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1. БАНОВИНА БЕЗ БАНОВА: Биће онако како књаз каже, ни Давидова, 
ни царска, ни спахијска, већ Вучићева

2. ПОСЛЕДЊА ИГРА РЕПТИЛА: Може ли Ненад Лемајић да преузме и 
СНС у Сремској Митровици?

3. (НЕ)ОМИЉЕНИ ОПОЗИЦИОНАРИ: Шта ће радити радикали у 
Скупштини града, докле ће то да траје и да ли се све може купити

Време између објављивања изборних резултата и 
конституисања скупштине, период је када се највише 
бави спекулацијама, типа ко ће с ким у коалицију, ко 
ће бити изабран на коју функцију, као и све оно због 
чега се иде на изборе. Оно око чега се можда највише 
спекулише свакако је питање ко ће бити војвођански 
премијер након одласка Бојана Пајтића, коме се сада 
дрма и фотеља шефа Демократске странке. Али, тако 
је то, не само у политици. Уосталом, онај ко губи и 
треба да оде.

Има медија који и даље на челу Бановине виде 
митровачког градоначелника Бранислава Недимовића, 
без обзира што има оних који не могу да замисле 
да место војвођанског премијера ипак не припадне 
дугогодишњем Вучићевом саборцу још из радикалних 
времена, Игору Мировићу, или Маји Гојковић, која 
је узгред била и носилац напредњачке листе за 
Војводину. Но, једно су спекулације, а када се узме у 
обзир да су странке углавном устројене по „војничком“ 
принципу, онда је јасно да једино Александар Вучић у 
овом моменту може знати ко ће владати Бановином.

Али, док Вучић коначно не обзнани своју одлуку, 
немојмо се заваравати да нема најразличитијих 
лобирања, али и оног што пропратно иде уз то. Тако 
ових дана иду (не)проверене приче да се Тај и Тај 
тајно, или јавно, састао са Овим, или Оним. Иду сад 

ту и најразличитија оговарања, а једно од њих тиче 
се и писања таблоида у вези са наводном улогом 
Вучићевог брата Андреја, по питању ресторана Двор 
у Сремској Митровици. Наивно је поверовати да би 
премијеров брат спао на тај ниво корумпираности, 
везан за једну паланачку кафану, али машта може 
свашта. Иду ту и друге приче, о некаквим америчким 
утицајима преко Јешића у Срему,  али оставимо 
ауторима нека нас увере у своје тврдње. Свако има 
право да лобира за свога, ако успут не клевеће оног 
другог.  

Но, без обзира на страначке „бароне“, Бановина 
нема банова, па нити је тапија за првог човека 
војвођанске администрације Давидова, нити царска, 
нити спахијска, већ Вучићева. Јер Српска напредна 
странка је у ситуацији да сама формира војвођанску 
власт и ту сви остали, па и ови Пасторови Мађари могу 
изигравати само део политичког фолклора. 

Зато, ако су неки у трци за првог човека отписали 
Бранислава Недимовића, типујући на Мировића, или 
Мају, нека се не изненаде ако он замени Пајтића на 
месту војвођанског премијера, али нека се не изненаде 
и ако на то место дође неко сасвим четврти. То је 
разлог што се ових дана по том питању не оглашавају 
у медијима ни Недимовић, ни Мировић, ни Гојковићева. 
Како год да испадне, Војводина ће бити напредна, а ко 
ће нас персонално водити у светлију будућност мање 
је важно. Јер, ко год да то буде, радиће по налозима 
Александра Вучића. Све остало су нијансе.     
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Весели разносач поверљивих информација у Сремској 
Митровици, ових дана разноси аброве о томе да како се 
доктор Кендришић Мирослав топло препоручује 
овдашњим напредњацима. Не би то било ништа 
необично. Човек је већ дуго година директор Болнице и 
можда се већ одвикао од рада са пацијентима. А лепше 
је бити страначки директор, него сеоски лекар Града 
Сремска Митровица. И исплативије. Не знам само зашто 
толико пара трошимо на школовање таквих доктора, 
могли смо те људе много јефтиније школовати на овим 
куповним факултетима. Ем јефтиније, ем брже дођу до 
дипломе. Уђеш, платиш, изађеш с дипломом, готово.

Можда те приче и нису тачне, можда је доктор прави 
идеалиста ДС-а. Што би била чиста реткост, јер свако ко 
се овде бави политиком, а није променио бар једну-две 
странке заслужио је да уђе у ону рубрику Политикиног 
забавника „Веровали или не“.

Онај за кога би стварно било чудно да опет не промени 
странку, свакако је његов тренутни политички компањон и 
ментор Лемајић Ненад. Тај је био у скоро свим 
странкама, сем у СНС. Што не би било чудно да се и то 
деси. Лемајић је увек ишао у оне странке које су на 
власти. Сад више нема разлога да остане у ДС-у.  Но то 
ће ипак зависити од оних који врше пријем у СНС, а 
повереник за Сремску Митровицу је градоначелник 
Бранислав Недимовић. Али, шта ће бити с Лемајићем и 
митровачким напредњацима, показаће се врло брзо, већ 
након конституисања Скупштине града. Ако је Недимовић 
из неких старих разлога, до сада и имао некаквог дуга 
према Лемајићу и његовим паразитима, тога сада више 
не треба да буде. Спајањем Недимовића са СНС у 
Сремској Митровици је створена добитна комбинација за 
обе стране. Тешко да би за Недимовића било исплативо 
да страначку инфраструктуру препусти Лемајићевим 
мешетарским пословима. 

Уосталом, пракса је показала да је Лемајићев прелазак 
у нову странку идентичан њеном урушавању. Тако је било 
не само са ДСС-ом и ДС-ом, које је Лемајић упропастио 
кад су биле најјаче. Али то није једини разлог због чега 

се Лемајић прикрпио митровачким напредњацима и због 
чега ће то хтети и убудуће. Пре свега, неће Лемајићу бити 
лако да остане без својих буџетских привилегија, али 
Недимовић ће морати да изађе из комбинација са њим, 
јер би га камаради из СНС могли прозивати да страначки 
колач дели са „жутом бандом“. 

