
је Оли вер Кром вел рас пу стио 
Пар ла мент, Вој но ве ће до не ло 
нов Устав, а Кром вел име но
ван зa до жи вот ног лор да  про
тек то ра.
1889. У Аустри ји ро ђен Адолф 
Хи тлер.

21.април
753. п.н.е Ро мул, пре ма исто
ри ча ру Мар ку Те рен ци ју Ва ро
ну, осно вао Рим.
1856. Аустра ли ја пр ва у све ту 
уве ла осмо ча сов ни рад ни дан.
1960. Пре сто ни ца Бра зи ла 
пре ме ште на из Рио де Жа не и
ра у Бра зи ли ју.

22.април
1724. Ро ђен је дан од нај ве ћих 
свет ских ми сли ла ца, не мач ки 
фи ло зоф Има ну ел Кант.
1870. Ро ђен Вла ди мир Иљич 
Уља нов Ле њин, во ђа Ок то бар
ске ре во лу ци је у Ру си ји 1917.
1994. Умро Ри чард Ник сон, 
пред сед ник САД од 1969. 
По ву као се 1974, пре ис те ка 
дру гог ман да та, због уме ша но
сти у „афе ру Во тер гејт“.

23.април
1564. Ро ђен ен гле ски драм ски 
пи сац Ви ли јам Шек спир. Умро 
истог да ту ма 1616. 
1913. Тур ци у Пр вом бал кан
ском ра ту пре да ли Ска дар 
Цр но гор ци ма. Од лу ком ве ли
ких си ла 14. ма ја Цр но гор ци се 
по ву кли, Ска дар при пао Ал ба
ни ји.
1975. Пред сед ник САД Џе ралд 
Форд при знао је по раз у Ви јет
нам ском ра ту.

24.април
1792. Ком по но ва на Мар се ље
за ко ја ће ка сни је по ста ти хим
на Фран цу ске
1815. У Та ко ву под вођ ством 
Ми ло ша Обре но ви ћа по диг нут 
Дру ги срп ски уста нак.

25.април
1993. У при су ству ми ров ног 
по сред ни ка лор да Ове на, 
пред сед ни ци СРЈ, Ср би је и 
Цр не Го ре До бри ца Ћо сић, 
Сло бо дан Ми ло ше вић и 
Мо мир Бу ла то вић по ку ша ли су 
да убе де ли де ра бо сан ских 
Ср ба Ра до ва на Ка ра џи ћа да 
пот пи ше ко ри го ва ни Венс
Ове нов ми ров ни план. На ред
ног да на Скуп шти на РС је 
од би ла овај план, рат у Бо сни 
је на ста вљен, а СРЈ су по о
штре не санк ци је ме ђу на род не 
за јед ни це. 

26.април
1910. Ро ђен књи жев ник Ме ша 
Се ли мо вић. 
1986. Екс пло ди рао IV блок 
ну кле ар не цен тра ле у Чер но
би лу у Укра ји ни. Ра ди о ак тив ни 
обла ци пре кри ли го то во це лу 
Евро пу, а по сле ди це се ис пи ту
ју. Цен тра ла трај но за тво ре на 
15. де цем бра 2000. 

HOROSKOP

Среда,20.(7)април
Пре по доб ни Ге ор ги је Ми ти
лен ски 

Четвртак,21.(8)април
Све ти апо сто ли Иро ди он, 
Агаф, Руф и дру ги

Петак,22.(9)април
Све ти му че ник Ев пси хи је

Субота,23.(10)април
Све ти му че ник Те рен ти је – 
Ла за ре ва су бо та – Вр би ца

Недеља,24.(11)април
Ула зак Го спо да Ису са Хри ста 
у Је ру са лим – Цве ти

Понедељак,25.(12)април
Пре по доб ни Ва си ли је Ис по
вед ник 

Уторак,26.(13)април
Све ти све ште но му че ник 
Ар те мон Ла о ди киј ски 

Crkveni
kalendar

•Лепиданинемогунас
заварати. Наше време
текдолази.
• И опозиција воли
власт,алинеову.
• Били смо најбржи на
окидачу. Зато смо и
пуклипреосталих.

Ишлери
Потребно: Те сто: 90 г ма сти, 90 

г мар га ри на, 100 г ше ће ра у пра ху, 
1 жу ман це, 100 г мле ве ног ле шни
ка, 200 г бра шна. Фил: 160 г мар га
ри на, 160 г ше ће ра у пра ху, 2 
жу ман це та, 50 г ото пље не чо ко ла
де, 2 бе лан це та Гла зу ра: 50 г чо ко
ла де, 2 ка ши ке уља, 2 ка ши ке 
мле ка.

Припрема: Уму ти те маст, мар
га рин и ше ћер у пра ху, па до дај те 
жу ман це, мле ве ни ле шник и бра
шно. Те сто тре ба да бу де ме ка но, 
да се не рас па да. Оста ви те те сто 
да од сто ји 30 ми ну та, а за тим га 
рас та њи те као за ва ни ли це и 
ва ди те кру го ве. Пе ци те осам  
де вет ми ну та на 200 сте пе ни. За 
фил уму ти те мар га рин, ше ћер у 
пра ху и жу ман ца, па до дај те чо ко
ла ду и снег од два бе лан це та и 
оста ви те да се про хла ди. За гла зу
ру ото пи те чо ко ла ду у уљу и мле
ку. По том са ста вљај те ишле ре 
фи лом и пре лиј те их гла зу ром.


