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Овогодишњи избори на свим нивоима показали су да 
Србија највише верује напредњацима. Убедљиво. 
Не само на нивоу Републике, већ и у Покрајини, а 

посебно на локалном нивоу. Оно што се јасно може 
видети, то је да се од странака које су својевремено 
чиниле петооктобарски блок, остало једва толико да се 
може скрцкати око 15 одсто мандата. Док с друге стране, 
убедљиву већину чини „антидосовски блок“ (СНС, СПС, 
СРС), што би преведено на једноставан језик требало да 
значи да је петооктобарска идеја доживела коначан пораз. 
Захваљујући пре свега корумпираним „досовцима“, 
препознатим у ликовима, како на Републици и Покрајини, 
тако и на локалу, попут Бојана Пајтића, Ненада Лемајића, 
др Мирослава Кендришића (ДС), али и другима који су 
створили плодно тле за успех Александра Вучића и 
његове камараде.

Оно што је посебно занимљиво, свакако је ситуација у 
локалу. Тако је у Сремској Митровици створена ситуација 
која напредњацима омогућава комотну већину за 
самостално формирање власти. Од укупно 61 мандата у 
Градској скупштини, 35 припада СНС-у. То наравно не 
мора да значи да ће се шеф митровачких напредњака 
Бранислав Недимовић одрећи коалиционих партнера, али 
сада ситуација више није таква да му треба подршка 
Пајтићевих превртача. Од преосталих 26 мандата (који не 
припадају напредњацима), по шест имају СПС и ДС, по 
четири ЛСВ-ЛДП-Зелени и СРС и по три мандата имају 
ДСС и Уједињена опозиција Митровице на челу са 
Александром Продановићем. Оно што је сада видљиво из 
авиона, Лемајић и његови подрепаши из патрљка од 
пајтићевско-лемајићевског ДС-а, сада више неће моћи да 
глуме да су неопходан вазелин за лакшу пенетрацију 
напредњачке власти у Сремској Митровици. Многи желе и 
могу да буду у колаборацији са Вучићевом владајућом 
странком, тако да Лемајић и његове протуве више немају 
онај уцењивачки капацитет, какав су можда имали када је 
Недимовић са Вредном Митровицом прешао у 
напредњачки табор. 

А није да се Лемајић није трудио да опстане као једини 
омиљени опозиционар. Покушао је да преко својих 
портала ослаби ДСС, одвајајући поткупљиве Двери из 
коалиције која је договорена на нивоу Републике, покушао 
је да уништи СПС формирајући тривијалне борачко-
афежерске организације и покушајем разбијања њихове 
организације, уништио је у заметку покрет Доста је било 
Саше Радуловића, врбовао корумпиране елдепеовце, 
покушао да разбије Лигаше, као и да ослаби Уједињену 

опозицију Александра Продановића... 
Ипак.
Све било је на нивоу стомачних ветрова. 
По свему судећи, ово је почетак краја Ненада Лемајића 

у политичком животу Града и сада му не може нико 
помоћи да преживи. Сем можда Бранислава Недимовића, 
што овоме не би било исплативо.

Сви за које се Лемајић трудио да не пређу црту, ипак су 
прешли цензус. То је најбољи знак да му је време 
истекло. Недимовић коначно може даље без 
лемајићевског баласта.    

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

Pi{e:
Vladimir ]osi} Коме још треба 

Лемајићев „вазелин“?

Ово из да ње М НО ВИ НА је штам па но као дво број. Сле де ћи број из ла зи у сре ду, 11. ма ја 2016. го ди не.
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На те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца на 57 из бор них ме ста гла са ло је 
61,39 од сто би ра ча од укуп но 70.573 

упи са них гла са ча, а убе дљи ву по бе ду на 
ло кал ним из бо ри ма оства ри ла је ли ста 
„Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“, ко ја 
је на ло ка лу пре ма пр вим по да ци ма Град ске 
из бор не ко ми си је осво ји ла 49,28 од сто гла-
со ва или 35 од бор нич ких ме ста у Скуп шти ни 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

Цен зус су по ред ко а ли ци је оку пље не око 
Срп ске на пред не стран ке (Со ци јал де мо крат-
ска пар ти ја Ср би је, Пар ти ја ује ди ње них пен-

зи о не ра Ср би је и По крет со ци ја ли ста), пре-
шле и ли сте „За пра вед ну Ср би ју Де мо крат-
ска стран ка – Др Ми ро слав Кен дри шић (ДС, 
ДСХВ, НО ВА)“, ко ја је осво ји ла де вет од сто 
гла со ва, „ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка 
пар ти ја Ср би је (СПС) – Др Ми лан Лат ко вић“ 
са осво је них 9,62 од сто гла со ва, „Др Во ји-
слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал на стран ка“ 
(има 6,38 од сто гла со ва),  „Ли га со ци јал де-
мо кра та Вој во ди не - Не над Ча нак, Ли бе рал-
но де мо крат ска пар ти ја - Че до мир Јо ва но-
вић, Зе ле на еко ло шка пар ти ја – Зе ле ни“ је 
осво ји ла 5,73 од сто гла со ва, „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“ (5,24 од сто 
гла со ва) и „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)“ са 5,23 од сто осво је них гла со ва. 

Ис под цен зу са од де вет из бор них ли ста за 
61 од бор ни ка ло кал ног пар ла мен та у Срем-
ској Ми тро ви ци су оста ли је ди но ли сте „Гру-
па гра ђа на Ле ви ца Ср би је – Бор ко Сте фа но-
вић“ и „Две ри за Срем ску Ми тро ви цу – Др 
Ми лан Ма слаћ“.

Ка да се про цен ти гла со ва пре тво ре у ман-
да те, ко а ли ци ји око СНС-а у Срем ској 
Ми тро ви ци је при па ло 35 од бор нич ких ме ста 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Напредњаци контролишу 
Скупштину града

Ли ста „Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ – 35 ман да та

Ли ста „ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) – Др Ми лан Лат ко вић“ – 6 
ман да та

Ли ста „За пра вед ну Ср би ју Де мо крат ска стран ка – Др Ми ро слав Кен дри шић (ДС, ДСХВ, 
НО ВА)“ – 6 ман да та

Ли ста „Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал на стран ка“ – 4 ман да та

Ли ста „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“ – 4 ман да та

Ли ста „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“ – 3 ман да та

Ли ста „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)“ – 3 ман да та

Рас по ред ман да та

ИЗ ЛА ЗНОСТ 61,39 ОД СТО: Гла са ње у Срем ској Ми тро ви ци

БЕЗ ПРО БЛЕ МА: Зо ран Ле ва јац
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Дан на кон одр жа них из бо ра Бра ни слав 
Не ди мо вић, пр ви чо век ми тро вач ких 
на пред ња ка и но си лац ли сте „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ на ло кал ним 
из бо ри ма у Срем ској Ми тро ви ци одр жао је 
кон фе рен ци ју за но ви на ре, на ко јој је го во-
рио о ре зул та ти ма из бо ра.

- Оно што же лим да на гла сим је сте да је 
до са да на про сто ру Срем ске Ми тро ви це, 
од ка ко по сто ји про пор ци о нал ни из бор ни 
си стем, ово исто риј ски мак си мум ко ји је 
јед на из бор на ли ста по сти гла, ка ко на 
ре пу блич ком, по кра јин ском, та ко и на 
ло кал ном ни воу. На ло кал ном ни воу ли ста 
Срп ске на пред не стран ке је узе ла 21.345 
гла со ва, или пре ма на шим по да ци ма 50,9 
про це на та. То зна чи да Срп ска на пред на 
стран ка има са ма ве ћи ну у град ском пар-
ла мен ту. Без ика квих про бле ма СНС мо же 
да фор ми ра ло кал ну власт. На рав но, ми 
као по ли тич ка ор га ни за ци ја смо ап со лут-
но отво ре ни за све оне ко ји су спрем ни да 
по др же про грам СНС. По но сан сам што 
сам мо гао да пред во дим ли сту ко ја је до 
са да за бе ле жи ла исто риј ски мак си мум у 
Срем ској Ми тро ви ци, и по бро ју гла со ва и 

по бро ју осво је них ман да та и ап со лут но 
сам си гу ран да смо ле стви цу по ди гли 
то ли ко ви со ко да ће се мно ги у Ми тро ви ци 
озно ји ти у на ред ним из бор ним про це си ма 
да ова кав из бор ни ре зул тат до стиг ну. 
До би ли смо ап со лут ну по др шку за по ли ти-
ку ко ју во ди мо, а то је по ли ти ка отва ра ња 
но вих рад них ме ста, до во ђе ње ин ве сти то-
ра и ожи вља ва ње при вред них су бје ка та 
ко ји су не ка да по сто ја ли у Срем ској 
Ми тро ви ци. На ста вља мо са из град њом 
под во жња ка, ба зе на, пу та кроз Ла ћа рак, 
шко ле у Ма чван ској Ми тро ви ци. Ако бу дем 
имао при ли ку да во дим овај град да ћу све 
од се бе и да Ма троз по вра тим, од но сно да 
на том про сто ру има мо но ва рад на ме ста 
– ре као је Не ди мо вић. 

Он евен ту ал ним по сти збор ним ко а ли-
ци ја ма Не ди мо вић ка же:  

- О евен ту ал ним ко а ли ци ја ма не бих 
го во рио из про стог раз ло га јер не ма мо још 
увек ко нач не ре зул та те из бо ра, а са дру ге 
стра не мо ра мо да ви ди мо ка кви ће ре зул-
та ти би ти на ре пу блич ким и по кра јин ским 
из бо ри ма – ис та као је пр ви чо век ми тро-
вач ких на пред ња ка. 

НЕ ДИ МО ВИЋ:
Исто риј ски успех СНС

у ми тро вач кој скуп шти ни, Де мо крат ској 
стран ци и ње ним ко а ли ци о ним парт не ри ма 
шест од бор нич ких ман да та, ко ли ко су осво-
ји ли и со ци ја ли сти. Ра ди ка ли су Срем ској 
Ми тро ви ци се по но во вра ћа ју у скуп штин ске 
клу пе, са че ти ри од бор нич ка ме ста, као и 
ко а ли ци ја ЛСВ – ЛДП – Зе ле ни, док су ко а-
ли ци ји око ДСС и Ује ди ње ној опо зи ци ји 
Ми тро ви ци при па ла три од бор нич ка ме ста.

По ред из бо ра за ло кал ни пар ла мент, гра-
ђа ни Срем ске Ми тро ви це су гла са ли и за 
но ви са став На род не скуп шти не и Скуп шти-
не АП Вој во ди не. На те ри то ри ји Гра да ли ста 
Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је је од не-
ла 51,7 од сто гла со ва на по кра јин ским из бо-
ри ма и 53 од сто на ван ред ним пар ла мен тар-
ним из бо ри ма, по ка зу ју пр ви не зва нич ни 
по да ци. 

Ка ко ис ти че пред сед ник Град ске из бор не 
ко ми си је Зо ран Ле ва јац, из бо ри су про те кли 
без про бле ма.  

- Од 7. мар та, ка да смо кон сти ту и са ни као 
Из бор на ко ми си ја Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца до овог мо мен та ни је би ло ни јед ног је ди-
ног при го во ра, све од лу ке је Из бор на ко ми-
си ја до но си ла јед но гла сно. Од  де вет из бор-
них ли ста, две са мо ни су пре шле цен зус. 
Ман да те ни су ус пе ли да обез бе де ли сте 
„Две ри за Срем ску Ми тро ви цу – Др Ми лан 
Ма слаћ“, ко ја је осво ји ла 4,64 од сто и „Гру па 
гра ђа на Ле ви ца Ср би је“ ко ја је има ла 1,65 
од сто гла со ва. Има мо зах тев ли сте Две ри за 
увид у из бор ни ма те ри јал и они то пра во 
мо гу да оства ре до 29. апри ла у по ноћ – 
на во ди Ле ва јац. 

Би ља на Се ла ко вић

ИСТО РИЈ СКИ УСПЕХ: Бра ни слав Не ди мо вић

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У 
ИРИГУ

Половина
напредњацима

Да грађани иришке општине 
подржавају политику коју води 
Александар Вучић и да имају поверење 
у досадашњи рад општинске власти, 
показали су на одржаним ванредним 
парламентарним и редовним 
покрајинским и локалним изборима, где 
су дали највећу подршку Српској 
напредној странци. 

Од укупно 9.524 уписана гласача, на 
изборе у иришкој општини је изашло 
5.829 или 61,20 одсто бирача. 

Највећи број гласова на локалу добила 
је листа „Александар Вучић - Србија 
побеђује“ - 2.123, тако да ће у 
скупштинском сазиву локалног 
парламента имати 10 одборничких 
мандата. Затим следи листа „Најбољи 
избор -  Др ветерине Живан Радојчић 
(ДС,СВМ, ЛДП)“ са 699 гласова или три 
одборничка мандата. Лига 
социјалдемократа Војводине добила је 
487 гласова, што носи два одборничка 
мандата. По један мандат по броју 
добијених гласова добили су: 
Социјалистичка партија Србије - 385 
гласова, листа „По мери левице Покрет 
социјалиста - Александар Вулин“ са 331 
гласом, Српска радикална странка - 308 
гласова, „Зелена странка – Ђорђе 
Каленатић“ са 315 гласова и Грађанска 
листа – Зоран Кнежевић са 394 гласа. 

Од укупно 11 проглашених изборних 
листа, три су остале испод цензуса, и то: 
„Доста је било - Саша Радуловић“, 
„Урадићемо заједно – Двери – ДСС - 
Бојан Ристић“ и „Срђан Будимчић Кепа - 
за нашу општину Ириг“.

- Избори су протекли у најбољем реду 
на свих 14 бирачких места. Није било 
никаквих неправилности - каже Оливера 
Протић - Филиповић, председница 
Општинске изборне комисије у Иригу.

С. Костић

Листа „Алек сан дар Ву чић – Ср би ја 
по бе ђу је“ – 10 мандата

Листа „Нај бо љи из бор - Док тор ве те ри-
не Жи ван Ра дој чић (ДС, СВМ и ЛДП“ – 
3 мандата

Листа „Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди-
не – Не над Ча нак“ – 2 мандата

Листа „ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич-
ка пар ти ја Ср би је (СПС)“ – 1 мандат

Листа „По ме ри ле ви це По крет со ци ја-
ли ста – Алек сан дар Ву лин“ – 1 мандат

Листа „Др Во ји слав Ше шељ - Срп ска 
ра ди кал на стран ка – 1 мандат

Листа „Зе ле на стран ка - Ђор ђе Ка ле-
на тић“ – 1 мандат

Листа „Гра ђан ска ли ста – Зо ран Кне же-
вић“ – 1 мандат

Распоред 
мандата
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У не де љу 24. апри ла одр жа-
ни су из бо ри за по сла ни ке 
На род не скуп шти не Ср би-

је, Скуп шти не АП Вој во ди не, као 
и од бор ни ке ло кал них пар ла-
мен та. У рум ској оп шти ни пра во 
гла са је има ло 47.293 гра ђа на, 
ко ји су гла са ли на 43 би рач ка 
ме ста, за исто то ли ко од бор ни ка 
у Скуп шти ни оп шти ни Ру ма. Од 
то га су 22 би рач ка ме ста би ла 
у гра ду, док су пре о ста ла 21 би-
рач ка ме ста би ла рас по ре ђе на у 
се ли ма рум ске оп шти не. Сва би-
рач ка ме ста су отво ре на на вре-
ме, без не ких ве ћих про бле ма.

Из ла зност у рум ској оп шти ни 
је из но си ла 57,31 од сто, а цен-
зус су пре ма пре ли ми нар ним 
по да ци ма Оп штин ске из бор не 
ко ми си је на ло кал ним из бо ри-
ма пре шле ли сте „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ (51,31 
од сто гла со ва), „ 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“ (9,57 
од сто гла со ва), „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)“ - 
9,41 од сто гла со ва, „Срп ска ра-

ди кал на стран ка - Др Во ји слав 
Ше шељ“ (7,76 од сто гла со ва), 
„До ста је би ло - Са ша Ра ду ло-
вић“ (5,68 од сто гла со ва), као и 
ма њин ске стран ке „Је дин стве на 
ру ска стран ка - Го ран Стје па но-
вић“ (2,08 од сто гла со ва) и „Зе-
ле на стран ка - Зо ри ца Јо зић“ 
(2,05 од сто гла со ва). 

Ис под цен зу са су оста ле ли-
сте „Две ри - ДСС - Јо ван Ста-
ној чић“, „Бо рис Та дић, Че до мир 
Јо ва но вић - Са вез за Ру му“ и 
„Гру па гра ђа на Ле ви ца Ср би је - 
Бор ко Сте фа но вић“.  

Ка да се гла со ви пре тво ре у 
од бор нич ке ман да те, Срп ска 
на пред на стран ка би тре ба ло 

да има 26 од бор нич ких ме ста, 
да кле ап со лут ну ве ћи ну, Со ци-
ја ли стич ка пар ти ја Ср би је пет 
од бор ни ка, Де мо крат ска стран-
ка че ти ри, Срп ска ра ди кал на 
стран ка че ти ри, До ста је би ло 
Са ша Ра ду ло вић два и по јед-
но од бор нич ко ме сто ма њин ске 
стран ке - Је дин стве на ру ска 
стран ка - Го ран Стје па но вић и 
Зе ле на стран ка - Зо ри ца Јо зић.

Пот пред сед ник Оп штин ског 
од бо ра СНС у Ру ми Сла ђан 
Ман чић ни је крио за до вољ ство 
оства ре ним ре зул та ти ма. Иако 
је све још не зва нич но, пре ма 
по да ци ма ко ји су им у из бор ној 
но ћи сти за ли са би рач ких ме ста, 
од њи хо вих чла но ва, ја сно је да 
су рум ски на пред ња ци осво ји ли 
ко мот ну ве ћи ну у СО Ру ма.

- Еви дент но је да је из ла зност 
би ла ви со ка и ми смо оства ри-
ли из у зет но до бре ре зул та те на 
свим ни во и ма и ап со лут ну власт 
у СО Ру ма. Дра го ми је што је 
из бор ни дан про шао у фер и 
ко рект ној бор би свих уче сни-
ка из бо ра. Ви де ће мо ка ко ће 
то из гле да ти, али је ја сно да је 
ве ли ка кво та за цен зус и да она 
из но си пре ко 1.400 гла со ва, та-
ко да тре ба ви де ти ко ће ући у 

РУ МA

Убе дљи ва по бе да СНС-а

УБЕДЉИВО: Из бор ни штаб СНС

Пре ма пре ли ми нар ним ре-
зул та ти ма Оп штин ске 
из бор не ко ми си је у Ши-

ду, убе дљи ву по бе ду на ло кал-
ним из бо ри ма до би ла је ли ста 
„Алек сан дар Ву чић - Ср би ја 
по бе ђу је“, ко ји су осво ји ли 23 
од укуп но 39 ман да та и до би ли 
48,61 од сто гла со ва би ра ча. 