Познато је да Лемајићева присна пријатељица води 
Туристичку организацију, што је вероватно утицај 
колаборације коју је Недимовић имао са Лемајићем у 
парламенту. Као и колико се енормно пара троши на 
спортске организације које контролише Лемајић, 
партијске квази медије, Фонд Атанасије Стојковић итд. 
Све је то немогуће да троши Пајтићев човек у 
напредњачкој Митровици без посебног одобрења и 
наклоности. Ако, дакле „жути“ Лемајић настави да и даље 
ужива у благодетима градског буџета, то ће бити 
показатељ каква је његова улога у напредњачкој власти. 
Јер, не би било логично да један функционер Пајтићевог 
ДС-а има више принадлежности од неких (досадашњих?) 
коалиционих партнера?    

После четворогодишње паузе, у Скупштину града улазе 
и српски радикали. Састаје се поново друштво старо, 
само што је већина сада у напредњачким дресовима, док 
је мањи део остао уз Шешеља. Што не би требало да 
буде проблем, с обзиром да је, Хашком славом овенчани 
војвода, већ навикао на улогу „омиљеног опозиционара“. 
Сремскомитровачки радикали за сада тврде да неће бити 
издајници као садашњи напредњаци из редова бивших 
радикала и обећавају да у градском парламенту неће 
дозволити пљачку, корупцију и да се као до сада, „буџет 
усваја за 15 минута, без икакве расправе“. А на питање 
аутора овог текста шта ће бити ако добију понуду коју не 
могу да одбију, они спремно одговарају да српски 
радикали нису на продају.

Тако се некако говорило и отоич, кад је сремачке 
радикале водио онај шумар из Врдника и кад су се на 
верност Шешељу заклињали у цркви. Бог им је сведок да 
нису продали веру за вечеру.
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КО СУ ПО СЛА НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ ИЗ СРЕ МА

Ис пу ни ти обе ћа ња из кам па ње
По кра јин ска из бор на ко ми си ја је 

тек 4. ма ја иза шла са ко нач ним 
ре зул та ти ма из бо ра за по сла ни ке 

Скуп шти не АП Вој во ди не, ко ји су одр-
жа ни 24. апри ла. На осно ву зва нич них 
ре зул та та, као и на ре пу блич ком ни-
воу, по бе ду је од не ла Срп ска на пред на 
стран ка и ње ни ко а ли ци о ни парт не ри. 
Ли ста Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по-
бе ђу је осво ји ла је 44,48 од сто гла со ва 
или 63 од 120 по сла нич ких ман да та. 
Дру га по сна зи је 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 – Дра ган Мар ко вић 
Пал ма (ЈС), Па три от ски По крет Ср би-
је (ППС) са осво је них 8,86 од сто гла со-
ва или 12 ман да та. По де сет од бор ни ка 
ће има ти Срп ска ра ди кал на стран ка са 
7,66 од сто гла со ва и ли ста За Вој во ди-
ну ра да и зна ња – Де мо крат ска стран-
ка, ДСХВ, НО ВА, ЗЕП-Зе ле ни – Др Бо јан 
Пај тић, ко ја је осво ји ла 7,24 од сто гла-
со ва. Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не 
ће има ти де вет од бор ни ка, а на овим 
из бо ри ма је осво ји ла 6,43 од сто гла со-
ва, док је ли ста До ста је би ло – Са ша 
Ра ду ло вић осво ји ла 5,54 од сто гла со ва 
и има ће се дам по сла ни ка. Шест по сла-
ни ка ће има ти Са вез вој во ђан ских Ма ђа-
ра, ко ји су си гур ни ко а ли ци о ни парт нер 
СНС за фор ми ра ње вла сти у По кра ји ни. 
СВМ је осво јио 4,88 од сто гла со ва, док је 
Ма ђар ски по крет за ауто но ми ју - Др Та-
маш Кор хец - ДЗВМ - Арон Чон ка имао 
1,71 од сто гла со ва или два од бор нич ка 
ман да та, а Зе ле на стран ка 1,14 од сто 
гла со ва, што зна чи да им при па да јед но 
по сла нич ко ме сто. 

Ис под цен зу са су оста ли Две ри – ДСС, 
ЛДП и СДС, На род ни по крет Ди на ра – 
Дри на – Ду нав, Срп ско ру ски по крет, За-
вет ни ци и Вој во ђан ска то ле ран ци ја. 

У по кра јин ском пар ла мен ту ли сту 
Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је 
за сту па ће шест Сре ма ца. То су Дми тар 
Ста ни шић из Срем ске Ми тро ви це, до-
са да шњи се кре тар Град ског ве ћа, до-
са да шња на чел ни ца Град ске упра ве за 
при вре ду и пред у зет ни штво Са ња Ко ва-
че вић, Мир ја на Ра до је вић из Но ве Па зо-
ве, Зо ран Сла ву је вић из Хрт ко ва ца, Де-
ја на Кр сма но вић из Ши да и Го ран Са вић 
из Го лу би на ца. 

- Као по сла ни ца у по кра јин ском пар-
ла мен ту, за сту па ћу ин те ре се гра ђа на 
Вој во ди не, по себ но гра ђа на оп шти не 
Шид, ко ји су у ве ли ком бро ју ука за ли по-
ве ре ње овој ли сти и на ма као бу ду ћим 
по сла ни ци ма. Тру ди ћу се да „отва рам 
вра та“ по кра јин ских се кре та ри ја та за 
пред став ни ке Оп шти не Шид, ка ко би на 
ве ћи ну кон кур са кон ку ри са ли, до би ја ли 
сред ства и та ко ура ди ли не ке од ка пи-
тал них про је ка та, нео п ход них за да љи 
раз вој. Сви ма на ма је ко на чан циљ бо-
љи жи вот, а до ње га мо же мо до ћи са мо 
са мно го ви ше ра да, мно го ви ше оства-
ри вих иде ја и спрем них про је ка та и мно-
го ви ше сло ге. Би ла сам од бор ни ца у 
прет ход ном са зи ву Скуп шти не оп шти не 
Шид, знам ка ко Скуп шти на функ ци о ни-
ше и не ће ми би ти те шко да се при вик-
нем на бу ду ће оба ве зе у по кра јин ском 
пар ла мен ту - ис та кла је Де ја на Кр сма-
но вић.

Дми тар Ста ни шић ће се по пр ви пут 
на ћи у клу па ма по кра јин ске скуп шти не. 
За М НО ВИ НЕ он ка же да ће се за ла га-
ти да се ус по ста ви што бо ља са рад ња 
ло кал не и по кра јин ске ад ми ни стра ци је, 
као и да се што ви ше ин ве сти то ра при-
ву че у Срем ску Ми тро ви цу.

- Срп ска на пред на стран ка има убе-
дљи ву ве ћи ну и има мо гућ ност да са ма 

У по кра јин ском
пар ла мен ту ли сту 

Алек сан дар Ву чић – 
Ср би ја по бе ђу је
за сту па ће шест
Сре ма ца. То су

Дми тар Ста ни шић и 
Са ња Ко ва че вић из 

Срем ске Ми тро ви це, 
Мир ја на Ра до је вић из 

Но ве Па зо ве,
Зо ран Сла ву је вић

из Хрт ко ва ца,
Де ја на Кр сма но вић 

из Ши да и Го ран
Са вић из Го лу би на ца

Дми тар Ста ни шић (СНС) Са ња Ко ва че вић (СНС) Де ја на Кр сма но вић (СНС)
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фор ми ра власт, али ви де ће мо шта но се 
да ни пред на ма. Оче ку јем да по кра јин-
ска ад ми ни стра ци ја ра ди у ин те ре су гра-
ђа на По кра ји не и вој во ђан ских ло кал них 
са мо у пра ва, да се по мог не при ре а ли за-
ци ји ин фра струк тур них про је ка та и око 
до во ђе ња ин ве сти ци ја. Гра ђа ни су да ли 
свој глас на шој стран ци и са да тре ба ис-
пу ни ти све оно што смо у кам па њи го-
во ри ли. Срем ска Ми тро ви ца ни је че ка ла 
на по моћ ви ших ин стан ци, за по че ли смо 
зна чај не ин фра струк тур не про јек те, пре 

све га ми слим на из град њу под во жња ка, 
ба зе на и шко ле у Ма чван ској Ми тро ви-
ци. Оче ку јем по др шку по кра јин ске ад ми-
ни стра ци је у ре а ли за ци ји ових про је ка-
та. Што се за по шља ва ња ти че, има ли 
смо у прет ход ном пе ри о ду ве ли ку по-
др шку Вла де Ре пу бли ке Ср би је, што је 
ре зул ти ра ло отва ра њем Ми тро са. Ка да 
има те љу де са ко ји ма мо же те да са ра-
ђу је те, све иде лак ше – на по ми ње Ста-
ни шић.

Ме ђу де сет по сла ни ка Де мо крат ске 

стран ке ко ји ће се де ти у клу па ма Скуп-
шти не АП Вој во ди не би ће, као је ди ни 
из Сре ма, Не над Бо ро вић, пред сед ник 
Оп штин ског од бо ра ДС Ру ма и пот пред-
сед ник По кра јин ског од бо ра ДС. Он је 
на по кра јин ској ли сти био че твр ти, а и у 
прет ход ном скуп штин ском са зи ву је био 
по кра јин ски по сла ник. 

Не над Бо ро вић ука зу је нај пре да је 
је дан од пра ва ца ње го ве ак тив но сти у 
Скуп шти ни АП Вој во ди не усме рен на 
ре ша ва ње пи та ња фи нан си ра ња По кра-
ји не, да се зна шта су ње ни при хо ди и да 
они има ју не на мен ски ка рак тер. 

- Пр во и основ но за шта ћу се за ла га ти 
је да се из гра ди пут Но ви Сад - Ру ма са 
ту не лом кроз Фру шку го ру, јер је он од 
из у зет ног зна ча ја ка ко за Ру му, та ко и за 
цео Срем. Та ко ђе, да се на ста ви са ула-
га њем у по љо при вре ду. За ла га ћу се да 
тај део сред ста ва бу де јед на че твр ти на 
од ефек тив ног по кра јин ског бу џе та, као 
што је то би ло и до са да, да кле да се не 
сма њу ју ула га ња у по љо при вре ду - ре-
као је Не над Бо ро вић, по сла ник у Скуп-
шти ни АП Вој во ди не.

Со ци ја ли сти и њи хо ви ко а ли ци о ни 
парт не ри не ће има ти пред став ни ке из 
Сре ма, док ће Ли га ше у по кра јин ској 
скуп шти ни из Сре ма нај ве ро ват ни је 
пред ста вља ти Ђор ђе Стој шић из Срем-
ске Ми тро ви це. С об зи ром на то да je 
Стој шић но си лац из бор не ли сте ЛСВ 
– ЛДП - Зе ле ни на ло кал ним из бо ри ма 
у Срем ској Ми тро ви ци, ко ја је осво ји ла 
че ти ри од бор нич ка ме ста, а на ла зи се и 
на ли сти Са вез за бо љу Ср би ју (ко ју чи-
не ЛСВ, ЛДП и СДС) за на род не по сла-
ни ке, још увек ни је си гур но да ли ће се-
де ти у клу пи Скуп шти не АП Вој во ди не. 
Стој шић је на ли сти Бо рис Та дић, Че до-
мир Јо ва но вић - Са вез за бо љу Ср би ју 
– ЛДП, ЛСВ,СДС за на род не по сла ни ке 
био на 47. по зи ци ји, а ова ли ста је осво-
ји ла све га 13 ман да та. Ина че, Ђор ђе 
Стој шић је у про шлом са зи ву био на род-
ни по сла ник и не ко ли ко пу та је из ме ђу 
оста лог за го вор ни цом ис ти цао про блем 
пу та кроз Ла ћа рак. 

Екипа М НОВИНА

Срп ска ра ди кал на стран ка ће има ти два 
пред став ни ка из Сре ма ме ђу по кра јин ским 
по сла ни ци ма, Во ји сла ва Ку ла ча ни на из 
Ва ши це и Је ле ну Де лић из Ру ме. 

- Као по сла ник у Скуп шти ни Вој во ди не 
за ла га ћу се и спро во ди ти про грам ска 
опре де ље ња Срп ске ра ди кал не стран ке, 
на чи јој се ли сти на ла зим. Ни је ма ла ствар 
за до би ти по ве ре ње од чла но ва СРС-а и 
гра ђа на, ко ји ве ру ју да су срп ски ра ди ка ли 
сна га ко ја га ран ту је ста бил ност, це ло ви-
тост и др жав ност Ре пу бли ке Ср би је. Ве ли-
ка је част и од го вор ност уче ство ва ти и 
ар гу мен то ва но за сту па ти ста во ве сре ди не 
из ко је по ти чем, као и це лог срем ског окру-
га. Тру ди ћу се да до при не сем бо љем тре-
ти ра њу и пра вед ни ју рас по де лу сред ста ва 
из Фон да за ка пи тал на ула га ња, а не као 
што је до са да би ло да се сва сред ства 
упу ћу ју са мо та мо где су до сман ли је би ле 
на вла сти. Јед но од кључ них пи та ња ко је 
ће би ти по кре ну то је сте Дом мла дих у 
Ши ду, за ко ји су одо бре на сред ства а про-
је кат ни је ре а ли зо ван. У рас по де ли сред-
ста ва за ка пи тал на ула га ња у це лом Сре-
му, нај го ре је про шла оп шти на Шид. Шид је 
по гра нич но ме сто ко је спа да у ред нај не ра-
зви је ни јих оп шти на у Вој во ди ни, за хва љу-
ју ћи до сман лиј ској вла сти у По кра ји ни, а 
ко ја је на власт до шла пе то ок то бар ским 
пу чом. Чи ње ни цу да ми је по ве рен од го во-
ран за да так ис ко ри сти ћу да скре нем 
па жњу на све не пра вил но сти у ра ду. Јед-
ном реч ју, учи ни ћу све да сво јим ра дом 
до при не сем раз во ју и на прет ку сре ди не 
ко ја је до са да би ла за по ста вље на – ис та-