На дру гом ме сту је из бор на 
ли ста „Вре ме је за при стој не 
љу де“ (ДС, ЛСВ, СДС, Зе ле на 
еко ло шка пар ти ја - Зе ле ни), ко-
ји су до би ли 13,54 од сто гла со-
ва би ра ча или шест осво је них 
ман да та. Тре ће ме сто осво ји ла 
је Срп ска ра ди кал на стран ка са 
осво је них 12,18 од сто би ра ча 

или пет ман да та. Со ци ја ли стич-
ка пар ти ја Ср би је - Је дин стве на 
Ср би ја, до би ла је по др шку од 
10,37 од сто гла са ча и осво ји ла 
пет ман да та.

Стран ке ис под цен зу са су На-
род ни по крет Ди на ра – Дри на 
- Ду нав, Срп ски по крет Две ри 
- Де мо крат ска стран ка Ср би је и 
Срп ска на род на пар ти ја.

Од укуп но упи са них 30.876 
гла са ча са пра вом гла са на те-
ри то ри ји оп шти не Шид гла са ло 
је 17.352 би ра ча, што у про цен-
ти ма пред ста вља из ла зност од 
56,20 од сто.

На кон об ја вљи ва ња пре ли-
ми нар них ре зул та та из бо ра, у 

про сто ри ја ма СНС-а у Ши ду, 
уве ли ко се сла ви ла по бе да.

- Она ко ка ко сам се на дао и 
стал но го во рио, то се и де си ло. 
Срп ска на пред на стран ка осво-
ји ла је ап со лут ну по бе ду на те-
ри то ри ји оп шти не Шид, на свим 
из бор ним ме сти ма смо има ли 
пре ко 50 од сто, а на не ки ма и 

пре ко 60 од сто гла со ва. Срп ска 
на пред на стран ка је са да у си-
ту а ци ји да са ма фор ми ра власт, 
што не зна чи да не ко са на ма 
не ће би ти у ко а ли ци ју. То ће се 
зна ти већ на ред них да на - ис та-
као је Пре драг Ву ко вић, по ве ре-
ник Срп ске на пред не стран ке у 
Ши ду. М. Н.

ШИД

На пред ња ци ма 23 ман да та

Ли ста „Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ – 23 ман да та

Ли ста „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)“ – 6 ман да та

Ли ста „Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал на стран ка“ – 5 
ман да та

Ли ста „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“ – 5 ман да та  

Рас по ред ман да та
АП СО ЛУТ НА ПО БЕ ДА: Пре драг Ву ко вић
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Мачванска Митровица, Милована Глишића 4
Тел: 650-002, 650-118

HRISTOS VASKRS
VAISTINU VASKRS

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПЕЋИ

ло кал ни пар ла мент. Ја за хва љу-
јем свим на шим са рад ни ци ма и 
ак ти ви сти ма, ствар но је по бе да 
убе дљи ва и то ће нам омо гу ћи ти 
да ра ди мо, без при ти са ка и уце-
на не ких ма њих стра на ка ко је би 
нам би ле по треб не за ве ћи ну. То 
са да ни је по треб но - ре као је за 
на ше но ви не Сла ђан Ман чић.

Ка да је реч о Де мо крат ској 
стран ци ко ја је на ло кал не из бо-
ре иза шла под име ном Не на да 
Бо ро ви ћа, пре ма по да ци ма ове 
стран ке осво је но је не где око 9,8 
од сто гла со ва. 

- Ја сам за до во љан овим ре-
зул та ти ма бу ду ћи да су они 
бо љи од оних ко је је стран ка 
осво ји ла на ре пу блич ком и по-
кра јин ском ни воу, ма да у це ли ни 

не мо же мо би ти за до вољ ни. Ми 
смо у Ру ми осво ји ли око 2.700 
гла со ва, што је ви ше не го ду пло 
у од но су на ре пу блич ке из бо ре 
2014. го ди не - ре као је Не над 
Бо ро вић, пред сед ник ДС Ру ма.

Ка ко са зна је мо од Вла ди ми ра 
Ма ле ти ћа, пред сед ни ка Со ци ја-
ли стич ке пар ти је Ср би је у Ру ми, 
пре ма њи хо вим по да ци ма, СПС 
- ЈС је осво јио око 10 про це на та 
гла со ва.

 - За до вољ ни смо ре зул та ти-
ма, ако има мо у ви ду да су бо-
љи не го они 2014. го ди не, ка да 
смо би ли ис под де сет про це на-
та. По бољ ша ње из бор ног ре зул-
та та нам је био и основ ни циљ 
- из ја вио је Ма ле тић.

Сми ља Џа ку ла

Ли ста „Алек сан дар Ву чић - Ср би ја по бе ђу је“ – 26 ман да та

Ли ста „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“ – 5 ман да та

Ли ста „ 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)“ – 4 ман да та

Ли ста „Срп ска ра ди кал на стран ка - Др Во ји слав Ше шељ“ – 4 
ман да та

Ли ста „До ста је би ло - Са ша Ра ду ло вић“ – 2 ман да та

Ли ста „Је дин стве на ру ска стран ка - Го ран Стје па но вић“ – 1 ман-
дат

Ли ста „Зе ле на стран ка - Зо ри ца Јо зић“ – 1 ман дат

Рас по ред ман да та

На кон што су об ра ђе ни 
по да ци са свих 30 би рач-
ких ме ста у оп шти ни Пе-

ћин ци, Рад но те ло Ре пу блич ке 
из бор не ко ми си је за те ри то ри-
ју оп шти не Пе ћин ци об ја ви ло 
је да је, пре ма још увек не зва-
нич ним ре зул та ти ма, на из бо-
ри ма за на род не по сла ни ке 
Ре пу бли ке Ср би је ли ста „Алек-
сан дар Ву чић - Ср би ја по бе ђу-
је“ осво ји ла 66,31 од сто гла со-
ва иза шлих би ра ча. 

По ред по бед нич ке, још са мо 
три ли сте су пре шле цен зус: 
ли ста „Др Во ји слав Ше шељ - 
Срп ска ра ди кал на стран ка“ са 
9,85 од сто осво је них гла со ва, 
ли ста „ЗА ПРА ВЕД НУ СР БИ ЈУ 
- Де мо крат ска стран ка (НО ВА, 
ДСХВ, ЗЗС) са 5,97 од сто гла-
со ва и ли ста „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“, ко ја је осво ји ла 5,54 
од сто осво је них гла со ва, док је 
пре о ста лих 16 из бор них ли ста 
оста ло ис под цен зу са у пе ћи-
нач кој оп шти ни.

У оп шти ни Пе ћин ци је за-
бе ле же на нај ви ша из ла зност 
у Сре му, сво је гла сач ко пра во 
ис ко ри сти ло је 10.797 гла са-
ча од упи са них 16.078, што је 
67,15 од сто би рач ког те ла.

Пре ма пре ли ми нар ним ре-
зул та ти ма на осно ву по да та ка 
са би рач ких ме ста у оп шти-
ни Пе ћин ци, на по кра јин ским 
из бо ри ма Срп ска на пред на 
стран ка осво ји ла је 65,09 од-
сто гла со ва би ра ча ко ји су иза-
шли на гла са ње. Ли ста Срп ске 

ра ди кал не стран ке осво ји ла је 
8,49 од сто гла со ва, сле ди ли-
ста „За Вој во ди ну ре да и зна-
ња“ ко а ли ци је оку пље не око 
Де мо крат ске стран ке са осво-
је них 7,63 од сто гла со ва, а Со-
ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је 
осво ји ла је 6,33 од сто гла со ва 
иза шлих би ра ча са те ри то ри је 
оп шти не Пе ћин ци, док 11 пре-
о ста лих из бор них ли ста ни је 
пре шло цен зус.

Д. Срећ ков
А. Кне же вић

По ве ре ник пе ћи нач ког од бо-
ра СНС Ми ло рад Пан тић за-
хва лио се у из бор ној но ћи свим 
ак ти ви сти ма и чла но ви ма Срп-
ске на пред не стран ке на тру ду 
ко ји су уло жи ли да гра ђа ни ма 
пред ста ве иде ју бо ље Ср би је.

- По себ но же лим да се за-
хва лим свим гра ђа ни ма ко ји су 

по кло ни ли по ве ре ње по ли ти-
ци Срп ске на пред не стран ке, 
оли че ној у на шем пред сед ни-
ку Алек сан дру Ву чи ћу, и ко ји 
су на тај на чин омо гу ћи ли да 
на ста ви мо пу тем за по че тих 
ре фор ми и ства ра ња бо љег 
су тра за на шу де цу – ре као је 
Пан тић.

МИ ЛО РАД ПАН ТИЋ:
За хвал ност би ра чи ма

Ве ли ка по бе да
Алек сан дра Ву чића

ПЕЋИНЦИ
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Хро но ло ги ја пар ла мен тар них из бо ра
1990, 23. де цем бар - Пр ви ви ше стра нач ки из бо ри за 

Скуп шти ну Ср би је. Из ла зност 71.48 од сто. Нај ви ше по сла-
ни ка, 194, осво јио је СПС. За пред сед ни ка пар ла мен та иза-
бран Сло бо дан Ун ко вић, за пре ми је ра Дра гу тин Зе ле но-
вић. Рас по де ла ман да та је је ди но та да би ла по ве ћин ском 
си сте му, а на оста лим по про пор ци о нал ном.

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
СПС 2.320.587 194
СПО 794.789 19
Гру пе гра ђа на 456.318 8
ДС 374.887 7
ДЗВМ 132.726 8
СДА 84.156 3
СРСЈ/Вој во ди не 71.865 2
НСС 68.045 1
ССС 52.663 2
СДС 32.927 1
УЈ ДИ 24.982 1
ДСХ 23.630 1
ПДД 21.998 1
СЈ 21.784 1
ДРСМ 3.432 1

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
СПС-ЈУЛ-НД 1.418.036 110
СРС 1.162.216 82
СПО 793.988 45
Ко а ли ци ја Вој во ди на 112.589 4
Де мо крат ска ал тер на ти-
ва 60.855 1

СВМ 50.960 4
Ко а ли ци ја Ли ста
за Сан џак 49.486 3

Де мо крат ска ко а ли ци ја 
Пре ше во-Бу ја но вац 14.179 1

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
ДОС 2.402.387 176
СПС 515.845 37
СРС 322.333 23
ССЈ 199.847 14
СПО 114.296 0
ДСП 31.758 0
ССДП 29.383 0
ЈУЛ 14.317 0

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
СПС 1.359.086 101
СРС 1.066.765 73
ДЕ ПОС 797.831 50
ДС 196.347 6
ДЗВМ 140.825 9
ССС 128.240 3
КДР 71.865 2
ГГ Ар кан 17.352 5

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
СРС 1.056.256 82
ДСС 678.031 53
ДС 481.249 37
Г17 + 438.422 34
СПО-НС 293.082 22
СПС 291.341 22
За јед но за то ле ран ци ју 161.765 0
Де мо крат ска ал тер на ти ва 84.463 0

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
СПС 1.576.287 123
ДЕ ПОС 715.564 45
СРС 595.467 39
ДС 497.582 29
ДСС 218.056 7
ДЗВМ 112.342 5
КПДДД/ДПА 29.342 2

1992, 20. де цем бар - СПС по но во осва ја нај ви ше по сла-
ни ка, 101 ме сто у пар ла мен ту. Из ла зност 69,72 од сто. СПС 
обез бе дио ве ћи ну уз по др шку СРС-a, ко ји ни је ушао у вла-
ду. Пред сед ник Скуп шти не био је Зо ран Ли лић, а пред сед-
ник вла де Ни ко ла Ша и но вић.

1993, 19. де цем бар - Ве ћи ну од 128 по сла ни ка фор ми ра-
ли СПС и Но ва де мо кра ти ја. Из ла зност 61,34 од сто. Дра ган 
То мић по ста је пред сед ник пар ла мен та, а Мир ко Мар ја но-
вић пре ми јер.

1997, 21. сеп тем бар - Ко а ли ци ја СПС-ЈУЛ-НД до би ја 110 
ман да та, а ве ћи на обез бе ђе на уз по др шку СРС-a, ко ји је 
ушао у вла ду. Из ла зност 57,40 од сто. Дра ган То мић је по но-
во пред сед ник Скуп шти не, а Мар ја но вић пред сед ник вла де.

2000, 23. де цем бар - ДОС је осво јио 176 ман да та. Из ла-
зност 57,72 од сто. Дра ган Мар ши ћа нин је иза бран за пред-
сед ни ка пар ла мен та, а Зо ран Ђин ђић за пре ми је ра.

2003, 28. де цем бар - СРС је осво јио 82 ман да та, али 
вла ду фор ми ра ју ДСС, СПО и НС и Г-17 плус, уз по др шку 
СПС-а. Из ла зност 58,75 од сто. Дра ган Мар ши ћа нин је 
по но во иза бран за пред сед ни ка пар ла мен та. Пре ми јер је 
Во ји слав Ко шту ни ца.
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2007, 21. ја ну ар - Нај ви ше ман да та при па да СРС-у - 81. 
Из ла зност 60,62 од сто. За пред сед ни ка Скуп шти не нај пре 
је на крат ко иза бран То ми слав Ни ко лић, а фор ми ра њем 
но ве скуп штин ске ве ћи не ДС, ДСС-НС, Г-17 плус, шеф пар-
ла мен та по ста је Оли вер Ду лић. Ко шту ни ца је по дру ги пут 
пре ми јер.

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
СРС 1.153.453 81
ДС 915.854 64
ДСС-НС 667.615 47
Г17 + 275.041 19
СПС 227.580 16
ЛДП 214.262 15
СВМ 52.510 3
Ко а ли ци ја Ли ста
за Сан џак 33.823 2

Уни ја Ро ма Ср би је 17.128 1
Ко а ли ци ја Ал ба на ца
Пре шев ске до ли не 16.973 1

Ром ска пар ти ја 14.631 1
СПО 134.147 0
ПУПС и СДП 125.342 0
ПСС 70.727 0

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
СНС - По кре ни мо Ср би ју 940.659 73
ДС - Из бор за бо љи жи вот 863.294 67
СПС-ПУПС-ЈС 567.689 44
ДСС 273.532 21
ЛДП 255.546 19
УРС 215.666 16
СВМ 68.323 5
СДА Сан џа ка 27.708 2
Све за јед но - БДЗ,
ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ,
Сло вач ка стран ка

24.993 1

НО ПО 22.905 1
Ко а ли ци ја Ал ба на ца
Пре шев ске до ли не 13.384 1

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
ЗЕС 1.590.200 102
СРС 1.219.436 78
ДСС-НС 480.987 30
СПС-ПУПС-ЈС 313.896 20
ЛДП 216.902 13
Ма ђар ска ко а ли ци ја 74.874 4
Бо шњач ка ли ста 38.148 2
Ко а ли ци ја Ал ба на ца
Пре шев ске до ли не 16.801 1

Име пар ти је Гла со ва Ман да та
СНС - Бу дућ ност
у ко ју ве ру је мо 1.736.920 158 

СПС-ПУПС-ЈС 484.607 44 
ДС 216.634 19 
НДС 204.767 18 
СВМ 75.294 6 
СДА Сан џа ка 35.157 3
ПДД 24.301 2

2008, 11. мај - ДС је, са ли стом “За европ ску Ср би ју” 
осво јио нај ви ше (102) ман да та, и фор ми рао ко а ли ци о ну 
вла ду са СПС-ом и стран ка ма ма њи на. Из ла зност 59,69 
од сто. За пред сед ни ка пар ла мен та иза бра на је Сла ви ца 
Ђу кић Де ја но вић.

2012, 6. мај - Ко а ли ци ја око СНС-а је са ли стом “По кре-
ни мо Ср би ју” осво ји ла нај ви ше ман да та (73) и фор ми ра ла 
вла ду са ко а ли ци јом СПС-ПУПС-ЈС и УРС-ом, а при дру жи-
ли су им се СДПС и још не ко ли ко стра на ка ма њи на. Из ла-
зност 57,77 од сто. За пред сед ни ка пар ла мен та иза бран је 
Не бој ша Сте фа но вић, а Иви ца Да чић за пре ми је ра.

2014, 16. март - По бе ди ла је ко а ли ци ја оку пље на око 
СНС са 158 осво је них ман да та. Вла да је по но во фор ми ра-
на са ко а ли ци јом око СПС. Из ла зност 53,09 од сто. За пред-
сед ни цу скуп шти не иза бра на је Ма ја Гој ко вић, а Алек сан-
дар Ву чић је по стао пре ми јер. Ван пар ла мен та оста ли су 
ДСС, ЛДП, УРС и СРС.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ

Нова електромрежа

Про шле не де ље у Пе ћин ци ма је елек-
тро мре жа про ду же на за око два ки ло ме-
тра у де ло ви ма на се ља у ко ји ма до са да 
ни је по сто ја ла. Ура ђе на је мре жа у це лим 
ули ца ма Ни ко ле Те сле, Па три јар ха Па вла 
и Ви но град ској, у Ули ци Ше сте вој во ђан ске 
бри га де до кра ја и у де лу Срем ске ули це.

Ста нов ни ци ових ули ца су 20. апри ла 
при ре ди ли све ча ност на ко ју су по зва ли и 
оп штин ско ру ко вод ство. Гор дан Ди ми трић, 
је дан од вла сни ка пла це ва у Ули ци Па три-
јар ха Па вла, ре као нам је да је не до ста-
так елек тро мре же у овој ули ци спре ча вао 
град њу ку ћа.

- Вла сни ци пла це ва су се због не до-
стат ка елек тро мре же те шко од лу чи ва ли 
на град њу обје ка та, а мно ги по тен ци јал ни 
куп ци сло бод них пла це ва су од у ста ја ли од 
ку по ви не ка да чу ју да у овом де лу на се ља 
не ма стру је. Си гу ран сам да ће по ста вља-
ње елек тро мре же убр за ти из град њу овог 
де ла Пе ћи на ца – сма тра Ди ми трић.

На чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић је по здра вља-
ју ћи при сут не ре као да је овог про ле ћа 
елек тро мре жа про ду же на у свим на се љи-
ма пе ћи нач ке оп шти не, у ко ји ма су са ве ти 
ме сних за јед ни ца из ра зи ли по тре бу за до-
град њом мре же.

- Ја ко при јат но сам из не на ђен ге стом 
ме шта на Пе ћи на ца ко ји су пре по зна ли 
наш труд и од лу чи ли да га на ова кав на-
чин на гра де. Из град ња ин фра струк ту ре и 
уна пре ђе ње ква ли те та жи во та ста нов ни ка 
на ше оп шти не је оба ве за ло кал не са мо у-
пра ве, али сва ка ко при ја ка да вам не ко на 
ова кав на чин ста ви до зна ња да је за до во-
љан ва шим ра дом и ја сам за хва лан овим 
љу ди ма на па жњи ко ју су нам ука за ли – 
ре као је Тр бо вић.

На ред них да на у ули ца ма у ко ји ма је 
до гра ђе на елек тро мре жа по ста вље на је и 
улич на ра све та.

БРЕ СТА Ч И СРЕМ СКИ
МИ ХА ЉЕВ ЦИ 

Улагање у здравство
Но ве ам бу лан те су отво ре не у Бре ста-

чу и Срем ским Ми ха љев ци ма, а врп це су 
20. апри ла, у при су ству оп штин ског ру ко-
вод ства и ме шта на ова два се ла, пре се кли 
пред сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки и др жав ни се кре тар 
Ми ни стар ства здра вља доц. др Фе ренц 
Виц ко, ко ји је том при ли ком из ја вио је да 
ће но ве ам бу лан те олак ша ти рад ме ди цин-
ском осо бљу, а ме шта ни ма ова два се ла 
обез бе ди ти здрав стве не услу ге у пу ном 
оби му.

- Оп шти на Пе ћин ци се за и ста по ка за-

ла. Сви зна мо да се дав но ни је гра ди ло, 
на ро чи то у се ли ма, а Оп шти на Пе ћин ци 
је из соп стве них сред ста ва из гра ди ла две 
са вре ме не ам бу лан те, ко је ће жи те љи ма 
ових на се ља учи ни ти здрав стве ну услу гу 
мно го при сту пач ни јом, а са мим тим и ква-
ли тет услу га ће би ти мно го бо љи – ре као 
је Виц ко.

За до вољ ни су би ли и ме шта ни. Ву ки-
ца Ро гић из Срем ских Ми ха ље ва ца нам 
је ре кла да је прет ход на ам бу лан та би ла 
у ства ри про дав ни ца ко ја је пре у ре ђе на у 
ам бу лан ту.

- Ста ра ам бу лан та је про ки шња ва ла и 
би ла је пра ва ка та стро фа. Са да ће мо ко-
нач но мо ћи да се ле чи мо у при стој ним 
усло ви ма – ре кла нам је Ву ки ца Ро гић. 

Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки је под-
се ти ла да је два де сет пет го ди на ра ди ла 
као док тор у оп шти ни Пе ћин ци и да из лич-
ног ис ку ства зна ко ли ко су обе ам бу лан те 
би ле у ло шем ста њу. 

- Ре а ли за ци ја ових про је ка та је тра ја ла 
не што ду же не го што смо оче ки ва ли, јер 
ам бу лан те мо ра ју да ис пу не чи тав низ тех-
нич ких усло ва, али ва жно је да смо ус пе ли 
да овај по сао при ве де мо кра ју и да су ме-
шта ни Бре ста ча и Срем ских Ми ха ље ва ца 
да нас до би ли мо дер не ам бу лан те у ко ји ма 
ће убу ду ће до би ја ти мно го ква ли тет ни је 
здрав стве не услу ге – из ја ви ла је Ко ва че-
вић Су бо тич ки.

ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Ношње за „Из вор“ 

Фол клор но дру штво „Из вор“ по че ло је 
као фол клор на сек ци ја пе ћи нач ког Кул тур-
ног цен тра, а од де цем бра про шле го ди не 
и зва нич но је ре ги стро ва но као фол клор но 
дру штво и у овом тре нут ку бро ји 80 чла но-
ва.

Про шле не де ље „Из вор“ је по се тио на-
чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не Пе ћин-
ци Жељ ко Тр бо вић и том при ли ком им је у 
име ло кал не са мо у пра ве уру чио на по клон 
ком плет на род них но шњи. 

Ру ко во ди лац Дру штва Да ни је ла Бар нак 
за хва ли ла се ро ди те љи ма мла дих фол кло-
ра ша и ло кал ној са мо у пра ви на раз у ме ва-
њу и по др шци без ко је би рад Дру штва био 
не мо гућ.

- За хвал на сам ло кал ној са мо у пра ви што 
је пре по зна ју ћи наш труд и за ла га ње по др-
жа ла наш рад, јер то је ула га ње у мла дост, 
ула га ње у бу дућ ност и ула га ње у очу ва ње 
на род ног бла га – ре кла је Да ни је ла Бар нак 
и на гла си ла да, иако је се ди ште Дру штва 

у До њем То вар ни ку, она и њен муж Вла ди-
мир ра де са де цом у свим на се љи ма пе ћи-
нач ке оп шти не у ко ји ма има до вољ но за ин-
те ре со ва не де це.

Тр бо вић је оце нио да је оку пља ње око 
фол клор ног дру штва ко ри сно за мла де, јер 
се на тај на чин окре ћу уче њу и дру же њу, а 
не ули ци и ка фа ни.

- Да на шњи по клон је гест по др шке овим 
мла дим љу ди ма. Не дав но смо им у са рад-
њи са Ме сном за јед ни цом уре ди ли про стор 
у ко јем мо гу да ве жба ју и на да мо се да ће 
им то би ти под стрек у да љем ра ду – из ја-
вио је Тр бо вић.

ПЕ ЋИН ЦИ

Из град ња пи ја це 

Град ња но ве пи ја це у Пе ћин ци ма по че-
ла је про шле не де ље у Ули ци Јо ве Не гу ше-
ви ћа, пре ко пу та ста ре пи ја це, а ра до ве је 
об и шла пред сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки у прат њи 
оп штин ског ру ко вод ства. Ка ко нам је ре као 
на чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не Пе-
ћин ци Жељ ко Тр бо вић, град ња но ве пи ја це 
ће се из во ди ти у три фа зе.

- У пр вој фа зи, ко ја је упра во у то ку и за 
ко ју је ло кал на са мо у пра ва обез бе ди ла три 
ми ли о на ди на ра, би ће уре ђен пла то но ве 
пи ја це и при ла зни пут. У дру гој фа зи би ће 
из гра ђе на на стре шни ца ко ја ће пре кри ва ти 
це лу пи ја цу, а у тре ћој фа зи ће мо из гра ди-
ти не ко ли ко ло ка ла, ка ко би смо омо гу ћи ли 
и про да ју на мир ни ца по пут ме са и млеч-
них про из во да, ко је по за ко ну не сме ју да 
се про да ју са отво ре ним те зга ма. На да мо 
се да ће мо до кра ја го ди не за вр ши ти овај 
по сао и да ће Пе ћин ци ко нач но до би ти мо-
дер ну пи ја цу ка ква им је одав но по треб на – 
ре као је Тр бо вић и до дао да се укуп на вред-
ност ра до ва на из град њи пи ја це про це њу је 
на 10 ми ли о на ди на ра.  Душан Срећков

РЕЗЕРВНЕ ВОЈНЕ СТАРЕШИНЕ

Отворене про сто ри је
На Дан вој ске Ср би је про шле су бо те, 23. 

апри ла при год ном све ча но шћу у Ши ду су 
отво ре не но ве про сто ри је Оп штин ске ор га-
ни за ци је ре зер вних вој них ста ре ши на. У 
но во о тво ре ним про сто ри ја ма, одр жа на је 
при год на све ча ност на ко јој су по ред чла-
но ва ОРВС, при су ство ва ли пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве као и го сти из оста лих 
гра до ва. 

Ка ко је том при ли ком ис так ну то, бу ду ћи 
рад Ор га ни за ци је ре зер вних вој них ста ре-
ши на у Ши ду би ће усме рен на ја ча њу 
њихове уло ге.

- Да на шња уло га ре зер вних вој них ста ре-
ши на је ве о ма осла бље на и ми ће мо на 
овим про сто ри ма на сто ја ти да по диг не мо 
ка ко углед ре зер вних вој них ста ре ши на, 
та ко и вој ске - ис та као је пред сед ник Управ-
ног од бо ра ОРВС Ра до слав Ма ној ло вић.

ПЕЋИНЦИ

ШИД
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ПОСЕТА МИ НИ СТРА ПОЛИЦИЈЕ
Стигла во зи ла 

Пре да ји кљу че ва од два ауто мо би ла 
мар ке „шко да фа биа“ По ли циј ској ста ни ци 
у Ру ми 19. апри ла при су ство вао је и ми ни-
стар уну тра шњих по сло ва др Не бој ша Сте-
фа но вић.

Реч је о два пот пу но но ва во зи ла чи ја је 
вред ност 2,5 ми ли о на ди на ра, а ко је је По-
ли циј ској ста ни ци Ру ма по кло ни ла ло кал на 
са мо у пра ва.

Ми ни стар Сте фа но вић је ука зао да се 
овом до на ци јом по ка зу је да ло кал на са мо-
у пра ва ми сли о без бед но сти сво јих гра ђа-
на и да је ова ква до бра са рад ња основ за 
бо љу без бед ност. 

- Схва та ње про бле ма без бед но сти, за-
јед нич ки иза зо ви, али и за јед нич ка ре ше ња 
и не са мо ова два во зи ла већ и фор ми ра-
ње ко манд ног цен тра и ви део со бе где ће 
се фак тич ки ра ди ти над зор над школ ским 
дво ри шти ма и рас кр сни ца ма по ка зу је да 
љу ди у рум ској оп шти ни раз ми шља ју о 
без бед но сти, баш као и љу ди у По ли циј ској 
упра ви и да нам је то за јед нич ки за да так 
- да гра ђа ни сва ког ме ста у Ср би ји до жи-
вља ва ју сво ју по ли ци ју као ин сти ту ци ју ко ја 
је ту због њих, ко ја је њи хов сер вис и да 
се ми тру ди мо да без бед ност бу де мак си-
мал на. Дра го ми је и за хва лан сам због ове 
до на ци је и на дам се да ће мо и у бу дућ но-
сти има ти та ко ле пих ве сти - из ја вио је ми-
ни стар Не бој ша Сте фа но вић пред згра дом 
По ли циј ске ста ни це у Ру ми.

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић уру чио је кљу че ве од до ни ра них 
ауто мо би ла на чел ни ку По ли циј ске ста ни це 
Ру ма Влат ку Та ди ћу. 

Он је том при ли ком под се тио да је ло-
кал на са мо у пра ва и ла не до ни ра ла два 
ауто мо би ли ПС Ру ма, а све у ци љу по ве-
ћа ња без бед но сти гра ђа на. 

- Ми по ма же мо по ли ци ји и ка да је у пи-
та њу ра чу нар ска опре ма и кан це ла риј ски 
ма те ри јал. Си гур ност на ших гра ђа на, на-
ше де це је на пр вом ме сту и по ред ра да 
по ли ци је, рум ска оп шти на се тру ди да и 
са ма до при не се по ве ћа њу без бед но сти. 
Уво ди мо ви део над зор у шко ле, на бит не 
рас кр сни це у гра ду, што по ли ци ји и дру-
гим слу жба ма без бед но сти олак ша ва рад 
и утвр ђи ва ње чи ње ни ца. На Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва, По ли циј ској ста ни ци 
у Ру ми, али и на ло кал ној са мо у пра ви је 
да обез бе ди мо мо гућ но сти за нор ма лан и 
без бе дан жи вот свих гра ђа на и дра го ми је 
што сло жно иде мо ка том ци љу - ука зао је 
Сла ђан Ман чић.

„ЕВРО ПА ЗА ГРА ЂА НЕ“

Бри га о со ци јал но 
угро же ни ма

Дру ги про јект ни до га ђај про јек та „Ак тив-
на за јед ни ца за со ци јал ну ин клу зи ју АКТ 
ИН“, у окви ру про гра ма „Евро па за гра ђа не“ 
одр жан је у Ру ми, као јед ној од уче сни ца 
про јек та. 

Но си лац овог про јек та је Оп шти на Це сти-
ца из Хр ват ске, а парт не ри су, по ред Ру ме, 
Цир ку ла не из Сло ве ни је и Хај нин ген из 
Не мач ке. 

- Оп шти циљ про јек та је укљу чи ва ње 
ра њи вих гру па у то ко ве дру штва, а овог 
де ша ва ња у Ру ми да се про јект ни парт не ри 
упо зна ју са на шим при ме ри ма до бре прак-
се и на чи ни ма на ко је ми укљу чу је мо ра њи-
ве гру пе у за јед ни цу и ко је услу ге им пру жа-
мо - ис ти че Бо ја на Ланц, ко ор ди на тор ка 
овог про јек та у име рум ске оп шти не.

Она је на по ме ну ла да је рум ска оп шти на, 
то ком три да на (од 21. до 23. апри ла), пред-
ста ви ла при ме ре до бре прак се из обла сти 
со ци јал не ин клу зи је. 

Упра во за то су уче сни ци про јек та и об и-
шли Днев ни цен тар за осо бе са ин те лек ту-
ал ним и мен тал ним смет ња ма ко ји де лу је 
при Цен тру за со ци јал ни рад, где се и 
ди ску то ва ло о ра ду и ак тив но сти ма цен тра, 
а пред ста вљен је и про је кат Европ ске уни је 
„Ја ча ње со ци јал не ин клу зи је осо ба са мен-
тал ним и ин те лек ту ал ним смет ња ма“ ко ји 
се ре а ли зу је у рум ској оп шти ни.

Уче сни ци про јек та су 22. апри ла по се ти-
ли Шко лу за спе ци јал ну обра зо ва ње „Ан тон 
Ска ла“ у Ста рој Па зо ви, а по след њег да на 
про јект ног до га ђа ја у Ру ми, та ко ђе при мер 
до бре прак се и бри ге о ста рим ли ци ма у 
окви ру Ге рон то ло шког цен тра „Срем“ у 
Ру ми.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Три ме ри за се ла
Ло кал на са мо у пра ва у Ру ми обез бе ди ла 

је 18 три ме ра за ко ше ње тра ве ко ји су по де-
ље ни свим се о ским ме сним за јед ни ца ма, 
Че твр тој град ској за јед ни ци, а је дан три мер 
ће би ти усту пљен Гар ни зо ну Вој ске Ср би је у 
Срем ској Ми тро ви ци, а ову од лу ку би тре ба-
ло да до не се Оп штин ско ве ће. По де ли ових 
три ме ра про шле сре де, 20. апри ла, при су-
ство вао је пред сед ник рум ске оп шти не Сла-
ђан Ман чић.

- Сред ства за на бав ку ових мак си мал но 
ја ких и про фе си о нал них три ме ра из но се око 
1,6 ми ли о на ди на ра, то је це на до би је на на 
тен де ру. То је део сред ста ва ко ји се уби ра ју 
по осно ву по љо при вре де, ка ко би се љу ди-
ма ко ји во де ме сне за јед ни це омо гу ћи ло да 
има ју про фе си о нал ни алат за ко ше ње зе ле-
них јав них по вр ши на, ко је ни су у над ле жно-
сти ЈП „Ко му на лац“ - ка же Ман чић.

ПУ ТИН ЦИ

Уре ђе ње
ули ца и пар ка

У окви ру пла ни ра них ра до ва на одр жа ва-
њу пут не ин фра струк ту ре у рум ској оп шти-
ни, за ко је је ове го ди не обез бе ђе но 35 
ми ли о на ди на ра у оп штин ском бу џе ту, 
ас фал ти ра на је и Ули ца Ни ко ле Те сле у 
Пу тин ци ма.

Реч је о ду жи ни од 200 ме та ра ас фал та, 
за ко је је обез бе ђе но ми ли он ди на ра. 

- То смо и обе ћа ли гра ђа ни ма Пу ти на ца. 
За ове љу де ас фалт је ве о ма зна ча јан, јер 
они ту жи ве 20 го ди на без ас фал та, зна чи 
би ло је про бле ма ка да па да ки ша или снег. 
Пла ни ра ли смо да ас фал ти ра мо це лу ули-
цу, али во до вод и гас су по ста вље ни у 

ду жи ни од 200 ме та ра. Ка да ура ди мо ту 
мре жу, за вр ши ће мо и ас фал ти ра ње - ка же 
Бран ко Ман дић, пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Пу тин ци. 

 С. Џакула

ПО ЧЕ ЛА ИЗ ГРАД ЊА ШКО ЛЕ
У МА ЧВАН СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Оства рење сна

На кон ско ро чи та ву де це ни ју бор бе за 
из град њу но ве згра де Основ не шко ле „До-
бро сав Ра до са вље вић На род“ у Ма чван-
ској Ми тро ви ци, сан свих Ма чва на и де це 
ко ја по ха ђа ју ову шко лу се оства ру је. 

Пр ва фа за ра до ва, ко ја под ра зу ме ва 
ру ше ње де ла фи скул тур не са ле, ве зног 
де ла, ра ди о ни це за тех нич ко и спорт ског 
те ре на по че ла је про шлог че тврт ка, 21. 
апри ла уз при су ство ве ли ког бро ја де це, 
ро ди те ља и пред став ни ка ло кал не са мо-
у пра ве. 

При сут ни ма се обра тио гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо-
вић, ко ји је из ја вио да му је дра го што ко-
нач но кре ће из град ња но ве шко ле и на ја-
вио за вр ше так ра до ва до сеп тем бра иду ће 
го ди не. Та ко ђе, до дао је да ће се по тру-
ди ти да де ца из Ма чван ске Ми тро ви це и 
окол них се ла по ха ђа ју јед ну шко лу, ко ја ће 
би ти до стој на сва ког Ма чва ни на. 

За ме ник гра до на чел ни ка То ми слав Јан-
ко вић ука зао је да се из град њом шко ле 
ре ша ва ве ли ки про блем, не са мо ме шта на 
Ма чван ске Ми тро ви це.

- Шко ла пред ста вља огле да ло јед ног 
дру штва и ло кал не за јед ни це. Град је 
обез бе дио од ре ђе на сред ства за ове ра до-
ве и ту не ста је мо. На кон за вр шет ка пр ве 
фа зе ра до ва, по ку ца ће мо на сва вра та да 
обез бе ди мо још нов ца, ка ко би чи тав про-
цес убр за ли – из ја вио је Јан ко вић. 

Ди рек тор шко ле Сла ђан Па пић ни је 
скри вао сво је оду ше вље ње због по чет ка 
пр ве фа зе ра до ва. 

- Осе ћај је фан та сти чан. Ово је оно за 
шта смо се бо ри ли пре ко де це ни је. Наш 
сан и на ше иде је се оства ру ју. Ово је по че-
так на ше сре ће, сре ће свих ко ле га, ме шта-
на и де це. До би ће мо је дан сја јан обје кат 
са но вом опре мом и на ме шта јем – ис та као 
је Па пић и за хва лио се Гра ду Срем ска Ми-
тро ви ца ко ји је ка ко ка же, дао ве ли ки до-
при нос из град њи но ве шко ле.

 
АМ БУ ЛАН ТА У БЕ ШЕ НО ВУ

Ква ли тет ни је
здрав стве не услу ге

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра-
ни слав Не ди мо вић, за јед но са ди рек то ром 
До ма здра вља др Ду шком Ма џи ћем, пред-

РУМА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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сед ни ком Са ве та за здра вље др Жив ком 
Вр це љом и пред сед ни ком Са ве та ме сне 
за јед ни це Бе ше но во Дра го љу бом Ла ке ти-
ћем 19. апри ла зва нич но је отво рио но ву 
ам бу лан ту у Бе ше но ви. 