као је Во ји слав Ку ла ча нин.
Је ле на Де лић, ко ја је на по кра јин ској 

ли сти ове стран ке би ла на де ве том ме сту, 
је по за ни ма њу еко ном ски тех ни чар и 
пред сед ни ца је Оп штин ског од бо ра СРС у 
Ру ми, а би ла је и пр ва на ли сти срп ских 
ра ди ка ла на ло ка лу. Је ле ни Де лић је ово 
пр ви ман дат по кра јин ског по сла ни ка.

Ра ди ка ли се вра ћа ју

Не над Бо ро вић (ДС)

Во ји слав Ку ла ча нин (СРС)

Је ле на Де лић (СРС) Ђор ђе Стој шић (ЛСВ)
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РАДИ ВОЈ ДОБР ЊАЦ, пред сед ник ГО СРС у Срем ској Митро ви ци

Ради ка ли поно во
у Скуп шти ни гра да

Срп ска ради кал на стран ка у Срем ској 
Митро ви ци, поно во је део град ског 
пар ла мен та. Човек који се нала зи на 

челу митро вач ких ради ка ла, Ради вој Добр-
њац има 49 годи на, запо слен је, отац дво је 
деце. За себе каже да је члан СРС од 1994. 
годи не. Не мења стра нач ки дрес, СРС је 
њего ва једи на стран ка. Нема функ ци је на 
којој није био. Иако ради ка ли у митро вач ком 
пар ла мен ту има ју само чети ри одбор ни ка 
(од укуп но 61), он твр ди да ће се њихов глас 
дале ко чути и одри че сва ку могућ ност коруп-
ци је и трго ви не с вољом гра ђа на од стра не 
вла сти.

М НОВИ НЕ: После дуже пау зе поно во 
се вра ћа те на поли тич ку сце ну. Какав ће 

Вам бити осе ћај пред коле га ма напред
ња ци ма, бив шим ради ка ли ма, с обзи ром 
да сте Ви још из оног ста ри јег вре ме на 
Срп ске ради кал не стран ке? Има оних 
који често мења ју стран ке, па би то 
можда могао бити раз лог за „зеза ње“ 
доју че ра шњих пар тиј ских дру го ва?

РАДИ ВОЈ ДОБР ЊАЦ: Кад уђе мо у Скуп-
шти ну, ми се неће мо „зеза ти“, позна је мо 
игра че тамо. Што се тиче људи који су у 
поли ти ци, а били су у стран ци, о њима 
нема мо ништа да каже мо, они су за нас 
отпад СРС. Што се тиче оних који више 
нису, а били су чла но ви Срп ске ради кал не 
стран ке, за нас је сасвим нор мал но да 
човек заве ден неком иде јом, про ме ни 

мишље ње. Од кад је дошло до фор ми ра ња 
СНС, људи су пове ро ва ли дана шњим лиде-
ри ма да је то иста стран ка, да је само био у 
пита њу др Воји слав Шешељ, да је иста иде-
о ло ги ја и исти про грам. И људи су пове де ни 
том иде јом, масов но су пошли да гла са ју и 
гла са ли су за ту стран ку да би се нешто 
реши ло у држа ви. Међу тим, после 2012. 
годи не, напред ња ци су кре ну ли пре ма 
Запа ду. Тада су се неки дис тан ци ра ли, неки 
вра ти ли и ми раз у ме мо гра ђа не у том сми-
слу.

Мисли те ли да има мно го раз о ча ра них 
и пре ва ре них?

- Тако је, то се види. Доста људи је било 
неза ин те ре со ва но за поли ти ку. Инте ре со-

M NOVINE :
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ва ње се поди гло сад можда месец дана 
пред избо ре. 

Да ли су се вра ти ли неки бира чи Срп
ској ради кал ној стран ци, наро чи то од кад 
је Шешељ пуштен из Хага?

- Повра так Шеше ља је вео ма зна ча јан, не 
само за СРС, него и за Срби ју. Оно што је 
јако бит но, повра так Шеше ља и пре су да 
која је доне се на, сва ка ко је исто риј ски тре-
ну так у срп ском наро ду, а пре су дом др 
Шеше љу је при зна то пра во срп ском наро ду 
да се бра ни на тери то ри ји на којој живи и 
има пра во да сања о Вели кој Срби ји, о ује-
ди ње њу. Вели ка Срби ја је кон цепт на којем 
се засни ва стран ка и од те иде је никад не 
сме мо оду ста ти.

Шта ћете прво ура ди ти кад као опо зи
ци ја уђе те у Град ску скуп шти ну, на чему 
ћете прво инси сти ра ти?

- Кад уђе мо у Скуп шти ну Гра да, иако ћемо 
има ти само чети ри одбор ни ка, сигур но да ће 
се наше дело ва ње осе ти ти. Није само сед-
ни ца Скуп шти не место наше бор бе, али 
сигур но да ћемо поста вља ти одбор нич ка 
пита ња, и неће се одно си ти само на буџет. 
Иста кли смо у свом пред из бор ном про гра му 
коли ко је буџет важан и коли ко је опте ре ћен, 
коруп ти ван итд.  То ћемо све аргу мен то ва но 
изне ти. И усме но и писме но ћемо дело ва ти 
и аргу мен то ва но у Скуп шти ни. Изне ће мо 
све кри ти ке на рачун рас по де ле сред ста ва у 
буџе ту, јер сма тра мо да било која став ка у 
буџе ту не тре ба да се уга си или избри ше. 
Потреб но је финан си ра ти спорт ска дру-
штва, неке невла ди не орга ни за ци ја, нор-
мал но и меди је јер је потреб но да се људи 
инфор ми шу. 