Пре три го ди не по че ла је из град ња овог 
објек та, у ко јем су сме ште не про сто ри је 
ам бу лан те и Ме сне за јед ни це. За ову ин ве-
сти ци ју из дво је но је око 16 ми ли о на ди на ра, 
део нов ца је из дво ји ла ло кал на са мо у пра ва, 
а део Ми ни стар ство при вре де. 

Не ди мо вић се за хва лио Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је, од но сно Ми ни стар ству при вре де, 
ко ји су су фи нан си ра ли обје кат и до де ли ли 
60 од сто сред ста ва по треб них за из град њу. 
Та ко ђе, гра до на чел ник се за хва лио Са ве ту 
за здра вље, као и До му здра вља Срем ска 
Ми тро ви ца ко ји су та ко ђе ини ци ра ли да се 
из гра ди но ва ам бу лан та. 

Ди рек тор До ма здра вља Срем ска Ми тро-
ви ца др Ду шко Ма џић из ја вио је да је обје-
кат у ко јем се на ла зе про сто ри је ме сне 
за јед ни це и ам бу лан те, ве о ма зна ча јан за 
ме шта не и се ло.

- Ово је је дан ре пре зен та ти ван обје кат 
ка да је у пи та њу при мар на здрав стве на 
за шти та. Ми ће мо га опре ми ти оним што је 
ну жно за пру жа ње здрав стве них услу га на 
при мар ном здрав стве ном ни воу. Сва ка ко је 
зна чај но што је уз по моћ град ског и ре пу-
блич ког бу џе та до би јен је дан ова кав обје кат. 
По че так ра да ам бу лан те за ви си од здрав-
стве не и са ни тар не ин спек ци је, ко ја тре ба 
да из да до зво лу за рад. Оче ку јем да ће то 
би ти за око две не де ље – ис та као је др 
Ма џић.

Ка да зва нич но и кре ну да се вр ше пре гле-
ди у но вој ам бу лан ти, ле кар ће би ти на рас-
по ла га њу ме шта ни ма по не дељ ком, сре дом 
и пет ком.

Пред сед ник Са ве та за здра вље др Жив ко 
Вр цељ из нео је сво је за до вољ ство, због 
но во о тво ре не здрав стве не ста ни це у овом 
се лу. Та ко ђе, он сма тра да је ово је дан од 
по ка за те ља да мла ди тре ба да оста ју у се лу. 

У про сто ри ја ма но ве ам бу лан те на ла зи ће 
се шал тер, про сто ри ја за ле ка ра и пре ви ја-
ли ште.

ПО ДР ШКА ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИМА

Проширење
фирме из Јарка

У то ку су ра до ви на из град њи до дат ног 
објек та фир ме „Стил тек“ из Јар ка, ко је су 
про шле сре де, 20. апри ла об и шли гра до-
на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав 
Не ди мо вић, на чел ник Град ске упра ве за 
ур ба ни зам, ко му нал не и ин спек циј ске по-
сло ве Вла ди мир Пет ко вић и пред сед ник 
Скуп шти не гра да Ми лан Ко ва че вић. 

Фир ма „Стил тек“ ба ви се ме та лур ги јом и 
про из вод њом ра зних про фи ла за гра ђе ви-
нар ство и из ра дом ме тал них кон струк ци ја 
за ин ду стриј ске објек те. Успе шно по слу ју, 
ка ко на до ма ћем тр жи шту, та ко и на ино-
стра ном, а има ју до бру са рад њу и са ми-
тро вач ком ло кал ном са мо у пра вом. 

- Об и шли смо ра до ве на из град њи но вог 
по го на фа бри ке, ко ја про ши ру је сво је ка па-
ци те те. По себ но ми је дра го што је у пи та-
њу до ма ћа фир ма, и на дам се да ће их у 
бу дућ но сти би ти још ви ше. Наш за да так је 
по др жи мо на ше до ма ће при вред ни ке, ко ји-
ма мо же мо по мо ћи да лак ше до ђу до гра ђе-
вин ске до ку мен та ци је – ис та као је на чел ник 
Пет ко вић. 

ИН ДУ СТРИЈ СКА ЗО НА „ЈЕ ЗЕ РО“ 

За ин ве сти то ре
16 хек та ра

Ди рек тор Ди рек ци је за из град њу Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца Вла ди мир Са на дер и 
на чел ник Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко-
му нал не и ин спек циј ске по сло ве Вла ди мир 
Пет ко вић об и шли су 19. апри ла ра до ве на 
из град њи са о бра ћај ни це у Ин ду стриј ској 
зо ни „Је зе ро“, са чи јом из град њом ће ова 
ин ду стриј ска зо на би ти ком плет на. 

Про је кат је су фи нан си ра ло Ми ни стар-
ство при вре де у из но су од 11 ми ли о на ди-
на ра, а пре о ста лих 11 ми ли о на из дво је но је 
из бу џе та Гра да. 

- Ди рек ци ја за из град њу Гра да, у са рад-
њи са Ми ни стар ством при вре де, ре а ли зо-
ва ла је про је кат из град ње са о бра ћај ни це у 
ин ду стриј ској зо ни „Је зе ро“ у ду жи ни од 515 
ме та ра, ши ри не шест ме та ра са ат мос фер-
ском ка на ли за ци јом. До би ли смо до зво лу 
за из град њу ове са о бра ћај ни це, и од Ми ни-
стар ства при вре де до би ли 50 од сто сред-
ста ва. У прет ход ном пе ри о ду су за вр ше ни 
и оста ли ин фра струк тур ни ра до ви, та ко да 
мо же мо ре ћи да је ов де оста ло још сло бод-
но 16 хек та ра за но ве ин ве сти то ре – ре као 
је Вла ди мир Са на дер, ди рек тор Ди рек ци је 
за из град њу.

На чел ник ГУ за ур ба ни зам, ко му нал не и 
ин спек циј ске по сло ве Вла ди мир Пет ко вић 
ис та као је да из град ња ове са о бра ћај ни це 
има ве ли ки зна чај за сам град. 

- Има мо ком плет но опре мље ну ин ду-
стриј ску зо ну, ко ја је по зив ни ца за све бу ду-
ће ин ве сти то ре. По ред Ин ду стриј ске зо не 
„Се вер 1“ и „Се вер 2“, са да има мо и ком-
плет ну Ин ду стриј ску зо ну „Је зе ро“ – ре као 
је Пет ко вић и до дао да још пре о ста је да се 
од ра ди обе ле жа ва ње и по ста вља ње са о-
бра ћај не сиг на ли за ци је. 

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

Паркинг и расвета
Из град њом пар кин га иза цр кве у бли зи ни 

ке ја, у ду жи ни од 135 ме та ра у Ма чван ској 
Ми тро ви ци ре шен је ве ли ки про блем, не са-
мо ме шта на Ма чван ске Ми тро ви це не го и 
це ле се вер не Ма чве. Упо ре до са тим, по ста-
вља се и јав на ра све та дуж ке ја, укуп но 37 
бан де ра. Вред ност ових ин ве сти ци ја је око 
пет ми ли о на ди на ра. 

Ра до ве на по ста вља њу јав не ра све те су 
про шлог че тврт ка, 21. апри ла об и шли То-
ми слав Јан ко вић, за ме ник гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це, ди рек тор Ди рек ци је за 
из град њу гра да Вла ди мир Са на дер и пред-
сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Ма чван ска 
Ми тро ви ца Ми лош Ко вач. 

- Из град њом пе шач ког мо ста чи тав овај 
део при о ба ља ре ке Са ве до би ја но ву функ-
ци ју и зна чај, из раз ло га што на ши су гра ђа ни 
пар ки ра ју ов де сво је ауто мо би ле, и из го ди-
не у го ди ну пар кинг ме ста ко ја су по сто ја ла 
би ла су не до вољ на да би сви гра ђа ни, не кр-
ше ћи са о бра ћај не про пи се, пар ки ра ли сво је 
ауто мо би ле. Ура ђе на су 43 пар кинг ме ста, 

али по сто ји по тре ба за про ши ре њем пар-
кин га. Са дру ге стра не, ра ди мо и ра све ту. 
Ве ли ки број на ших су гра ђа на кеј ко ри сти за 
шет њу и ре кре а ци ју. По ста вља њем ра све те 
про стор ће би ти леп ши и без бед ни ји, због 
де це ко ја сва ко днев но про ла зе ову да, али и 
свих су гра ђа на – ре као је при ли ком по се те 
Ма чван ској Ми тро ви ци То ми слав Јан ко вић. 

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Ма-
чван ска Ми тро ви ца Ми лош Ко вач ис та као је 
да су уште ђе на зна чај на сред ства при ли ком 
по ста вља ња ра све те и ас фал ти ра ња пар-
кин га и са мим тим ра до ви за ко је је пред-
ви ђе на су ма од шест ми ли о на ди на ра из-
но си ли су не пу них пет ми ли о на, од че га 3,4 
ми ли о на ди на ра за ра све ту и 1,5 ми ли о на за 
пар кинг. С. Станетић

СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА

Дан де вој чи ца 
У ор га ни за ци ји Са ве та за жен ско пред у-

зет ни штво Срем ске при вред не ко мо ре про-
шлог че тврт ка, 21. апри ла обе ле жен је Дан 
де вој чи ца. У Срем ској при вред ној ко мо ри су 
се су сре ле успе шне по слов не же не и уче ни-
це сред њих шко ла из Срем ске Ми тро ви це.

О сво јим за ни ма њи ма го во ри ле су пред у-
зет ни це, про фе сор ке, ле кар ке ко је су де вој-
чи ца ма ука за ле да при ли ком ода би ра сво јих 
бу ду ћих про фе си ја не тре ба да под ле жу 
сте ре о ти пи ма, већ да се ру ко во де лич ним 
ин те ре си ма и та лен ти ма.

Ме ђу на род ни Дан де вој чи ца је уста но-
вљен на ни воу Ује ди ње них на ци ја, а од 
2001. го ди не, ка да је у Евро пи (Не мач кој) 
пр ви пут обе ле жен овај дан у овој ма ни фе-
ста ци ји је уче ство ва ло ви ше од ми ли он 
де вој чи ца. Б. С.

ЈКП ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА

То пли ста но ви
Про шле не де ље, упр кос чи ње ни ци да је 

зва нич на греј на се зо на окон ча на 15. апри-
ла, ЈКП То пли фи ка ци ја из Срем ске Ми тро-
ви це на ста ви ла је да гре је ста но ве и 
по слов ни про стор сво јих ко ри сни ка. 

Ка ко са оп шта ва ју из овог пред у зе ћа, у 
до го во ру са гра до на чел ни ком Бра ни сла-
вом Не ди мо ви ћем до нета је од лу ка о про-
ду же њу греј не се зо не, с об зи ром на ни ске 
спољ не тем пе ра ту ре. Греј на се зо на у 
Срем ској Ми тро ви ци ће тра ја ти нај ка сни је 
до 3. ма ја, ка да по чи ње ре монт по стро је-
ња.   

КУ ЗМИН

Ус кр шњи ја да
У Ку зми ну је про шле сре де, 20. апри ла 

по дру ги пут ор га ни зо ва на Ус кр шњи ја да, 
ма ни фе ста ци ја у су срет Ус кр су, у ко јој су 
нај мла ђи нај ви ше ужи ва ли.

Уз по др шку Гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
а у ор га ни за ци ји Удру же ња „Злат ни 
осмех“, Са ве та ме сне за јед ни це Ку змин и 
Удру же ња же на „Ди ка“ у цен тру се ла би ли 
су по ста вље ни штан до ви са деч јим ру ко-
тво ри на ма и ко ла чи ма ко је су уме си ле 
чла ни це жен ског удру же ња. До га ђа ју је 
при су ство вао и на чел ник град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не дић, 
ко ји је ис та као да ве ли ка по се ће ност де це 
и сјај на ат мос фе ра на Ус кр шњи ја ди су 
ме ри ло да је ова ма ни фе ста ци ја би ла 
успе шна. 

Б. С.
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По во дом Европ ске недeље иму ни-
за ци је, ко ја се обе ле жа ва од 24. до 
30. апри ла, За вод за јав но здра вље 

Срем ска Ми тро ви ца је у са рад њи са До-
мом здра вља Срем ска Ми тро ви ца ор га-
ни зо вао пре да ва ње о зна ча ју си сте мат ске 
иму ни за ци је де це. Пре да ва ње је одр жа но 
у про сто ри ја ма Слу жбе за по ли ва лент ну 
па тро на жу у Дис пан зе ру на Са ви, про шле 
сре де, 20. апри ла. 

Ово го ди шњи сло га ном Европ ске не де ље 
иму ни за ци је је „По ве ћај мо об у хват иму ни-
за ци јом“. Др Ја сми на Јан дрић Ко чић из За-
во да за јав но здра вље је го во ри ла о зна ча ју 
си сте мат ске иму ни за ци је де це и об ја сни ла 
шта зна чи и од че га шти ти сва ка вак ци на 
до би је на при ро ђе њу. Пре да ва ње је одр жа-
но бу ду ћим мај ка ма у окви ру Шко ле ро ди-
тељ ства. 

Европ ска недeља иму ни за ци је има за 
циљ по ве ћа ње об у хва та иму ни за ци јом пу-
тем ја ча ња уве ре ња о по тре би за шти те 
сва ког по је дин ца од бо ле сти ко је се мо гу 
спре чи ти вак ци на ци јом. На и ме, Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја је по кре ну ла 
ини ци ја ти ву за ор га ни зо ва ње Не де ље иму-
ни за ци је у ок то бру 2005. го ди не са иде јом 
да се па жња оп ште јав но сти и здрав стве-
них рад ни ка усме ри на зна чај иму ни за ци је 
као нај е фек тив ни је и нај е фи ка сни је ме ре 
при мар не пре вен ци је, у ко ју се од по чет ка 
укљу чи ла на ша зе мља.

Иму ни за ци ја пред ста вља при ме ну вак-
ци на у спре ча ва њу и су зби ја њу за ра зних 
бо ле сти. Иму ни за ци јом се на нај бр жи и 
нај јеф ти ни ји на чин кон тро ли шу, од стра њу-
ју и на кра ју ис ко ре њу ју мно ге за ра зне бо-
ле сти и за то она пред ста вља при о ри тет у 
здрав стве ној за шти ти. Циљ си сте мат ске 
оба ве зне иму ни за ци је је до сти ћи и одр-
жа ти пре ко 95 од сто об у хва та про гра мом 
оба ве зне иму ни за ци је на ни воу це ло куп не 
по пу ла ци је де це. Вак ци на ци ја пред ста вља 

ства ра ње ак тив ног иму ни те та, тј. осо ба ко ја 
је вак ци ни са на ства ра ан ти те ла ко ја у су-
сре ту са про у зро ко ва чем бо ле сти по бе ђу ју 
и не до во де до по ја ве бо ле сти.

Ка ко се мо гло чу ти на пре да ва њу, иму-
ни за ци јом се пре ве ни ра ју бо ле сти, ком-
пли ка ци је и смрт ни ис хо ди од вак ци на ма 
пре вен та бил них бо ле сти укљу чу ју ћи рак 
гр ли ћа ма те ри це, диф те ри ју, хе па ти тис Б, 
мор би ле, за у шке, ве ли ки ка шаљ, за па ље-
ње плу ћа, де чи ју па ра ли зу, про ли ве иза зва-
не ро та ви ру сом, ру бе лу и те та нус. 

Сва ке го ди не се ре ги стру је из ме ђу два и 
три ми ли о на смрт них ис хо да од диф те ри је, 
те та ну са, ве ли ког ка шља и ма лих бо ги ња 
код не вак ци ни са них ли ца, а нај ви ше код де-
це ис под пет го ди на жи во та. Про це њу је се 
да сва ке го ди не оста не не вак ци ни са но 18,7 
ми ли о на де це у све ту основ ним вак ци на ма 
пре ма про ши ре ном про гра му иму ни за ци је. 
Иму ни за ци ја је до при не ла ис ко ре њи ва њу 

ве ли ких бо ги ња и до при но си ис ко ре њи ва-
њу де чи је па ра ли зе. Пре уво ђе ња вак ци не 
про тив ма лих бо ги ња, ко ја је у при ме ни ско-
ро 50 го ди на, про це њу је се да је го ди шње 
уми ра ло око 2,6 ми ли о на осо ба сва ке го ди-
не. У 2014. го ди ни, 85 од сто де це у све ту је 
при ми ло јед ну до зу вак ци не про тив ма лих 
бо ги ња до свог дру гог ро ђен да на, у од но-
су на 73 од сто 2000. го ди не. У 1997. го ди ни 
регистровaнa је последњa ве ћа епидемијa 
морбилa у Ре пу бли ци Ср би ји, нa те ри то ри ји 
Косовa и Ме то хи је сa 3948 обо ле лих и се-
дам смрт них исходa. 

Пре ма ка лен да ру оба ве зне иму ни за ци је 
у Ре пу бли ци Ср би ји пр ва вак ци на се до би ја 
на ро ђе њу, про тив ту бер ко ло зе и хе па ти ти-
са Б, а по след ња у осмом раз ре ду основ не 
шко ле, од но сно уз ра сту од 14 го ди на ка да 
де ца до би ја ју тре ћу ре вак ци на ци ју ДТ про-
тив диф те ри је и те та ну са и про тив деч је па-
ра ли зе.  С. С. 

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ - ЕВРОП СКА НЕ ДЕ ЉА ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈЕ

Вак ци на ци јом шти ти мо де цу

Мир ја на Ју ри шић, пен зи о нер ка: 
На рав но да је до бро вак ци ни са ти, то је 
за шти та. Вак ци ни са ла сам и сво ју де цу. 
Сма трам да је то до бра ствар. 

Сне жа на По ља ко вић, не за по сле на: 
Ре дов но во дим на вак ци не сво је де те. 
Чи там сва шта о то ме, сум ња се ја вља, али 
упр кос то ме вак ци ни ше мо де те.

Гор да на Пе тр жљан, не за по сле на: 
Ре дов но вак ци ни шем де цу, при ста ли це 
смо вак ци на ци је. То је по треб но и нео п ход-
но за деч је здра вље. 

Ђор ђе Ју ри шић, ин ва лид ски пен зи о-
нер: Вак ци ни сао сам сво је де те, ре дом 
ка ко су ишле вак ци не. Јед ни ка жу да је 
до бро, не ки да ни је. 

Жа кли на Пи са њук, за по сле на у адво-
кат ској кан це ла ри ји: Мо ја де ца су већ 
ве ли ка, али су ре дов но вак ци ни са на. 

Ми лен ко Гру и чић, не за по слен: Ни сам 
за вак ци на ци ју, чуо сам да то ни је баш нај-
бо ље. Ни је ни за нас ста ри је,а ка мо ли за 
де цу. Ја ни сам вак ци ни сан и ни сам имао 
ни ка квих про бле ма. 

АН КЕ ТА: Шта ми сли те о вак ци на ци ји и да ли сте вак ци ни са ли сво ју де цу?

Ми тров ча ни за вак ци на ци ју

Мир ја на Ју ри шић, Сне жа на По ља ко вић, Гор да на Пе тр жљан, Ђор ђе Ју ри шић, Жа кли на Пи са њук и Ми лен ко Гру и чић



16 27. APRIL 2016.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

У Спе ци јал ном ре зер ва ту 
при ро де „За са ви ца“ 
про те кле су бо те, 23. 

апри ла обе ле жен је сед ми по 
ре ду Дан ма га ри ца. На овај 
дан зва нич но је от по че ла и 
ту ри стич ка се зо на у овом 
ре зер ва ту, ко ја ће тра ја ти 
то ком чи та ве го ди не. За све 
љу би те ље жи во ти ња и при-
ро де ко ји су по же ле ли да 
до ђу, улаз, во жња бро дом, 
де гу ста ци ја ма га ре ћег па при-
ка ша и оби ла зак жи во ти ња 
би ли су бес плат ни. 

Ка ко нам је об ја снио управ-
ник ре зер ва та Сло бо дан 
Си мић, Дан отво ре них вра та 
осми шљен је про шле го ди не, 
ка ко би свим гра ђа ни ма 
Срем ске Ми тро ви це обез бе-
ди ли бес плат но ужи ва ње у 
при ро ди.

- Про шле го ди не смо осми-
сли ли Дан отво ре них вра та у 
же љи да пре све га Ми тров-
ча ни ма омо гу ћи мо да је дан 
дан у го ди ни бес плат но до ђу 
на За са ви цу. Жао нам је што 
има мо 90 од сто го сти ју из 
Бе о гра да, а Ми тров ча на нај-
ма ње. На ма обе ле жа ва њем 
Да на ма га ри ца по чи ње и 
ту ри стич ка се зо на, ко ја тра је 
це ле го ди не и ми смо је ди ни 
ре зер ват у Ср би ји ко ји ра ди 
365 да на у го ди ни. На овој 
ма ни фе ста ци ји по се ти о ци 
има ју при ли ку да про ше та ју 
па шња ком и да ви де ма гар-
це, ко ње, по дол ска го ве да, 
се о ске кра ве, ман гу ли це ка ко 
сло бод но ше та ју, да се про-
во за ју бро дом, да по сма тра ју 
и су де лу ју у пра вље њу 
па при ка ша од ма га ре ћег 

ДАН МА ГА РИ ЦА У СПЕ ЦИ ЈАЛ НОМ РЕ ЗЕР ВА ТУ ПРИ РО ДЕ „ЗА СА ВИ ЦА“

Магарећи празник

Ма га рац - сим бол глу по сти и огра ни че но сти?
Сво јим спе ци фич ним по на-

ша њем, ма га рац је од у век при-
вла чио по себ ну па жњу, јер је 
за не ке сим бол твр до гла во сти 
и бес ко ри сно сти, док га не ки 
во ле због ње го ве ин те ли ген ци-
је и упор но сти. Ова жи во ти ња 
има ве ли ки ра спон из ме ђу сво-
ја два обра сца по на ша ња, 
да кле, у јед ном мо мен ту је 
по све ћен то тал но по слу, док је 
у дру гом мо мен ту крај ње не за-
ин те ре со ван за свет око се бе. 
Или ово дру го са мо та ко из гле-
да у оку по сма тра ча ху ма ног 
по ре кла, ко ји ни је ма га рац.

Ма гар ци ни су на ро чи то зах-
тев не жи во ти ње и ва жни су 
чо ве ку као то вар на сна га, 
на ро чи то на не при сту пач ним 

те ре ни ма. Ода тле им ве ро ват-
но и твр до гла вост, са тих те ре-
на, на ко ји ма је и те гле ћа коњ-
ска сна га за не мар љи ва у од но-
су на њи хо ву, док је ма га рац 
као жи во ти ња, кроз ми ле ни ју-
ме уна зад, ве ро ват но по ку пио 
и по не ку људ ску ка рак те ри-
сти ку.

То су из ра зи то ин те ли гент не 
жи во ти ње, али у да на шње, 
мо дер но вре ме, љу ди гу бе из 
ви да њи хо ве основ не вр ли не 
и, на жа лост, ма га ра ца је све 
ма ње и ма ње. Њих, баш као и 
ко ње, за ме ни ли су ауто мо би ли 
и оста ла ме ха ни за ци ја.

О то ме ко ли ко је ова жи во ти-
ња оста ви ла траг у људ ској 
ци ви ли за ци ји, све до че и 

мо мен ти у ми то ло ги ја ма древ-
них на ро да. 

Ма га рац, као сим бол, има 
сво је ме сто у еги пат ском пан-
те о ну, а ве зу је се за бо жан ство 
Сет. Уз гред, Сет је био зао бог, 
вла дар пу сти ња, олу ја, та ме и 
ха о са. Да ље, у ан тич кој Грч кој, 
био је че сто из јед на ча ван са 
Ди о ни сом, бо гом плод но сти, 
ви на и ужи ва ња. По хлеп ни 
краљ Ми да, ко ји је све што 
до так не пре тва рао у зла то, 
на кон што је то учи нио и са 
сво јом ћер ком, по ка јао се, а 
бог Апо лон му је као под сет ник 
на по ка ја ње „обез бе дио“ ма га-
ре ће уши. Ма гар ци су по ми ња-
ни че сто у Све том пи сму. Ми то-
ло ги ја да ље го во ри да је Исус 

Христ на ма гар цу ушао у Је ру-
са лим. За тим, ми то ви о слав-
ној ци ви ли за ци ји, пр вој на пред-
ној, ко ја је не ста ла од ру ке 
По сеј до на, о Атлан ти ди, упу ћу-
ју на то да без об зи ра на сву 
моћ кри ста ла уз по моћ ко јих је 
Атлан ти да кон тро ли са ла свет, 
не би ни шта из гра ди ла да 
пр во бит но ни је ко ри сти ла 
ма гар це као те гле ћу сна гу.

Без об зи ра на све, и да ље је 
ма га рац за не ке љу де остао 
сим бол глу по сти и огра ни че но-
сти. Ни је мно го чуд но, јер 
до бро је по зна та при ча о Бу ри-
да но вом ма гар цу ко ји је уги нуо 
од гла ди, јер ни је мо гао да 
од лу чи са ко јег пла ста се на ће 
да узме хра ну, од два пот пу но 

Га је ње
ма га ра ца, 

ко зме тич ки 
про грам,

мле ко и сир
је не што што 

по сто ји са мо у 
За са ви ци и ми 

не зна мо да 
ико има та кав 

ком пле тан
про грам кад је 

у пи та њу ова 
жи во ти ња, каже 

Слободан 
Симић

Дру же ње у За са ви ци
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ме са што је је дин стве но 
у све ту, да да ме про ба ју 
кре ме од ма га ре ћег 
мле ка и да ле по про ве-
ду дан са сво јом по ро-
ди цом - ис ти че Си мић.

Нај ви ше су ужи ва ли 
нај мла ђи ко ји су жељ но 
иш че ки ва ли во жњу бро-
дом и че ка ли у ре ду за 
ја ха ње пу ле та. О зна ча-
ју и вред но сти ове 
жи во ти ње Си мић ка же:

- Тре нут но у ре зер ва-
ту има мо 175 ма га ри ца, 
има ће мо око 200 кад се 
опу ле све и ми слим да 
је то јед на од нај ве ћих 
фар ми у све ту. Га је ње 
ма га ра ца, ко зме тич ки 
про грам, мле ко и сир је 
не што што по сто ји са мо 
у За са ви ци и ми не зна-
мо да ико има та кав 
ком пле тан про грам кад је у 
пи та њу ова жи во ти ња. У 
на шем на ро ду се зна ло да је 
по сто ја ла бо лест ма га ре ћи 
ка шаљ и он се ле чио ма га ре-
ћим мле ком. Ре зул та те ко је 
ми има мо у про да ји ма га ре-
ћег мле ка, кад је у пи та њу 
брон хи тис и аст ма код де це 
су фа сци нант ни. Ра ди ли смо 

мно го ис тра жи ва ња ко ја су 
уста но ви ла да ма га ре ће мле-
ко уни шта ва пне у мо ни ју (упа-
лу плу ћа), еше ри хи ју, а за по-
че ли смо и екс пе ри мент са 
др Ера ком са Но во сад ског 
уни вер зи те та, да се из у чи 
ути цај ма га ре ћег мле ка на 
рак. По сти гли смо то да се 
број ност, по пу лар ност и 

љу бав пре ма овој жи во-
ти њи зна чај но по ја ча - 
об ја шња ва Си мић и 
до да је да се нај ви ше од 
ма га ре ћих про из во да 
ку пу је упра во мле ко, за 
ко је ка же да је нај при-
бли жни је мај чи ном.

- Нај ви ше се ку пу је 
мле ко, па кре ме и са пу-
ни, ли ке ри, а нај ма ње 
сир, јер је он из у зет но 
скуп. Има мо зах те ве из 
ино стран ства, али 
по што на ша зе мља ни је 
чла ни ца Европ ске уни-
је, ми на жа лост не 
мо же мо да ша ље мо 
про из во де и то је ве ли-
ки про блем - до да је 
управ ник овог ре зер ва-
та.

Це не про из во да од 
ма га ри це кре ћу се од 

1.000 ди на ра до 1000 евра, 
па се та ко ли тра мле ка од 
ма га ри це мо же ку пи ти по 
це ни од 40 евра, ноћ на кре ма 
је 3.000, днев на 2.500 ди на-
ра, ли кер 1.000 ди на ра, са пун 
600 ди на ра и сир по це ни од 
1.000 евра по ки ло гра му. 

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

У ле пом да ну и још леп шој 
при ро ди у Спе ци јал ном ре зер-
ва ту „За са ви ца“ ужи ва ли су 
број ни по се ти о ци из Бе о гра да, 
Сеф ке ри на, Срем ске Ми тро-
ви це, Обре нов ца...

Не бој ша Стан ко вић из Бе о-
гра да пр ви пут је у За са ви ци. 
Ов де је до шао ка ко би ку пио 
ма га ре ће мле ко. 

- У За са ви ци сам пр ви пут. 
До шао сам са зе том да би смо 
ку пи ли мле ко од ма га ри це. 
Ов де је из ван ред но, при ро да 
је див на. Сви ком пли мен ти и 

по хва ле. До ла зи ће мо и убу ду-
ће - ре као је Стан ко вић.

До ла зи мо у За са ви цу ско ро 
сва ке го ди не, ле по је, нај ви ше 
нам се сви ђа ју Ма чван ке, кроз 
смех ка жу пен зи о не ри из Сеф-
ке ри на, а њи хов члан Ђор ђе 
Спа сић ис ти че да ов де ужи ва-
ју. 

- Ов де смо пр ви пут и ле по 
нам је - по ру чу ју Ста ни ка 
Ва сић и Да рин ка Мо рар, та ко-
ђе из Сеф ке ри на, а Бран ка 
Мар ко вић из Бе о гра да ис ти че 
да су се о овом до га ђа ју 

ин фор ми са ли пу тем ин тер не-
та, и да су ду го слу ша ли о 
овом ре зер ва ту па су од лу чи-
ли да га по се те. 

- Сад смо сти гли и ви де ли 
све жи во ти ње. За овај до га ђај 
смо се ин фор ми са ли пре ко 
ин тер не та и ре ши ли да до ђе-
мо. Слу ша ли смо мно го и о 
За са ви ци и же ле ли је по се ти-
мо, муж, се стра и ја. Ма ло 
ће мо се од мо ри ти, а до ла зи-
ће мо и убу ду ће ако нам се 
до пад не - ре кла је Бран ка 
Мар ко вић.

Ви ше ту ри ста са стра не

иден тич на. До ду ше, има љу ди 
ко ји ту при чу схва та ју са мо као 
не ку при по вет ку, па им је ма га-
рац пр ва асо ци ја ци ја на глу-
пост, ме ђу тим... На рав но да 
Бу ри да нов ма га рац ни је са мо 
при ча из дав ни на, већ је фи ло-
зоф ска ка те го ри ја ко ја го во ри 

о иро ни ји сло бод ног из бо ра, 
од но сно при мер је иро ни је на 
Бу ри да но ву те зу о сло бо ди 
во ље. Жан Бу ри дан је, ина че, 
фран цу ски фи ло зоф из 14. 
ве ка.

Тре ба би ти све стан то га да 
ма га рац ни је „твр до глав“ за то 

што му се не сви ђа на ред ба 
чо ве ка. Чо век, као до ми нант на 
вр ста, че сто се би до зво ља ва 
да не по зна је свет око се бе, 
пр вен стве но жи ви свет ко ји га 
окру жу је. Ма га ре ћа не по слу-
шност и твр до гла вост, та ко 
ка ко је ми ви ди мо, за пра во је 
са мо на чин ове жи во ти ње да 
са вла да пре пре ке. Ма га рац 
не ће на пра ви ти не про ми шљен 
по тез и за то ће пре за ста ти и 
са че ка ти. Ова пле ме ни та 
жи во ти ња ти ме ша ље по ру ку 
чо ве ку да је по ма га ње дру ги ма 
чин пле ме ни то сти, а не по ни-
же ња. Сто га, ма га рац је па мет-
на, из др жљи ва, при вр же на, 
сми ре на и упор на жи во ти ња и 
сво јим ка рак те ри сти ка ма 
за слу жи ла је ме сто ра ме уз 
ра ме са чо ве ком, од дав ни на 
до да на шњег да на.

А. Ћ.

Управ ник Ре зер ва та Сло бо дан Си мић 

На си ље у 
по ро ди ци
 

По ли ци ја у Ру ми је, по на ло гу 
над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за С. О. 
(67), због по сто ја ња осно ва сум ње 
да је пси хич ки и фи зич ки мал тре-
ти рао су пру гу. Он ће у за кон ском 
ро ку, уз кри вич ну при ја ву за кри-
вич но де ло на си ље у по ро ди ци 
би ти са слу шан у Основ ном јав ном 
ту жи ла штву у Ру ми.

По ку шај
уби ства

При пад ни ци Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва у  Срем ској 
Ми тро ви ци, ухап си ли су и по 
на ло гу ту жи о ца од ре ди ли за др жа-
ва ње С. С. (33), ко ји се те ре ти да 
је из вр шио кри вич но де ло уби ство 
у по ку ша ју. С. С. се те ре ти да је 
21. апри ла у ста ну у Срем ској 
Ми тро ви ци, на кон вер бал ног и 
фи зич ког су ко ба, но жем на нео 
те ле сне по вре де му шкар цу. Он је 
збри нут у Ме ди цин ском цен тру у 
Срем ској Ми тро ви ци. Осум њи че-
ни ће у за кон ском ро ку, уз кри вич-
ну при ја ву би ти до ве ден на са слу-
ша ње у Ви ше јав но ту жи ла штво у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

Крао по
ку ћа ма

По ли ци ја у Ста рој Па зо ви је 
ухап си ла Д. К. (40) за ко јег се 
осно ва но сум ња да је у то ку 2015. 
и 2016. го ди не из вр шио ви ше кра-
ђа и те шких кра ђа на под руч ју 
Ста ре Па зо ве, Но ве Па зо ве и 
Ин ђи је. Осум њи че ни се те ре ти да 
је уве че до ла зио ауто бу сом из 
Шап ца, про ва љи вао у при ват не 
ку ће, тр го вин ске и пред у зет нич ке 
објек те у ко ји ма је ис кљу чи вао 
стру ју, а на кон пре ме та чи на крао 
но вац и раз ли чи те пред ме те ко је 
је пре про да вао на под руч ју Шап-
ца. Ма те ри јал на ште та на ста ла 
овим кри вич ним де ли ма се про це-
њу је на око 300.000 ди на ра. Осум-
њи че ни је ухап шен при ли ком бек-
ства а на кон про ва ле у јед ну вул-
ка ни зер ску рад њу са пе ри о ни цом. 
По сле за др жа ва ња до 48 ча со ва и 
са слу ша ња у Основ ном јав ном 
ту жи ла штву у Ста рој Па зо ви, Д. К. 
је од ре ђен при твор до 30 да на. 

За пле на
дро ге

При пад ни ци Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви 
су у пре тре су при ват не ку ће Д. В. 
(30), про на шли и за пле ни ли 11 
ке си ца са биљ ном ма те ри јом сум-
њи вом на  ма ри ху а ну и при бор за 
ње но раз ме ра ва ње. По на ло гу над-
ле жног ту жи о ца, осум њи че ном је 
од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со-
ва. 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 
са слу шан у Ви шем јав ном ту жи ла-
штву у Срем ској Ми тро ви ци. 

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА
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ПРО СЛА ВА УС КР СА У СВЕ ТУ

Лов на ја ја, ус кр шње
др во и „вештице“

Ус крс се ши ром све та про сла вља на 
нај ра зли чи ти је на чи не, уз тра ди ци-
о нал ну тр пе зу и за ни мљи ве оби ча-

је, од „ло ва на ја ја“ по ба шта ма и све ча-
них по вор ки до пу шта ња зма је ва, по ли ва-
ња во дом и ве зи ва ња но гу вр бо вим пру-
ћем, а све у сла ву здра вља, сна ге и пре-
по ро да.

У Фран цу ској се на дан Ус кр са, по сле 
тра ди ци о нал не ми се и по тра ге за скри ве-
ним ја ји ма по ба шти, по ро ди ца оку пља 
око пе че ног јаг ње та на пра знич ној тр пе зи, 
а за су тра дан је обич но пред ви ђен по ро-
дич ни из лет, док се на ју го за па ду зе мље у 
ус кр шњи по не де љак пра ви џи нов ски 

омлет. Ита ли ја ни овај пра зник до че ку ју уз 
„ко лом бу“, ко лач у об ли ку го лу би це ко ја је 
сим бол до брих ве сти, а сли чан злат но жу-
ти ус кр шњи ко лач, ко ји се на зи ва „мо на“, 
пе че се и у Шпа ни ји, по не где и са ја ји ма 
ко ја се ре ђа ју по по вр ши ни пре пре че ња.

Шпан ци то ком Све те не де ље, оде ве ни 
у бе ло, на ули ца ма из во де по зо ри шне 
пред ста ве и ор га ни зу ју све ча не по вор ке 
ко је при пре ма ју не ко ли ко ме се ци ра ни је.