Да ли су сред ства издва ја на за меди је 
оправ да на?

- У буџе ту је про шле годи не издво је но 35 
мили о на дина ра, кад гово рим о меди ји ма, 
што је озбиљ на сума. Ми сма тра мо да је 
пре ви ше издво је но и да је у пита њу коруп-
тив но дело ва ње са неким медиј ским кућа-
ма. Јер, што се тиче на при мер помо ћи 
пољо при вред ни ци ма и селу, издво је но је 
укуп но коли ко и за меди је, 35 мили о на дина-
ра, па не посто ји оправ да ност тих сред ста ва 
која су одво је на за меди је. Пита ње је шта је 
свим тим про јек ти ма добио Град Срем ска 
Митро ви ца. Дали смо низ упи та и нисмо 
доби ли одго вор у вези те оправ да но сти. 
Ефе кат није ни про ве ра ван и ми као стран ка 
има мо пра во да сум ња мо у оправ да ност.

Каква је ина че сарад ња СРС са меди ји
ма?

- Нада мо се да ћемо има ти добру сарад-
њу са меди ји ма, кад буде мо изно си ли нашу 
аргу мен та ци ју у Скуп шти ни и ван ње, јед ним 
делом у скуп шти ни, дру гим делом кон фе-
рен ци ја ма и саоп ште њи ма, изја ва ма. Оче ку-
је мо ква ли тет ну сарад њу, али зави си коли ко 
меди ји буду заин те ре со ва ни за то што ми 
буде мо изно си ли у јав ност. Наше мишље ње 
је да је са тих 35 мили о на дина ра издво је-
них за меди је, уства ри новац дат исти ма да 
ћуте.

Шта ће бити ваша сфе ра инте ре со ва ња 
у град ском пар ла мен ту?

- У свом про гра му смо иста кли тран спа-
рент ност и да ли ћемо успе ти да је про гу ра-
мо у град ским слу жба ма, то је дру го пита ње. 
Ми ћемо инси сти ра ти на томе, као и да смо 
на вла сти, да све што се деша ва буде 
видљи во. Данас има мо могућ ност елек трон-
ске кому ни ка ци је и то није про блем. Све 
може да се обја ви, од било какве тран сак ци-
је до уго во ра. Што се тиче под во жња ка и 
базе на, ми смо изне ли мишље ње. Не каже-
мо да то гра ду није потреб но, пра во је пита-
ње да ли је потреб но у овом тре нут ку. 
Мисли мо да за базен није тре ну так, јер Град 

има дру гих при о ри те та, тај новац је тре бао 
бити усме рен у основ ну инфра струк ту ру. У 
цен тру још увек нема мо кана ли за ци ју, нити 
је завр ше на у Лаћар ку. Ми смо у про гра му 
рекли да би један део нов ца вра ти ли гра ђа-
ни ма зато што смо у буџет ском про сто ру 
нашли огром не рупе. Зато мислим да је тај 
дефи цит у који Митро ви ца ула зи, а у који 
није мора ла да уђе, од пре ко 600 мили о на 
за ову годи ну, бес по тре бан. Ми мисли мо да 
није било избо ра, не би било ни таквог 
дефи ци та. Про сто ра у буџе ту је било и без 
дефи ци та. Још нисмо скроз у при чи око 
капи тал них инве сти ци ја, али ћемо и то да 
види мо кад уђе мо у Скуп шти ну, про блем 
наду ва них цена итд.

Коли ко ћете бити отпор ни на поја ве 
попут „трго ви не“ у поли ти ци и на пону де 
које ћете евен ту ал но доби ја ти?

- Мислим да пону де неће мо ни доби ти, с 
обзи ром да се са срп ским ради ка ли ма зна 
да то тако неће ићи. Они функ ци о не ри који 
су из СРС оти шли, оти шли су, пре тога није 
било, бар не у нашој стран ци. Онај ко је 
издао, издао је. Сви ти људи који су оти шли 
из СРС, нису били коруп тив ни док нису оти-
шли из ње.

С обзи ром да сте сад на неком новом 
почет ку, да ли вам при ла зе људи који 
желе да се учла не у СРС?

- Посто ји зна ча јан при лив, посеб но  после 
пре су де др Воји сла ву Шеше љу. Све више 
мла дих људи нам при ла зи. У пери о ду кад 
смо били нај ја чи, од 2004. годи не до 2008. 
годи не, зна чај но смо ути ца ли на власт и 
власт није могла баш да ради шта хоће. 
Сед ни це су до тада тра ја ле 15 мину та, 
међу тим про ме ни ло се кад смо ми ушли и 
поче ли да поста вља мо пита ња. Тад је власт 
у Срем ској Митро ви ци поче ла озбиљ но да 
се бави сво јим послом, јер смо ми све доку-
мен то ва ли. Сад се поно во дошло вре ме да 
власт ради шта хоће. Наш ути цај у тада-
шњем Општин ском пар ла мен ту је био изу-
зет но јак да је три пута мењан послов ник о 
раду Скуп шти не. 

Ваш стра нач ки шеф не напа да Вучи ћа, 
за раз ли ку од неких опо зи ци о них стра на
ка? Да ли ће Шешељ опет бити „оми ље ни 
опо зи ци о нар“?

- Ми не види мо да  Шешељ не напа да 
Вучи ћа. Сви поста вља ју иста пита ња. Како 
је кре ну ло, биће Вучић мини стар свих мини-
стар ста ва, као што смо то изја вљи ва ли. Др 
Воји слав Шешељ је мно го пута то обја шња-
вао да нема потре бе да ја пона вљам. Сукоб 
са Сан дом Рашко вић Ивић је нешто дру го, 
због њених изја ва о Олу ји, гено ци да, итд. 

В. Ћосић

- За меди је је издво је но коли ко и за 
пољо при вре ду! А шта је тек са спор том за 
који се обез бе ђу ју огром на сред ства? 
Сма тра мо да су пре ве ли ка сред ства 
издво је на за спорт. Гле да ју ћи суму која је 
издво је на за спорт, човек би сте као ути сак 
да овде има мо само шам пи о не држа ве. 
Ми твр ди мо да је то вид коруп тив ног 
дело ва ња, јасно нам је да је у пита њу 
вези ва ње људи за гла са ње.

Купо ва ње
гла со ва? 

- Што се тиче самог спро во ђе ња избо-
ра, тиме нисмо задо вољ ни. Сма тра мо да 
су избо ри били коруп тив ни и да су били 
лоше орга ни зо ва ни. Веро ват но посто ји 
веза изме ђу тога да је што је већа кон фу-
зи ја у орга ни за ци ји избо ра, већа је и 
мани пу ла ци ја избо ри ма. Има ли смо на 
локал ном пар ла мен ту одре ђе не про бле-
ме током избор а, јер је Град ска избор на 
коми си ја дошла у ситу а ци ју да то она 
није. Ми нисмо има ли увид ни у састав, 
има ли смо про бле ма са гла сач ким мести-
ма. Ника кву инге рен ци ју није има ла Град-
ска избор на коми си ја, тако да смо има ли 
неко ли ко при мед би од њих. Реци мо у 
Чал ми, гла сач ко место број 30, уда љи ли 
су нашег посма тра ча са избор ног места 
због род бин ског срод ства. То реше ње 
РИК-а о поста вља њу нашег посма тра ча, 

пре и на чио је коор ди на тор, уда ље но је то 
лице, а накнад но смо о томе доби ли 
реше ње. Има ли смо про бле ме око при-
мед би у вези гла сач ких места. Вршен је 
огро ман при ти сак на гла са че, био је вели-
ки мони то ринг и ја сам се жалио Град ској 
избор ној коми си ји и звао је током избо ра. 
Међу тим, како сам добио инфор ма ци ју, 
пред сед ник Град ске избор не коми си је ми 
је рекао да мора да тра жи овла шће ње од 
рад ног тела да би иза шао на лице места, 
а да уства ри ништа не може да ура ди, да 
све спро во ди то рад но тело. Ускра ће ни 
смо за посма тра ча. Нисмо под но си ли 
ника кве при го во ре, али твр ди мо да су 
избо ри били коруп тив ни. Веру јем да су 
намер но лоше орга ни зо ва ни. Сва доку-
мен та ци ја која је тре ба ла да се ура ди у 
доглед но вре ме, није ура ђе на.

Избор не непра вил но сти 

Оче ку је мо
ква ли тет ну
сарад њу са 

медијима, али
зави си коли ко

они буду
заин те ре со ва ни

за то што ми
буде мо изно си ли

у јав ност.
Наше мишље ње

је да је са тих
35 мили о на дина ра 

издво је них
за меди је,

уства ри новац
дат исти ма

да ћуте
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ДИ СЦИ ПЛИН СКИ ПО СТУ ПАК ВО ЂЕН ПРО ТИВ УЧИ ТЕ ЉА ОШ „СЛО БО ДАН БА ЈИЋ 
ПА ЈА“ МА ТЕ ЖАР КА РЕ ЗУЛ ТИ РАО ОТ КА ЗОМ

Учи тељ тра жи прав ду на су ду

Учи тељ Основ не шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ у Срем ској Ми тро ви ци 
Ма те Жар ко до био је от каз, на кон 

ше сто ме сеч ног тра ја ња ди сци плин ског 
по ступ ка, ко ји је Школ ски од бор во дио про-
тив ње га. 

Раз лог за уру че ње от ка за и од у зи ма ње 
ли цен це за рад је, ка ко твр ди ди рек то ри ца 
ове шко ле, тај што су учи те ље ви адво ка ти 
по ку ша ли да оду го вла че по сту пак ка ко би 
за ста рео.  

- То ком це лог ди сци плин ског по ступ ка 
смо има ли про блем са адво ка том ко ји је 
стал но тра жио из у зе ће осо бе ко ја је во ди-
ла по сту пак, све се сво ди ло на то да се 
по сту пак оду го вла чи. Школ ски од бор је 
на кон из у зе ћа Сан дре Ха џић и Љу би це 
Жу нић, ко је су во ди ле ди сци плин ски 
по сту пак, ме не овла стио да на ста вим 
ње го во во ђе ње. По на шем за ко ну ди рек-
тор је ап со лут но ли це ко ји во ди и до но си 
од лу ке у ди сци плин ском по ступ ку. Исто 
та ко, има ли смо ве ли ких про бле ма ка ко би 
уру чи ли по зив и адво ка ту и ко ле ги Ма те 
Жар ку за но ву рас пра ву, ко ја је би ла за ка-
за на за 24. март. Адво ка ти учи те ља Жар ка 

по че ли су да нас за вла че, пре ба цу ју ћи 
овла шће ња са јед ног на дру гог – ка же 
ди рек то ри ца шко ле Ан ки ца Јев тић. 

Јев ти ће ва на во ди да је од ра ди ла свој 
део по сла она ко ка ко је сма тра ла да тре-
ба, а уко ли ко Суд про це ни дру га чи је, 
по што ва ће њи хо ву од лу ку. 

- На мо ју од лу ку о окон ча њу ди сци плин-
ског по ступ ка Ма те Жар ко и ње гов за ступ-
ник су се жа ли ли Школ ском од бо ру, ко ји је 
њи хо ву жал бу од био. У то ку це лог по ступ-
ка смо би ли у не рав но мер ном по ло жа ју, 
јер ми као Шко ла не мо же мо да унај ми мо 
адво ка та. Има мо школ ског прав ни ка, ко ји 
је ту са мо као са вет ник, он не мо же да 
во ди по сту пак – на во ди Ан ки ца Јев тић. 

На пи та ње да ли је слу чај Ма те Жар ка 
мо гао да се ре ши на дру га чи ји на чин Јев-
ти ће ва ка же сле де ће: 

- Учи тељ Жар ко ни је имао, ни ти сад има 
трун ку по ка ја ња за оно што је учи нио. Он 
ли ку је и, на жа лост, ми сли да је хе рој у све-
му то ме. Мо жда и је сте хе рој, али без 
об зи ра на сво је хе рој ство, не мо ра да вре-
ђа дру ге љу де - ис ти че Јев ти ћева.

Под се ти мо, ди рек то ри ца Ба ји ће ве шко-

СВЕ ПО ЗА КО НУ:
Ди рек то ри ца шко ле Ан ки ца Јев тић

НЕ ПРА ВЕД НО САМ ДО БИО ОТ КАЗ:
Учи тељ Ма те Жар ко 

СУД ДА ЈЕ ПО СЛЕД ЊУ РЕЧ:
За ступ ни ца Ма те Жар ка Зо ри ца Цун дра 

На спе ку ла ци је да је Да ни је ла Ер де-
љан да ла от каз у Пред школ ској уста но ви 
„Пче ли ца“, ка ко би до шла на ме сто та да 
већ су спен до ва ног учи те ља Ма те Жар ка, 
ди рек то ри ца Ан ки ца Јев тић ка же:

- Она ни је за по сле на у „Пче ли ци“, то су 
са мо при че. Ја знам да су при че по те кле 

од ро ди те ља, по сле ро ди тељ ског са стан-
ка, на ко јем се она пред ста ви ла и ре кла 
да је вас пи тач, учи тељ и да је прет ход но 
рад но ис ку ство већ сте кла. Она не ма 
ни ка кве ве зе са овим, она је са мо не ко 
ко га сам ја по зна ва ла, ко је био без 
по сла.  