У Ен гле ској, пак, на пра знич ном сто лу 
се уме сто јаг ње ти не углав ном слу жи шун-
ка, док су ус кр шња ја ја и та мо оба ве зан 
део пра зни ка, а том при ли ком се ор га ни-
зу ју раз не игре ка ко за де цу, та ко и за 

Ус крс се ши ром
све та про сла вља
на нај ра зли чи ти је 

на чи не, уз
тра ди ци о нал ну

тр пе зу и за ни мљи ве 
оби ча је
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од ра сле. Ма ли Ен гле зи че сто иду од ку ће 
до ку ће тра же ћи слат ки ше, као што је то 
оби чај и на Ноћ ве шти ца. Та кав оби чај је 
на ро чи то при су тан у Фин ској, где де ца на 
Ус крс, ма ски ра на у ста ри це или ве шти це, 
ку ца ју на ком шиј ска вра та и до би ја ју бом-
бо не и чо ко ла де. Тра ди ци ја „ус кр шњих 
ве шти ца“, ко ја се на зи ва Вир по ми нен, 
по ти че из древ не ле ген де пре ма ко јој тро-
ло ви и ве шти це из ла зе из ме ђу Ве ли ког 
пет ка и ус кр шње не де ље. Та се тра ди ци ја 
упра жња ва ла и у Швед ској пре 100 го ди-
на, а у скан ди нав ским зе мља ма се ве ру је 
и да на Ус крс тре ба уста ти ра но јер се 
та да мо же ви де ти ка ко сун це пле ше. 
Жу та бо ја сун ца је, ина че, бо ја ко јом се 
укра ша ва ју ја ја у Нор ве шкој, Швед ској и 
Дан ској.

Сло ва ци, ба рем они из Вој во ди не, фар-
ба ју ја ја и спре ма ју ко ла че на Ве ли ки 
пе так, а пр во ја је се фар ба у цр ве ну бо ју. 
Оста так ја ја фар ба се у лу ко ви ни и ша ра 
тра вом. Пет ком ују тру га зда ри ца увек 
пр во ис ко ка ко ки це. Су бо том се за вр ша-
ва ју при пре ме за нај ра до сни ји пра зник, 
ка ко би у не де љу ра но ују тру спрем но 
до че ка ли де цу ко ја до ла зе по ја ја и да ру ју 
се ко ла чи ма. Обич но се пра ве су ви, ста-
рин ски ко ла чи, по пут ме де ња ка, бре скви-
ца, ва ни ли ца, ша пи ца. Не де љом је све ча-
ни ру чак, ко ји је исти као и код пра во сла-
ва ца, осим што се у су пу ста вља на дев, 
на пра вљен од умућ ног ја је та, ка ши ке 
ма сти, це ле ро вог ли ста и сит но сец ка не 
џи ге ри це. На то се до да бра шна и ма ло 
гри за, па ка да се уме си, ве ли ком ку тла-
чом се спу шта у су пу, да се ску ва. То бу де 
ве ли ка кне дла, ко ја се ка сни је из ва ди и 
исе че. 

Швај цар ци уочи Ус кр са укра ша ва ју 
из во ре и фон та не, ода ју ћи по част во ди, 
ко ја је нео п ход на за жи вот, а Ус крс је пра-
зник об но вље ног жи во та. У Пољ ској на и-
ла зи мо на сли чан сим бол: и та мо је во да, 
као сим бол жи во та, део ус кр шњих пра-
зни ка, а на ус кр шњи по не де љак при ја те-
љи јед ни дру ге по ли ва ју во дом ка ко би 
„спра ли гре хе“, па се за то тај дан у пре во-
ду на зи ва „мо кар по не де љак“. По ља ци 
ја ја бо је или укра ша ва ју ла не ним влак ни-
ма, док се Ру си при др жа ва ју тра ди ци о-
нал ног ку ва ња ја ја за јед но са љу ском од 
цр ног лу ка, ко ја је за слу жна за пре див ну 
цр ве но - сме ђу бо ју овог ус кр шњег сим бо-
ла.

Ру си за ус кр шњом тр пе зом ужи ва ју у 
јаг ње ти ни на ма сла цу или пе че ној шун ки, 
за де серт се сла де ку ли чом, ко ла чем од 
ки се лог те ста са ру мом и ша фра ном, а ту 
је и па шка, чиз кејк у об ли ку пи ра ми де. У 
Нор ве шкој се на Ус крс ре ша ва ју уби ства 
– на те ле ви зиј ским про гра ми ма су де тек-
тив ски фил мо ви, ча со пи си об ја вљу ју кри-
ми на ли стич ке при че, а чак се и на кар то-
ни ма мле ка ути ску ју при че о не ре ше ним 
уби стви ма. Нор ве жа ни и Дан ци на Ве ли ку 
су бо ту у џе по ви ма но се ко ма ди ће бес ква-
сног хле ба умо та не у бе лу тка ни ну ка ко 
би их по је ли у по ноћ. Тај је оби чај пре у зет 
од Ви кин га ко ји су са со бом но си ли зим зе-
ле не бо би це ко је су сим бо ли зо ва ле 
жи вот.

У Фин ској и Швед ској бо је ње ја ја је 
та ко ђе тра ди ци ја, али та мо де ца оде ве на 
као ве шти це са ку пља ју слат ки ше од вра-
та до вра та у за ме ну за укра ше не гра не 
вр бе. У Бу гар ској и Ру му ни ји на Ве ли ку 
су бо ту се на про зо ре ста вља ју бра шно, 

Ус крс или Вас крс нај ве ћи је хри шћан-
ски пра зник ко јим се про сла вља Ису сов 
по вра так у жи вот, од но сно Ису с о во вас-
кр се ње. По хри шћан ском ве ро ва њу, то 
се де си ло тре ћег да на по сле ње го ве 
смр ти, тј. пр ве не де ље по сле Ве ли ког 
пет ка. Изтеол ошке пер спек ти ве, Вас крс 
пред ста вља нај ва жни ји хри шћан ски пра-
зник, а њи ме се из ра жа ва ра дост због 
ко нач не по бе де синаБожјег над смр ћу и 
про гон ством. По ту ма че њу не ких Ве ли ки 
пе так,протестаната а не Вас крс, Велики 
петакпред ста вља нај ве ћи хри шћан ски 
пра зник, за то што се чо ве чан ство већ 
Ису со вом смр ти, а не ње го вим вас кр сну-
ћем, осло бо ди ло гре хо ва. гр ехова 

Вас кр се ње Хри сто во у све ту, осим 
срп ске, да нас сла ви ру ска, грч ка, бу гар-
ска и ети оп ска цр ква, као и је дан број 
Ески ма ко ји жи ве на Аља сци. Нај ве ћи 
хри шћан ски пра зник Ус крс да нас ши ром 
све та обе ле жа ва ју пра во слав ни хри шћа-

ни ко ји по шту ју Ју ли јан ски ка лен дар. 
Пра во слав ци Ус крс про сла вља ју Све том 
ли тур ги јом, а ка то ли ци Све том ми сом. 
Увек се пра зну је не де љом. Као и сви 
по крет ни пра зни ци, без об зи ра што не 
ме ња дан, ме ња да тум ка да се сла ви. 

Нај ра до сни ји пра зник 

Да тум Ус кр са се од ре ђу је по себ ним 
про ра чу ни ма на осно ву астро ном ских 
ме ре ња и по ме ра се уну тар пет не де ља. 
Ус крс увек па да пр ве не де ље по сле про-
лећ не рав но днев ни це, пр ве не де ље 
по сле пу ног ме се ца. Је ди но што је си гур-
но је то да Ус крс мо ра да бу де из ме ђу 22. 
мар та и 25. апри ла – код ка то ли ка по 
гре го ри јан ском, а код пра во сла ва ца по 
ју ли јан ском ка лен да ру. Због по ме ну те 
раз ли ке од 13 да на, од пра во сла ва ца 
Ус крс је увек из ме ђу 4. апри ла и 8. ма ја 
по ка лен да ру ко ји сва ко днев но ко ри сти-
мо. 

Да би од ре ди ле та чан да тум пра зни ка, 
хри шћан ске цр кве су иза бра ле ме тод 
де фи ни са ња из ра чу на тог „цр кве ног“ 
пу ног ме се ца, уме сто да од ре де да тум 
посматрањеммесеца, као што су у то 
вре ме чинили Је вреји . Пр во тре ба ре ћи 
да је упра во због тач ни јег од ре ђи ва ња 
да ту ма Ус кр са, па па Гре го ри је 1583. 
го ди не из вр шио ре фор му рим ског или 
ју ли јан ског ка лен да ра. Но ви ка лен дар 
ни су при хва ти ле пра во слав не цр кве, па 

се од та да сви цр кве ни пра зни ци про сла-
вља ју у раз ма ку од 13 да на, ко ли ко тре-
нут но из но си раз ли ка ме ђу ка лен да ри-
ма, у ка то ли чан ству и пра во сла вљу. 
Ме ђу тим, то не ва жи и за „по крет не“ 
пра зни ке, као што је за Вас крс.

Бит но је за пам ти ти да се код од ре ђи-
ва ња да ту ма Ус кр са ко ри сти по да так из 
та бли ца (цр кве ног ка лен да ра), а не пра-
ви Ме сец ко ји ви ди мо. Раз ли ка из ме ђу 
оно га што ви ди мо на не бу и оно га што 
пи ше у ка лен да ру мо же да бу де и два 
да на. Ова раз ли ка мо жда де лу је ма ло, 
али ако је пун ме сец на при мер у су бо ту 
– да тум Ус кр са мо же да се по ме ри це лу 
не де љу. Дру ги про блем је сам лу нар ни 
ка лен дар. У овом сло же ном ка лен да ру 
го ди на тра је 354 да на, од но сно ње му 
не до ста је 11 да на да би до сти гао наш 
ка лен дар. Да би се тај ма њак на док на-
дио пе ри о дич но су се уба ци ва ли ван ред-
ни ме се ци.

Већ 2017. го ди не цео хри шћан ски свет 
ће Вас крс пра зно ва ти истог да на – 16. 
апри ла.

За што се по ме ра да тум?

Ус кр шње при пре ме
При пре ме за Ус крс се раз ли ку ју од 

оби ча ја до оби ча ја. Тра ди ци о нал но 
по чи њу на Ве ли ки четвртак Ве лики 
ч етвртак , а на ста вља ју се Ве ли ким пет-
ком. Све ште ни ци у пра во слав ним 
цр ква ма из но се цр ве ну пла шта ни цу и 
по ла жу је ис пред ол та ра. До су бо те уве-
че, вер ни ци су у при ли ци да пла шта ни-
цу це ли ва ју. На Ве ли ки пе так се не слу-
же ли тур ги је, а то је дан стро гог поста-
пос та, то ком ко га хри шћа ни не кон зу ми-
ра ју маст без об зи ра на по ре кло и сви 
се по сло ви у до ма ћин ству об у ста вља ју. 
На кон Ве ли ког пет ка сле ди Ве ли ка 
су бо та, дру ги дан хри шћан ске жа ло сти. 
Тај дан је Хри стос про вео у Хаду, те га 
вер ни ци обе ле жа ва ју у мо ли тви и ти ши-
ни. То је ујед но и по след њи дан не де ље 

стра да ња и смр ти. По ноћ ном Вас кр-
шњом ли ту р ги јом за вр ша ва ју се да ни 
жа ло сти и по чи ње пра зник ус кр сну ћа. 
Та ко по чи ње не де ља, пр ви дан Ус кр са. 
Пра во слав ци у Ср би ји се тог да на 
по здра вља ју ре чи ма  Христосваскрсе, 
на шта се од го ва ра Ваистинуваскрсе. 
То су по здра ви пре у зе ти из срп ско сло-
вен ског. Рас про стра ње ни су и они пре у-
зе ти из ру ско сло вен ског, а то су 
по здрав Христос воскресе и от по-
здрав Ваистину воскресе. Не де ља је 
дан ко јег је Исус вас кр сао. Сла ве се и 
дру ги (пас хал ни по не де љак) и тре ћи 
дан Ус кр са (пас хал ни уто рак). Ина че, 
це ла та сед ми ца на зи ва се Ве ли ком, 
од но сно Стра сном не де љом. 
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со, ква сац и ша ре на ја ја, од че га се по сле 
ме си хлеб. На Лам пе ду си, ма лом ита ли-
јан ском остр ву, на Ус крс се за бо ра вља ју 
све сва ђе и не спо ра зу ми.

Ус крс је мо жда је ди ни вер ски пра зник 
ко ји су Ру си до не кле обе ле жа ва ли чак и 
то ком со вјет ских вре ме на, па мно ги ко ји 
су ро ђе ни у том пе ри о ду, иако су од ра сли 
у ате и стич ком окру же њу, за хва љу ју ћи 
де да ма и ба ба ма зна ју за ус кр шње оби-
ча је.

И Гр ци Ус крс до че ку ју уз ја ја и јаг ње ти-
ну, уз не за о би ла зно ви но, му зи ку и це ло-
днев ни плес. То ком Све те не де ље, уочи 
Ус кр са ко ји је у Грч кој нај ве ћи вер ски 
пра зник у го ди ни, Гр ци као и ве ћи на пра-
во сла ва ца по сте и пе ку пле те ни це ко је 
на зи ва ју „цу ре ки“ и ко је се је ду у су бо ту у 
по ноћ, а у цр ква ма се сва ко га да на одр-
жа ва ју вер ске слу жбе.

У Не мач кој, тра ди ци о нал на „ус кр шња 
ва тра“ оку пља уве че ро ди те ље и де цу, 
као сим бол сун ца, ко ји сла ви про ле ће и 
крај зим ског пе ри о да. Нем ци има ју још 
је дан оби чај - то је ус кр шње др во или 
жбун укра шен обо је ним љу ска ма од ја ја, 
као пло до ви ма ко ји сим бо ли зу ју по вра так 
то пло те. Де ца у тој зе мљи при пре ма ју 
ма ла гне зда у ко ја, ка ко се ве ру је, зец 
до но си чо ко лад на ја ја.

Аме рич ки пред сед ник на ус кр шњи 
по не де љак ор га ни зу је ве ли ко „ко тр ља ње 
ја ја“ у вр ту Бе ле ку ће, а циљ је да се ја је 
нај да ље от ко тр ља, а да се при том не 
раз би је.

Фи ли пин ци, ме ђу тим, Ус крс обе ле жа-
ва ју при лич но кр ва вим ри ту а ли ма, у ко ји-
ма по лу на ги по кај ни ци би чу ју са ми се бе 
по ле ђи ма бам бу со вим шта по ви ма, а 
мно ги фи ли пин ски ка то ли ци се то ком 
не де ље пред Ус крс под вр га ва ју не кој 
вр сти смер них мо ли тви, ве ру ју ћи да се 
на тај на чин чи сте гре си, ле че бо ле сти, 
па чак и ис пу ња ва ју же ље.

Уме сто чо ко лад них ја ја, на ко лум биј-
ском ме ни ју за тра ди ци о нал ну ус кр шњу 
ве че ру на ла зе се ег зо тич ни ји спе ци ја ли-
те ти, као што је ме со игу а не, кор ња че 
или кај ма на. Ко лум биј ци са ти ма пу ту ју да 
би про ве ли пра зник са фа ми ли јом, а 
ро ђа ци ма у ве ли ким гра до ви ма до но се 
са стој ке из уда ље них про вин ци ја за пра-
знич ни оброк ко ји за јед но при пре ма ју.

На Бер му да ма се, пак, на Ве ли ки пе так 
пу шта ју руч но из ра ђе ни па пир ни зма је ви, 
као сим бол Хри сто вог ус пе ћа, је де се 
тор та од ба ка ла ра и то пло пе ци во укра-
ше но кр стом. 

А у Че шкој Ре пу бли ци се ус кр шњи 
по не де љак обе ле жа ва нео бич ним оби ча-
јем - де ча ци ве зу ју де вој чи це око но гу 
пле те ни ца ма од вр би ног пру ћа, што је 
сим бол здра вља, мла до сти и сна ге, а 
ујед но по ка зу је ко ли ко је ко ја де вој чи ца 
по пу лар на - што ви ше пле те ни ца, то 
бо ље!

Са мо фар ба ње ја ја је сте спе ци фич-
ност овог ве ли ког пра зни ка. Мно ги на ро-
ди, па и Ср би, ја је сма тра ју сим бо лом 
ра ђа ња но вог жи во та, а ту чи ње ни цу 
пот кре пљу ју и по да ци из ми то ло ги ја ста-
рих на ро да. Ус крс се про сла вља, као и 
Бо жић, не ко ли ко да на, а због зна че ња 
ко је има сма тра се и да ном у ко ме се тре-
ба ве се ли ти, ра до ва ти и дру жи ти са нај-
бли жи ма.

Припремила
Сања Станетић

Ја ја 

Оби ча ји 

Ус кр шњи зец 

Ус кр шња ја ја обич но се фар ба ју на 
Ве ли ки че твр так и Ве ли ки пе так, а пре ма 
срп ској на род ној тра ди ци ји, тај по сао 
ни је мо гао да оба вља сва ко, а по што ва-
на су и од ре ђе на пра ви ла. Иако су ко ри-
шће не раз не бо је, цр ве на се је ди на сма-
тра ла оба ве зном, а у не ким де ло ви ма 
Ср би је и је ди ном до зво ље ном бо јом, јер 
пре ма пре да њу, је дан од вој ни ка ко ји је 
чу вао ра за пе то Хри сто во те ло, ре као је 
да ће Христ уста ти ако пе че но пи ле ожи-
ви и сне се цр ве но ја је. Са ја ји ма се за вр-
ша вао ви ше не дељ ни пост, а по сто јао је 
оби чај да се ја ји ма де ци тр ља ју обра зи, и 
да се уку ћа ни уми ва ју во дом у ко јој су ја ја 
пре но ћи ла. Ипак, ни сва цр ве на ја ја 
не ма ју исти зна чај, јер се пр во ја је офар-
ба но у цр ве но на зи ва чу вар ку ћа, чу вар, 
стра жар, стра жник. За чу вар ку ћу се ве ру-
је да има по себ ну моћ, па се за то ко ри-

сти ло у ма ги ји плод но сти, али и за 
за шти ту љу ди и људ ског здра вља. 
Чу вар ку ћа се ко ри сти ла и за за шти ту 
усе ва па се че сто за ко па ва ло у дво ри ште 
или њи ву. Ипак, тре ба ло је би ти опре зан 
са овим ја је том, јер по гре шно ру ко ва ње, 
сма тра ло се, мо гло је да до не се ште ту. 
Обо је на ја ја про на ђе на су још у ан тич ким 
гро бо ви ма, а тра ди ци ја бо је ња ме ђу 
иран ским на ро ди ма тра је око 2500 го ди-
на. Раз лог бо је ња ве ро ват но ле жи у 
чи ње ни ци да су дав но по ку ша ли да по ја-
ча ју ја ја ис пи си ва њем ма гиј ских ре чи и 
мо ли тви до да ва њем бо је. Вре ме ном се 
то пре тво ри ло у за ба ву за це лу по ро ди цу. 
Хри шћан ство је укра ше на ја ја као сим-
бол но вог ро ђе ња пре у зе ло из ра ни јих 
тра ди ци ја, па она, при ла го ђе на „но вом 
ве ро ва њу“ сим бо ли шу Ису сов из ла зак из 
гро ба. 