ЈЕВ ТИЋЕВА: Но ва учи те љи ца 
не ма ни шта са от ка зом

У то ку це лог
по ступ ка

смо би ли у
не рав но мер ном 

по ло жа ју, јер
ми као Шко ла

не мо же мо
да унај ми мо

адво ка та.
Има мо

школ ског
прав ни ка, ко ји је

ту са мо као
са вет ник, он не 

мо же да во ди
по сту пак,

на во ди
Ан ки ца Јев тић
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ле Ан ки ца Јев тић су спен до ва ла је учи те-
ља Ма те Жар ка, због ка ко она на во ди 
„сум ње да је учи нио по вре ду за бра не – 
пси хич ко на си ље ко је до во ди до тре нут ног 
или трај ног угро жа ва ња пси хич ког и емо-
ци о нал ног здра вља и до сто јан ства де те та 
и уче ни ка или за по сле ног“ и про тив ње га 
је по кре нут ди сци плин ски по сту пак, ко ји је 
окон чан на кон шест ме се ци. Ди сци плин-
ски по сту пак ре зул ти ран је учи те ље вим 
от ка зом од стра не ди рек то ри це.

Са дру ге стра не прав ни за ступ ник учи-
те ља Ма те Жар ка Зо ри ца Цун дра за М 
НО ВИ НЕ ка же да је под не та ту жба Основ-
ном су ду у Срем ској Ми тро ви ци ко јом се 
тра жи по ни ште ње ре ше ња ди рек то ра 
Шко ле и Школ ског од бо ра о пре стан ку 
рад ног од но са и од у зи ма њу ли цен це учи-
те љу Ма те Жар ку.

- Ве за но за од лу ку о ди сци плин ској од го-
вор но сти Ма те Жар ка, где је он про гла шен 
од го вор ним, и из ре че на му је ме ра пре-
стан ка рад ног од но са и од у зе та ли цен ца, 
под не та је ту жба над ле жном Су ду ка ко би 
Суд од лу чио о за ко ни то сти ре ше ња ко је је 
Шко ла до не ла. Ми сма тра мо да је то 
ре ше ње не за ко ни то, за то што је у ди сци-
плин ском по ступ ку на кра ју од лу чи ла 
ди рек тор ка шко ле, ко ја је по за ко ну мо ра-
ла би ти из у зе та. Сма тра мо да ди сци плин-
ски по сту пак ни је до ве ден до кра ја, јер 
ни су про ве де ни сви до ка зи ко ји су би ли 
пред ло же ни и при хва ће ни од стра не Сан-
дре Ха џић, ко ја је пр ва за по че ла во ђе ње 
до ка зног по ступ ка. Кад је ди рек тор ка Шко-
ле пре у зе ла во ђе ње по ступ ка, она је за ка-
за ла три усме не рас пра ве и по зи ве за те 
усме не рас пра ве при мио је учи тељ Ма те 
Жар ко, али исте ни су одр жа не из на ма 
не по зна тих раз ло га. Ди рек тор ка је до не ла 
од лу ку 29. мар та да окон ча ва ди сци плин-
ски по сту пак ко ји је во ђен, да сма тра да 
има до вољ но до ка зног ма те ри ја ла да 
до не се од лу ку. Та да је до не ла ре ше ње о 
учи те ље вој ди сци плин ској од го вор но сти, 
што зна чи да га је до не ла на ба зи до ка за 
ко је је спро ве ла Сан дра Ха џић, а ко ја је тај 
по сту пак во ди ла и при стра сно и не струч-
но, под ути ца јем дру гих. Чак је и са ма 
Ха џи ће ва из ја ви ла да она у том по ступ ку 
не од лу чу је, што зна чи да је по сту пак био 
уна пред де фи ни сан. По себ но пи та ње је 
пи та ње ко нач но сти ре ше ња о ди сци плин-
ској од го вор но сти за по сле ног, ја сма трам 
да је исто за ста ре ло, да је во ђе ње ди сци-
плин ског по ступ ка за ста ре ло, јер је дру го-
сте пе на од лу ка тек 20. апри ла уру че на 
за по сле ном. Ме ђу тим, о свим овим про пу-
сти ма ко је ја на во дим, до не ће Суд од лу ку 
и це ни ти да ли ти про пу сти сто је или не. 
По за ко ну су ова кви спо ро ви хит ни и за кон 
про пи су је рок од шест ме се ци за до но ше-
ње од лу ке у рад ним спо ро ви ма. Ко јом ће 
ди на ми ком ићи и ка ко ће се во ди ти по сту-
пак, то ће мо ви де ти. По след ња реч би ће 
реч пра во суд них ор га на – ре кла је Зо ри ца 
Цун дра, за ступ ник учи те ља Ма те Жар ка. 

М. Н.

На кон што је остао без по сла, учи тељ 
Ма те Жар ко сво ју прав ду тра жи пред 
су дом и по твр ђу је ре чи сво је за ступ ни це 
Цун дре. Он сма тра да је не пра вед но 
остао без по сла, да је у те шкој фи нан сиј-
ској си ту а ци ји али и да се на да да ће суд 
до не ти од лу ку у ње го ву ко рист. 

Без по сла

ДАН И СЛА ВА ДО МА УЧЕ НИ КА СРЕД ЊИХ ШКО ЛА У 
СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Ква ли те тан са др жај 
и усло ви боравка
Про сла вљен је Дан До ма уче ни ка 

сред њих шко ла у Срем ској Ми тро-
ви ци у не де љу, 8. ма ја, на дан Све-

тог Мар ка, ина че сла ве ове уста но ве. У 
про сто ри ја ма До ма осве штен је и слав ски 
хлеб, уз при су ство ку ма уста но ве Алек-
сан дра Уме ти ћа.

Ми лен ко То дић, ди рек тор До ма уче ни-
ка на кон при че сти обра тио се при сут ним 
зва ни ца ма, ме ђу ко ји ма су би ле и ко ле ге 
из Ре пу бли ке Срп ске.