Хри сто во вас кр се ње у не де љу пред-
ста вља до каз да се жи вот ра ђа по сле 
смр ти, чи ме је раз у ве рио све не вер ни ке, 
и до ка зао им да по сто ји све ви шњи 
Го спод ко ји од лу чу је о суд би на ма и жи во-
ти ма свих љу ди.

Ве ру је се да је ја је ко је је Бо го ро ди ца 
до не ла на Хри стов гроб по ста ло цр ве но, 
јер су не вер ни ци сма тра ли да ће он ожи-
ве ти уко ли ко ја је по цр ве ни. За то се она 
ма хом фар ба ју у цр ве но, на ро чи то пр во 
ја је, ко је има ве ли ки зна чај у на шој кул ту-
ри, оно чу ва дом и по ро ди цу до на ред ног 
Вас кр са. Вре ме ном су уве де не и дру ге 
бо је, а по ред фар ба ња, ко је да ти ра од 
дав ни на, ша ра ње је но ви јег по ре кла и 
се же два или три ве ка у про шлост. Сва ке 
го ди не Ус крс је при ли ка да се по ро ди ца 
оку пи за пра знич ним сто лом, нај че шће 
тра ди ци о нал но за нај бо га ти јим ус кр-
шњим до руч ком. Бо је ње ја ја и „до ла зак“ 
ус кр шњег зе ца „оста ци“ су не ких дав них 
ве ро ва ња.

Дру ги ва жан оби чај, ве зан за овај пра-
зник, је при че шће, ко је се, осим у цр кви, 
оба вља ло и у при ро ди. Тач ни је, у Шу ма-
ди ји је био оби чај да се при чест оба ви у 
при ро ди, је де њем пу пољ ка ле ске или 
гло го вог ли ста и ис по ве да њем. У ис точ-
ној и ју жној Ср би ји, та кав ри ту ал се звао 
ком ка њем, а то ком ње га, пре руч ка су се 
дре но ве ре се, тра ве здрав ца и пар чи ћи 
ус кр шњег ко ла ча по та па ли у ви но. Сви 
уку ћа ни су мо ра ли да пи ју ту „ком ку“ 

на кон че га су пре ска ка ли се ки ру на пра гу 
ку ће из го ва ра ју ћи же ље за сре ћу и 
на пре дак.

Јед но од обе леж ја Ус кр са је сте све ча-
ни ру чак, ко јим се и зва нич но пре ки да 
сед мо не дељ ни пост у кру гу по ро ди це, 
ма да је у не ким де ло ви ма зе мље био 
уоби ча јен ру чак це лог се ла пред др ве том 
– за пи сом, а оно што је оба ве зно би ло за 
тај обед је су ус кр шњи ко ла чи и ус кр шња 
пе че ни ца од пра се ти не или ов че ти не.

Цр ква је из па ган ских оби ча ја при хва-
ти ла и па ље ње ва тре на Ус крс, а у не ким 
кра је ви ма се још увек пред Ус крс гра де 
ве ли ке ло ма че ко је се па ле у ус кр шњој 
но ћи. Ме ђу тим, оби ча ји и на чин про сла-
ве Ус кр са раз ли ку ју се од зе мље до 
зе мље. У Се вер ној Аме ри ци нај по зна ти ји 
је оби чај ло в на ша ре на ја ја. Ро ди те љи 
их са кри ју, а по том их де ца, ко ја ве ру ју да 
их је зец пре ко но ћи оста вио за јед но са 
по кло ни ма, тра же. Бел ги јан ци де ци го во-
ре да ус кр шња ја ја до но се зво на из 
Ри ма. На и ме, она на Ве ли ку су бо ту не 
зво не јер су „оти шла у Рим“. 

У ис точ ном де лу Хо лан ди је па ле се 
ус кр шње ва тре у су мрак. У око ли ни 
не мач ког гра да Маг де бур га де ча ци су 
до би ја ли по зад њи ци ка ко би се из њих 
ис те ра ло ло ше по на ша ње. Тај оби чај 
по сто јао је и у Шкот ској, где по сто ји из ре-
ка „ис ту чен као на Ус крс“ – што зна чи да 
је за не ки пре ступ до би је на пре бла га 
ка зна. 

Ус кр шњи зец, ко ји се нај че шће при ка-
зу је ка ко но си ша ре на ја ја, та ко ђе је сим-
бол плод но сти а, иако се не спо ми ње у 
Би бли ји, вре ме ном је по стао је дан од 
за штит них зна ко ва Ус кр са. 

А ако се пи та те за што баш он но си 
ко ко ши ја ја ја, од го вор ве ро ват но ле жи у 
ан ти ци где је због свог бр зог и че стог раз-
мно жа ва ња био све та Афро ди ти на жи во-

ти ња. Та ко ђе, ан гло сак сон ским на ро ди-
ма је зец пред ста вљао зе маљ ско уте ло-
тво ре ње бо ги ње плод но сти Еастре. Иако 
ни је имао ве зе са цр квом, зец је био 
то ли ко уткан у на род не оби ча је да га је 
вре ме ном и она при гр ли ла па се од 1960. 
го ди не спо ми ње и у хри шћан ским спи си-
ма, док су Нем ци по че ли да га пр ви по ве-
зу ју са Ус кр сом пре сто го ди на.
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ОВАН: 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. 

БИК: 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. 

БЛИ ЗАН ЦИ: 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. 

РАК: 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. 

ЛАВ: 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.

ДЕ ВИ ЦА: 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.  

ВА ГА: 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. 

ШКОР ПИ ЈА: 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. 

СТРЕ ЛАЦ: 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 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.  

ЈА РАЦ: 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.

ВО ДО ЛИ ЈА: 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.  

РИ БЕ: 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.  

VREMEPLOV
27. април

1521. Уро ђе ни ци фи ли пин ског остр-
ва Мак тан уби ли пор ту гал ског мо ре-
плов ца Фер ди нан да Ма ге ла на ко ји 
је пред во дио екс пе ди ци ју на пр вом 
пу то ва њу око све та. 

28. април
1918. У за тво ру у Те ре зи ну у Че шкој 
умро Га ври ло Прин цип. На два де се-
то го ди шњи за твор осу ди ле га 
аустро у гар ске вла сти по сле атен та-
та на аустро у гар ског пре сто ло на-
след ни ка Фран ца Фер ди нан да у 
Са ра је ву 1914, чи ме је по чео Пр ви 
свет ски рат.

29. април
1945. Аме рич ке тру пе у Дру гом 
свет ском ра ту осло бо ди ле не мач ки 
кон цен тра ци о ни ло гор Да хау. 

30. април
1945. Адолф Хи тлер и ње го ва 
љу бав ни ца Ева Бра ун из вр ши ли 
са мо у би ство у под зем ном бун ке ру у 
Бер ли ну. 

1. мај
1978. Ја пан ски ис тра жи вач На о ми 
Уему ра по стао пр ви чо век ко ји је 
сам сти гао на Се вер ни пол, пре шав-
ши 950 ки ло ме та ра на сан ка ма с 
псе ћом за пре гом. 

2. мај
1567. Умро ду бро вач ки ре не сан сни 
пе сник и драм ски пи сац Ма рин 
Др жић. 

3. мај
1898. У Ки је ву ро ђе на изра ел ска 
др жав ни ца Гол да Ма бо вич Ме јр сон, 
Гол да Ме ир, пр ва же на-пре ми јер 
Изра е ла, од 1969. до 1974.

4. мај
1980. Умро пред сед ник СФРЈ Јо сип 
Броз Ти то, во ђа ју го сло вен ских пар-
ти за на у Дру гом свет ском ра ту и 
ли дер Ко му ни стич ке пар ти је Ју го-
сла ви је. Био во ђа По кре та не свр-
ста них зе ма ља. 

5. мај
1818. Ро ђен не мач ки фи ло зоф Карл 
Хајн рих Маркс, те о ре ти чар мо дер-
ног со ци ја ли зма и ко му ни зма.

6. мај
1868. Ро ђен је срп ски ма те ма ти чар 
Ми хај ло Пе тро вић – Ми ка Алас.

7. мај
1663. У Лон до ну отво ре но пр во 
по зо ри ште. 

8. мај
1900. Срп ски фи зи чар Ми ха и ло 
Пу пин па тен ти рао је у Њу јор ку апа-
рат за те ле фон ске и те ле граф ске 
пре но се на ве ли ке уда ље но сти.

9. мај
1911. Гру па офи ци ра, уче сни ка у 
двор ском пре вра ту и уби ству кра ља 
Алек сан дра Обре но ви ћа 1903, 
осно ва ла је у Бе о гра ду тај ну ор га ни-
за ци ју „Ује ди ње ње или смрт“(Цр на 
ру ка).

10. мај
1894. Ро ђен аме рич ки ком по зи тор и 
ди ри гент Ди ми три Тјом кин. Аутор 
му зи ке за мно ге фил мо ве. 

HOROSKOP IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA
MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ива но-
вић Ра дан и Ста јић На да.
ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ма тић 
Ми лош и Ма ја, Ра дој чић 
Пе тар и Ја дран ка, Мак си-
мо вић Ни ко ла и Не на, 
Ба рат Ми ро слав и Ка та ри-
на – Срем. Ми тро ви ца, 
Је ре мић Вла ди мир и 
Ан дреа, Ма рин ков Да ни јел 
и Дра га на – Ла ћа рак, 
Жа кић Јо ван и Ра до сла ва 
– Ле жи мир, Ву че но вић 
Иван и Би ља на – Мач. 
Ми тро ви ца, Јо си мо вић 
Сло бо дан и Је ле на – Шид, 
Ско ру пан Де јан и Ско ру-
пан - Ва лен тић Сла ђа на – 
Јар ков ци, Ко ва че вић Сло-
бо дан и Мир ја на, Бо тић 
Бра ни мир и Јо ва на – 
Ру ма.
ДО БИ ЛИ СИ НА: Ћи рић 
Ми лан и Љи ља на, Ив ко-
вић Во ји слав и Мир ја на, 
Ву че но вић Ми хај ло и Ка та-
ри на, Ба рић Мар ко и Алек-
сан дра, Ка ра стан ко вић 
Дра ган и Мир ја на, Бо бић 
Ми о драг и Ди ја на – Срем. 
Ми тро ви ца, Чу пић Ми ро-
слав и Ка та ри на – Сал. 
Но ћај ски, Жив ко вић Ми ро-
слав и Ива на – Но ћај, 
Ан ђе лић Жи ван и Ма ја – 
Во гањ, Ко та рац Бог дан и 
Та ња – Но ви Слан ка мен, 
Ва си ље вић Го ран и Љу би-
ца – Ку ку јев ци, Ле по је вић 
Све то зар и Дра га на – 
Мо ро вић.
УМР ЛИ: Стој че вић Слав-
ко, рођ. 1923; Бу квић 
Ма ри ја, рођ. 1942; Ан те-
ље вић Дра ги ња, рођ. 
1936; Ру жи чић Дра ги ца, 
рођ. 1937; Хр вић Са ша, 
рођ. 1967; Ста ној чић 
Ми лан, рођ. 1931; Ми тић 
Зла та, рођ. 1935; Скен де-
ри ја Сто ја, рођ. 1942; Ата-
на сов ска Ја го да, рођ. 
1949; Кон стан ти но вић 
Де јан, рођ. 1936; Ре буш 
Дра шко, рођ. 1945; Мар ко-
вић Пре драг, рођ. 1930; 
Ћур гуз Јо ван ка, рођ. 1941; 
Пла ка ло вић Бран ко, рођ. 
1963; Ла зић Дра ги ња, рођ. 
1939; Бо жић Ја сми на, рођ. 
1971; Пе шут Жив ка, рођ. 
1947; Киш гат ка Звон ко, 
рођ. 1965.

RUMA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: 
Алек сан дар Мар ја но вић и 
Ми ли ја на Гр му ша, Ми лош 
Вој но вић и Ан ге ли на При-
ца, Ни ко ла Ма рин ко вић и 
Сла ђа на Ши јач ки 

УМР ЛИ: Ве ра Ку штрић, 
рођ. 1930, Кр ста Зе ља јић, 
рођ. 1921, Ка та ри на Гу њак, 
рођ. 1929. 
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ре кон струк ци ја 
„Вала“

Ка ја ка шки клуб „Вал“ из Срем ске Ми тро-
ви це уско ро ће до би ти но ви из глед. Пла-
ни ра на је ре кон струк ци ја уну тра шњо сти и 
спо ља шњо сти овог објек та, а из град ског 
бу џе та за ову на ме ну из дво је но је око три 
ми ли о на ди на ра, за пр ву фа зу ра до ва, од-
но сно за гра ђе вин ске ра до ве. 

Клуб је из гра ђен се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка и за и ста је би ла нео п ход на 
ње го ва ре кон струк ци ја, с об зи ром на то да 
је у пи та њу ве о ма успе шан клуб у ко јем се 
тре ни ра то ком чи та ве го ди не.

Пре ма ре чи ма Пре дра га Мил ков ћа, пред-
сед ни ка Управ ног од бо ра КК „Вал“ згра да 
„Вала“ је на пра вље на се дам де се тих го ди на 
и од та да, ра ђе не су са мо ма ње пре прав ке.

- У вре ме ка да је гра ђен, „Вал“ је за ми-
шљен као ме сто где ће се тре ни ра ти ка ја-
ка шки спорт, углав ном у лет њим ме се ци ма. 
Ме ђу тим, по што ми тре ни ра мо то ком це ле 
го ди не, то је са мо по се би на мет ну ло не ке 
но ве зах те ве. За хва љу ју ћи Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца и Ка ја ка шком са ве зу Ср би је по-
рас тао је ин те рес за ка јак као спорт – ис та-
као је Мил ко вић. 

Шта ће би ти ура ђе но и ко ли ко нов ца зах-
те ва ју ра до ви по ја снио је Љу бо мир Вуј чић, 
ру ко во ди лац сек то ра за спорт.

- Мо ра мо да кре не мо од во до во да, ка на-
ли за ци је, гра ђе вин ских ра до ва, да се ура-
де са ни тар ни чво ро ви и мо кри чво ро ви, а 
по сле то га сле ди по ста вља ње спорт ског 
по да. Оно што је још у пла ну је да по ста-
ви мо со лар не па не ле. Тре нут но је пред ви-
ђе но три ми ли о на ди на ра за гра ђе вин ске и 
за нат ске ра до ве. По че так ра до ва се оче ку-
је за ме сец да на, а крај на је сен – ре као је 
Љу бо мир Вуј чић.  С. С.

ФК „БО РАЦ“ МАР ТИН ЦИ

Ре но ви ра ње
за 90. ро ђен дан

На ста ди о ну Фуд бал ског клу ба „Бо рац“ 
из Мар ти на ца про шле сре де, 20. апри ла, 
од и гра на је при ја тељ ска утак ми ца из ме ђу 
пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве и фуд-
ба ле ра „Бор ца“. Овим су сре том на ја вље на 
је ре кон струк ци ја обје ка та клу ба, уре ђе ње 
свла чи о ни ца и за ме на сто ла ри је. За ове на-
ме не Град Срем ска Ми тро ви ца је из дво јио 
1,5 ми ли о на ди на ра.

Ка ко об ја шња ва Ду шан Пу ђа, пред сед ник 
ФК „Бо рац“ Мар тин ци, овај спорт ски ко лек-
тив сла ви 90 го ди на по сто ја ња, а већ пу них 
70 го ди на  се так ми чи под име ном Бо рац. 

- Тре нут но се так ми чи мо у Ме ђу оп штин-
ској ли ги Срем и за у зи ма мо тре ће ме сто, 
та ко да по сто ји да шанса да обез бе ди мо 
пла сман у Срем ску ли гу. До са да је на ста-
ди о ну ура ђе на ра све та и три би не, а оста-
је нам да се ре кон стру и шу свла чи о ни це и 
спо ља шност објек та. Код нас тре ни ра до-
ста ма ли ша на, има мо све се лек ци је, од нај-
мла ђих, до пр вог ти ма – на во ди Пу ђа.

Ка ко је об ја снио на чел ник Град ске упра-
ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не-
дић, ло кал на са мо у пра ва на ста вља да ула-
же у спорт ске објек те по се ли ма. 

- Не дав но смо отво ри ли ре но ви ра не про-
сто ри је ФК „Бо рац“ из Ве ли ких Ра ди на ца, 
а са да сле ди ре кон струк ци ја про сто ри ја 
клу ба из Мар ти на ца. ФК „Бо рац“ је је дан 
од нај ста ри јих клу бо ва у Сре му, са ду гом 
тра ди ци јом, али не мо же се раз ви ја ти фуд-
бал уко ли ко се не ула же у спорт ску ин фра-
струк ту ру – ис та као је на чел ник Не дић.

Б. С.

ФК „ХАЈ ДУК“ ДИ ВОШ

Де вет де це ни ја 
по сто ја ња

Фуд бал ски клуб „Хај дук“ из Ди во ша 22. 
апри ла про сла вио је 90 го ди на од осни ва-
ња клу ба. Тим по во дом ор га ни зо ва на је 
ре ви јал на утак ми ца из ме ђу ве те ра на овог 
клу ба и Град ске упра ве Срем ска Ми тро ви-
ца. 

Пред сед ник клу ба Ду шан Па вло вић под-
се тио је да је Фуд бал ски клуб „Хај дук“ фор-
ми ран дав не 1926. го ди не.

- Фуд бал ски клуб „Хај дук“ из Ди во ша 
фор ми ран је 1926. го ди не. По себ но смо 
обе ле жи ли 90 го ди на клу ба јед ном утак ми-
цом са Град ском упра вом. Клуб је се так ми-
чио у Оп штин ској, Дру гој оп штин ској ли ги, а 
сад смо у Срем ској ли ги и за до вољ ни смо 
тре нут ним пла сма ном и пе тим ме стом на 
та бе ли - ре као је пред сед ник клу ба Па вло-
вић.

Он је ис та као да им је циљ био да ве те-
ра ни од и гра ју так ми цу ка ко би се под се ти-
ли ста рих вре ме на, Ди во ша и фуд ба ла.

С. С.

ДЕЧ ЈА ОЛИМ ПИ ЈА ДА

Нај бо љи Ку пин ци
На тре ћој Деч јој олим пи ја ди, одр жа ној 

23. апри ла у Пе ћин ци ма, у ор га ни за ци ји 
Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“, а под 
по кро ви тељ ством пе ћи нач ке ло кал не са-
мо у пра ве, на сту пи ло је шест еки па са 140 
так ми ча ра уз ра ста од три до де сет го ди на.

Отва ра ју ћи ма ни фе ста ци ју, пред сед ни-
ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки из ра зи ла је на ду да ће Деч ја 
олим пи ја да по ста ти тра ди ци ја у оп шти ни 
Пе ћин ци.

- Би ло би ле по да се Деч је олим пи ја де 
одр жа ва ју сва ке го ди не, јер су ово го ди-
шње по ка за ле ко ли ко су де ца за ин те ре со-
ва на за ова кву вр сту над ме та ња и ко ли ко 
им је све ово по треб но, јер смо се ро бу ју ћи 
тех но ло ги ји уда љи ли од фи зич ке ак тив но-
сти, ко ја је де ци у овом уз ра сту нео п ход на 
за пра ви лан раз вој – Ко ва че вић Су бо тич-
ки.

За раз ли ку од пр ве две Олим пи ја де, су-
ди је су ово га пу та ме ри ле вре ме за ко је 
су сви так ми ча ри јед не еки пе са вла да ли 
по ли гон са пре пре ка ма, а нај бо ље збир но 

вре ме на кра ју је оства ри ла еки па Основ-
не шко ле „Ду шан Ву ка со вић - Ди о ген“ из 
Ку пи но ва, дру го ме сто је осво ји ла ОШ „Ду-
шан Јер ко вић - Уча“ из Ши ма но ва ца, тре-
ће „Зма је ва шко ли ца спор та“ из Пе ћи на ца, 
че твр то ОШ „Сло бо дан Ба јић - Па ја“ ко ју 
су пред ста вља ла де ца из До њег То вар-
ни ка, пе то Пред школ ска уста но ва „Вла да 
Об ра до вић - Ка ме ни“, а на ше стом ме сту 
је за вр ши ла „Зма је ва шко ли ца спор та“ из 
Ру ме.

Пе ха ре за оства ре ни пла сман пред-
став ни ци ма еки па уру чи ла је пред сед ни ца 
Оп шти не, а сви уче сни ци су на гра ђе ни ме-
да ља ма, ко је су им уру чи ли пред сед ни ца 
Оп шти не и на чел ник Оп штин ске упра ве 
Жељ ко Тр бо вић, та ко да ни јед но де те ни је 
оти шло ку ћи без на гра де.

За до вољ ни су би ли и ор га ни за то ри јер, 
по ре чи ма пред сед ни ка „Раз во ја спор то ва“ 
Си ни ше Ђо ки ћа, ово је пр ви пут да је пе ћи-
нач ки спорт ски са вез ор га ни зо вао ова кве 
ма ни фе ста ци је.

- Ор га ни зо ва ли смо три Деч је олим пи ја-
де и за до вољ ни смо што се из олим пи ја де 
у олим пи ја ду по ве ћа вао број уче сни ка и 
по бољ ша вао ква ли тет так ми ча ра. Спорт-
ски са вез је окре нут пре све га ома со вље-
њу ама тер ског и школ ског спор та и с об зи-
ром на број уче сни ка ова ма ни фе ста ци ја 
је би ла пун по го дак – из ја вио је Ђо кић и 
на гла сио да би без по др шке ло кал не са мо-
у пра ве и до бре са рад ње са шко ла ма би-
ло не мо гу ће успе шно ор га ни зо ва ти ова кво 
так ми че ње. Д. С.

ДО ЊИ ПЕ ТРОВ ЦИ

Ра све та на ста ди о ну
Ста ди он ФК „До њи Пе тров ци“ до био је 

ре флек то ре, та ко да фуд ба ле ри овог клу ба 
мо гу тре ни ра ти и игра ти утак ми це и у 
ве чер њим са ти ма.

Вла ди сла ва Ста ме но вић, ди рек тор ка 
Ди рек ци је за из град њу Ру ме ка же да су 
ре а ли зо ва ни ра до ви на јав ној ра све ти у 
До њим Пе тров ци ма, па су, ујед но, по ста ви-
ли и шест сту бо ва са 24 ре флек то ра на 
ста ди о ну.

- Вред ност ра до ва је око 1,4 ми ли о на 
ди на ра, а сред ства је обез бе ди ла ло кал на 
са мо у пра ва. На дам се да ће овим осве тље-
њем би ти и ве ће ин те ре со ва ње, по го то во 
мла дих, за ове спорт ске ак тив но сти. Ове 
го ди не пла ни ра на су зна чај на сред ства за 
спорт. Уско ро ће би ти рас пи са на јав на 
на бав ка и би ће од ре ђе но 10 фуд бал ских 
клу бо ва на чи јим те ре ни ма ће се гра ди ти 
три би не или свла чи о ни це, за ви сно од 
по тре ба клу бо ва - ка же Вла ди сла ва Ста ме-
но вић.

Она је под се ти ла да су по ста вље на и 
де чи ја игра ли шта ко ја са да по сто је у свим 
на се ље ним ме сти ма. 

Го ран За кић, пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це До њи Пе тров ци ис ти че да је ово 
леп при мер ка ко ло кал на са мо у пра ва раз-
ми шља и о се ли ма.

С. Џ.
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Ре зул та ти утак ми ца 32. 
ко ла: Ча чак: Бо рац - Цр ве на 
Зве зда (од ло же но), Бе о град: 
Пар ти зан – Чу ка рич ки 1:2, Ниш: 
Рад нич ки – Во ждо вац 2:0, Сур-
ду ли ца: Рад ник – Вој во ди на 
1:0, Ја го ди на: Ја го ди на – Мла-
дост 0:1, Бе о град: ОФК Бе о-
град - Но ви Па зар 1:2, Бе о град: 
Рад – Ја вор Ма тис 1:0, Су бо ти-
ца: Спар так - Ме та лац 5:1.

1. Ц. Зве зда 31 26 5 0 83:20 42
2. Чу ка рич ки 32 17 8 7 42:24 33
3. Пар ти зан 32 16 7 9 61:40 28
4. Вој во ди на 32 13 10 9 48:39 26
5. Рад нич ки 32 13 9 10 28:27 26
6. Рад ник 32 11 11 10 37:47 25
7. Бо рац 31 12 10 9 38:32 23
8. Во ждо вац 32 10 10 12 31:33 20

1. Но ви П. 32 9 10 13 26:32 22
2. Мла дост 32 8 12 12 27:41 20
3. Рад 32 7 11 14 34:42 19
4. Ме та лац 32 8 12 12 31:41 19
5. Спар так 32 8 10 14 27:38 19
6. Ја вор 32 8 11 13 21:27 18
7. ОФК 32 8 5 19 29:47 15
8. Ја го ди на 32 5 11 16 24:47 13

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 23. 
ко ла: Бе о град: Син ђе лић - 
ЧСК Пи ва ра 0:1, Пе тро вац на 
Мла ви: Сло га - БСК 3:3, Зе мун: 
Зе мун – Бе жа ни ја 0:0, Ла за ре-
вац: Ко лу ба ра – Ди на мо 1:0, 
Бач ка Па лан ка: Бач ка - Про ле-
тер 2:1, Кра гу је вац: Рад нич ки 
1923 – На пре дак 2:3, Ин ђи ја: 
Ин ђи ја – Сло бо да 1:0, Пе ћин-
ци: До њи Срем – Ло зни ца 0:0.

1. На пре дак 23 17 4 2 37:18 55
2. Бач ка 23 13 6 4 38:22 45
3. Син ђе лић 23 10 7 6 27:16 37
4. Бе жа ни ја 23 10 7 6 27:17 37
5. ЧСК Пи ва ра 23 11 3 9 19:17 36
6. Ин ђи ја 23 9 7 7 34:20 34
7. Про ле тер 23 7 11 5 22:20 32
8. Зе мун 23 8 6 9 22:24 30
9. Сло га 23 7 8 8 24:27 29

10. Д. Срем 23 6 10 7 21:23 28
11. Ко лу ба ра 23 7 7 9 15:19 28
12. Ди на мо 23 8 4 11 21:30 28
13. БСК 23 7 6 10 25:32 27
14. Сло бо да 23 5 8 10 23:27 23
15. Ло зни ца 23 4 9 10 15:29 21
16. Радн. 1923 23 1 5 17 17:46 8

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 23. 
ко ла: Пан че во: Же ле зни чар - 
Рад нич ки (НП) 1:0, Срем ска 
Ми тро ви ца: Рад нич ки – Бо рац 
1:0, Вр шац: Вр шац - Рад нич ки 
(Ш) 2:1, Су бо ти ца: Бач ка 1901 
– Ба нат 0:0, Но ви Ба нов ци: 
Омла ди нац – Ду нав 1:0, Бач ка 
То по ла: ТСЦ - ОФК Оџа ци 0:0, 
Сен та: Сен та – Сло га 2:0, 
Па ди на: До ли на – Це мент 4:0.

1. Оџа ци 23 14 6 3 35 15 48
2. Рад н. (СМ) 23 11 7 5 32 24 40
3. ТСЦ 23 10 8 5 20: 12 38
4. Рад н. (НП) 23 11 5 7 23 22 38
5. Бач ка 23 9 9 5 31 21 36
6. Сен та 23 8 10 5 22 19 34
7. Ду нав 23 7 10 6 24 20 31
8. Же ле зни чар 23 9 3 11 26 34 30
9. Омла ди нац 23 7 8 8 22 22 29

10. Сло га 23 8 5 10 24 27 29
11. Рад н. (Ш) 23 6 10 7 16 17 28
12. Це мент 23 7 7 9 24 27 28
13. Вр шац 23 5 8 10 21 37 23
14. Бо рац 23 6 3 14 31 35 21
15. До ли на 23 4 7 12 21 30 19
16. Ба нат 23 5 8 10 12 22 17

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 23. 
ко ла: Бач ки Ја рак: Мла дост - 
Ве тер ник 3:2, Жа баљ: ЖСК – 
Бо рац 3:2, Но ви Сад: Ка бел - 
Цр ве на Зве зда 1:1,  Каћ: Ју го-
вић – Сре мац 3:4, Гло жан: 
Бу дућ ност - Бу дућ ност (СН) 2 
:1, Ста ра Па зо ва: Је дин ство - 
Ку пи но во 6:0, Но ви Сад: Сла-
ви ја – Сло га 4:1, Бе шка: Хај дук 
– ЛСК 3:2

1. Је дин ство 23 15 3 5 56:27 48
2. Ц. Зве зда 23 15 3 5 44:25 48
3. ЖСК 23 13 3 7 43:38 42
4. Бу дућн. (Г) 23 11 6 6 34:29 39
5. Мла дост 23 10 6 7 41:31 36
6. Ка бел 23 9 8 6 37:30 35
7. Сре мац 23 10 4 9 37:37 34
8. Бо рац 23 9 6 8 43:29 33
9. Хај дук 23 9 3 11 33:41 30

10. Ку пи но во 23 9 2 12 28:35 29
11. Ве тер ник 23 8 5 10 44:41 28
12. ЛСК 23 7 6 10 24:33 27
13. Сла ви ја 23 8 2 13 30:33 26
14. Бу дућ. (СН) 23 6 6 11 32:40 24
15. Сло га 23 6 4 13 33:49 22
16. Ју го вић 23 4 3 16 24:65 15

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Огар: Шу мар – Ло вац 0:3, 
Су бо ти ште: Ви тез – Сре мац 
5:2, Си бач: Сло вен – Срем 0:3, 
Пр хо во: Мла дост - Ка ме ни 0:0, 
Гра ни чар је био сло бо дан.

1. Ло вац 12 9 2 1 36:15 29
2. Гра ни чар 11 9 1 1 31:10 28
3. Мла дост 12 8 3 1 24:7 27
4. Ка ме ни 11 8 1 2 22:13 25
5. Ви тез 12 6 0 6 23:22 18
6. Срем 11 3 1 7 20:21 10
7. Сре мац 12 3 0 9 17:32 9
8. Шу мар 11 2 0 9 14:31 6
9. Сло вен 12 0 0 12 4:40 0

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Ви шњи ће во: Хај дук – 
Јед но та 3:0, Љу ба: Је дин ство - 
ОФК Ба чин ци 5:5, Сот: Брат-
ство - Сре мац 2:5, Би кић До: 
ОФК Би кић - ОФК Бин гу ла 7:0, 
Ја ме на: Гра ни чар - Син ђе лић 
3:1, Илин ци: Бо рац – Омла ди-
нац 2:1.

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Ле жи мир: Пла ни нац - 
Сло га (З) 4:2, Гр гу рев ци: Гр гу-
рев ци – Срем 3:3, Ра ден ко вић: 
Бо рац - БСК 1:4, Шу љам: 
На пре дак - По ле та рац 5:2, 
Бо сут: Бо сут - Сло га (Ч) 1:3, 
Ја рак: Сре мац – Сло бо да 3:3, 
Бо рац (ВР) је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Ма ли Ра дин ци: Фру шко-
го рац – Вој во ди на 3:2, Бу ђа-
нов ци: Мла дост: 27. ок то бар 
7:1, Ри ви ца: Пла ни нац - Цар 
Урош 2:1, Ни кин ци: По лет – 
Сре мац 2:2, Па влов ци: Мла-
дост - Фру шка Го ра 2:4, Ру ма: 
Је дин ство – Гра ни чар 1:0, Кра-
љев ци: Је дин ство – Сло га 2:1.

1. Хај дук 16 14 2 0 88:9 44
2.  Би кић 16 12 4 0 84:20 40
3. Син ђе лић 16 10 1 5 44:33 31
4. Бин гу ла 16 9 1 6 35:33 28
5.  Ба чин ци 16 8 3 5 46:34 27
6. Јед но та 16 7 4 5 33:26 25
7. Гра ни чар 16 6 4 6 44:38 22
8. Бо рац 16 5 3 8 25:37 18
9. Омла ди нац 15 4 3 8 24:39 15

10. Је дин ство 16 3 3 10 22:54 12
11. Сре мац 14 2 0 12 16:69 6
12. Брат ство 15 0 0 15 12:81 0

1. Сло га (Ч) 17 14 1 2 48:11 43
2. БСК 18 11 5 2 58:17 38
3. Сло бо да 17 9 5 3 49:34 32
4. Срем 18 8 7 3 46:26 30
5. Бо рац (Ра) 18 8 3 7 33:38 27
6. Бо сут 18 6 7 5 33:23 24
7. На пре дак 18 7 2 9 31:45 23
8. Бо рац (ВР) 17 7 1 9 39:44 22
9. По ле та рац 17 6 3 8 35:40 21

10. Пла ни нац 17 5 6 6 25:33 21
11. Сло га (З) 18 4 3 11 22:45 15
12. Гр гу рев ци 17 3 2 12 24:57 11
13. Сре мац 18 2 3 13 24:54 9

1. Мла дост (Б) 19 15 2 2 45:12 47
2. Је дин . (Р) 19 11 5 3 46:19 38
3. Фр. Го ра 19 9 7 3 53:26 34
4. Сло га 19 10 3 6 37:23 33
5. Цар Урош 19 10 3 6 39:29 33
6. Је дин .о (К) 19 8 5 6 28:26 29
7. Гра ни чар 19 7 6 6 30:26 27
8. Фру шко г. 19 7 4 8 35:37 25
9. Пла ни нац 19 8 1 10 33:38 25

10. Сре мац 19 5 7 7 31:38 22
11. Вој во ди на 19 5 3 11 24:44 18
12. По лет 19 4 4 11 25:45 16
13. Мла дост (П) 19 4 2 13 26:56 14
14. 27. Ок то бар 19 3 2 14 18:51 11

ОФЛ ИНЂИЈА
- СТАРА ПАЗОВА

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Кру ше дол: Кру ше дол – 
Бо рац 5:0, Кр че дин: Фру шко го-
рац – Ду нав 1:2, Кр ње шев ци: 
Сло га – Же ле зни чар 0:2, ЧСК 
1939 је био сло бо дан, По лет је 
био сло бо дан.

1. Же ле зни чар 9 7 2 0 22:5 23
2. Кру ше дол 10 6 0 4 21:8 18
3. ЧСК 1939 10 6 0 4 18:17 18
4. По лет 9 5 2 2 23:10 17
5. Бо рац 10 4 0 6 17:33 12
6. Сло га 11 3 1 7 13:23 10
7. Ду нав 10 2 3 5 8:15 9
8. Фру шко го рац 11 3 0 8 15:26 9

Ре зул та ти утак ми ца 22. 
ко ла: Ви то јев ци: Пар ти зан – 
Ру дар 1:2, По пин ци: На пре дак 
– Сло вен 3:0, Мо ро вић: Је дин-
ство - Под ри ње 1:1, Ди вош: 
Хај дук – Хрт ков ци 1:1, Бе ле-
гиш: По ду на вац – Љу ко во 6:0, 
Го лу бин ци: Ја дран - Зе ка 
Бу љу ба ша 3:3, Ру ма: Пр ви Мај 
– Гра ни чар 3:0, Бре стач: ОФК 
Бре стач - До њи Пе тров ци 0:5.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 22 20 2 0 64:5 62
2. Пр ви Мај 22 14 5 3 54:15 47
3. Под ри ње 22 14 5 3 58:23 47
4. Ја дран 22 13 5 4 35:17 44
5. Хај дук 22 9 5 8 37:39 32
6. Љу ко во 22 9 3 10 31:28 30
7. Ру дар 22 9 2 11 34:48 29
8. Гра ни чар 22 8 4 10 33:33 28
9. Д. Пе тров. 22 8 4 10 29:48 28

10. Сло вен 22 7 5 10 25:24 26
11. Је дин ство 22 7 4 11 26:49 24
12. Пар ти зан 22 7 2 13 31:36 23
13. На пре дак 22 7 2 13 27:40 23
14. Хрт ков ци 22 5 6 11 20:35 21
15. Бре стач 22 5 2 15 22:62 17
16. З. Бу љу б. 22 4 4 14 32:56 16 

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 22. 
ко ла: Мар тин ци: Бо рац - Омла-
ди нац 5:0, Ши ма нов ци: Хај дук 
1932 - Оби лић 1993 1:5, Ман ђе-
лос: Фру шко го рац – ПСК 3:1, 
Кле нак: Бо рац - Бо рац (С) 5:1, 
До њи То вар ник: Сло бо да – 
Гра ни чар 1:0, Пла ти че во: 
Је дин ство – На пре дак 3:0, 
Но ћај: Но ћај – Рад нич ки 3:1, 
Срем ска Ми тро ви ца: Ми трос 
– Сло га 8:0.

1. Бо рац (К) 22 18 2 2 65:17 56
2. Ми трос 22 15 5 2 49:15 50
3. Бо рац (М) 22 13 5 4 55:12 44
4. Сло бо да 22 13 4 5 55:25 43
5. Фру шко г. 22 13 3 6 56:29 42
6. Је дин ство 22 11 5 6 52:28 38
7. Оби лић 22 10 6 6 49:20 36
8. На пре дак 22 11 3 8 44:26 36
9. Гра ни чар 22 11 2 9 44:21 35

10. ПСК 22 10 5 7 50:28 35
11. Омла ди нац 22 9 3 10 43:46 30
12. Рад нич ки 22 4 4 14 29:62 16
13. Бо рац (С) 22 5 2 15 35:80 16
14. Но ћај 22 4 1 17 29:56 13
15. Сло га 22 2 4 16 21:75 10
16. Хај дук 22 0 0 22 11:147 0

Та бе ла плеј оф

Та бе ла плеј аут