- Дра ги го сти одав де и из Ре пу бли ке 
Срп ске, дра ги пен зи о не ри, дра ге ко ле ге и 
ди рек то ри дру гих до мо ва уче ни ка, дра га 
де цо, хва ла вам сви ма што сте до шли да 
за јед но про сла ви мо Све тог Мар ка и дан 
До ма, ве ли ко ми је за до вољ ство да вас 
уго сти мо - по же лео је до бро до шли цу 
То дић.   

У До му уче ни ка сред њих шко ла углав-
ном оби та ва ју она де ца ко ја су ме ђу нај-
бо љим ђа ци ма у сво јим школ ским оде ље-
њи ма, нај кре а тив ни јим ме ђу њи ма и нај-
све стра ни јим, ко ји ма се у окви ру ове 
уста но ве у сва ком тре нут ку ну ди ве ли ки 
број ре дов них и сло бод них ак тив но сти. 

Је ле на Јо кић, уче ни ца че твр те го ди не 
Сред ње ме ди цин ске шко ле „Дра ги ња 
Ник шић“ и Мар ко Га ло ња, уче ник дру гог 
раз ре да Сред ње му зич ке шко ле „Пе тар 
Кран че вић“, ко ји су за пра зник До ма са 
вр шња ци ма спре ми ли ром ске вој во ђан-
ске игре, сло жи ли су се да су усло ви у 
До му уче ни ка на ви со ком ни воу и да су 
пре за до вољ ни са др жа јем.

Ди рек тор Ми лен ко То дић по хва лио је 
де вој чи це из До ма уче ни ка због за па же-
них ре зул та та, под се тив ши на то шта је 
све по треб но и шта се ну ди уче ни ку ко ји 
има же љу да бу де при мљен у Дом.

- Је дан од нај ве ћих по кло на за на шу 
кр сну сла ву Све тог Мар ка и дан ове уста-
но ве је успех де вој чи ца из До ма уче ни ка 

ко је су би ле пр ве на Су сре ту до мо ва, 
ре пу блич ког ка рак те ра, одр жа ног на Зла-
ти бо ру. За и ста су нас мно го об ра до ва ле. 
То је огле да ло и на шег гра да и све га оног 
што се ра ди у овој уста но ви. Тре ба да 
иза ђе кон курс Ми ни стар ства про све те за 
при јем уче ни ка, а основ ни усло ви за сти-
ца ње ве ли ког бро ја бо до ва је успех у 
прет ход ном раз ре ду уз ак тив но сти у 
До му. Још увек је ве ли ка кон ку рен ци ја у 
овом До му уче ни ка. Они ко ји ус пе ју да 
уђу, има ју за и ста иде ал не усло ве, сме-
штај и ис хра ну, оп шту ло ги сти ку, спорт ске 
ак тив но сти, итд. Тре нут но се на ла зи 184 
уче ни ка у До му за уче ни ке сред њих шко-
ла у Срем ској Ми тро ви ци, а нај ви ше их је 
из Сред ње ме ди цин ске шко ле „Дра ги ња 
Ник шић“ - ре као је То дић.

А. Ћо сић 
ФО ТО: Ж. Пе трас

Про грам уче ни ка До ма

Директор Дома ученика 
Миленко Тодић
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ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ“ РУ МА

Ми се на да мо 
да ће мо до

6. ју на, ка да 
обе ле жа ва мо

40 го ди на 
по сто ја ња на ше 

уста но ве до би ти 
ли цен цу, ка же 

ди рек тор ка
ГЦ Срем
Да ни ца

Је ре мић

Ге рон то ло шки цен тар 
„Срем“ у Ру ми јед на је 
од уста но ва ко ја је у 

по ступ ку ли цен ци ра ња. 
На и ме, на те ри то ри ји Ср би-
је у то ку је ли цен ци ра ње 
свих уста но ва за сме штај 
ко ри сни ка, ка ко при ват них 
та ко и др жав них, као и свих 
уста но ва не за ви сно од ка те-
го ри је ко ри сни ка ко ји ма се 
услу га пру жа. Исто вре ме но 
је у то ки и ли цен ци ра ње 
услу га со ци јал не за шти те и 
то услу га на ло кал ном ни воу, 
као што су по моћ у ку ћи за 
ста ре, пер со нал на аси стен-
ци ја, днев ни бо рав ци за ста-
ре или осо бе са ин ва ли ди те-
том, ко је  под ле жу ли цен ци-
ра њу. 

- То фак тич ки зна чи да 
сва ка услу га ко ја се пру жа 

по стиг не од ре ђе ни стан-
дард, од но сно да се све 
услу ге по ква ли те ту из јед на-
че и по диг ну на ви ши ни во, 
стан дар ди зу ју на јед ном 
др жав ном ни воу пре ма пра-
вил ни ку о ли цен ци ра њу - 
ка же Да ни ца Је ре мић, 
ди рек тор ка Ге рон то ло шког 
цен тра „Срем“ у Ру ми ко ји је, 
та ко ђе, у по ступ ку ли цен ци-
ра ња.

Ге рон то ло шки цен тар у 
Ру ми је при ку пио ком плет ну 
до ку мен та ци ју за ли цен ци-
ра ње и она је при пре мље на 
за пре да ју, а над ле жно 
Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња је по зва ло све 
уста но ве за сме штај од ра-
слих и ста рих ли ца да до ку-
мен та ци ју до не су до 6. ма ја.

- Ми мо ра мо ис пу ни ти све 
функ ци о нал не и струк ту рал-
не стан дар де да би ква ли тет 
жи во та на ших ко ри сни ка 
би о на за до во ља ва ју ћем 
ни воу. Углав ном, има мо 
за до во ље не го то во све 
усло ве за до би ја ње ли цен-
це. Тре ба нам још аларм ни 
си стем за ко ри сни ке, да би 
мо гли да по зо ву ме ди цин ско 
осо бље ка да им је по треб но 
и за то не ће би ти про бле ма. 
Гле да ће мо да иде мо и на 
на до град њу у на ред не две - 
три го ди не, а Ми ни стар ство 
је на ја ви ло да ће по мо ћи 
свим уста но ва ма ка ко би се 
ис пу ни ли усло ви за до би ја-
ње ли цен це. За до во ља ва-
мо, да кле го то во све стан-
дар де, фор мал но има мо сву 
по треб ну до ку мен та ци ју, 
број не про це ду ре и струч не 
и све по треб не про це ду ре за 
сме штај ко ри сни ка, про це-
ду ре за наш струч ни рад, 
њи хов прав ни ста тус, њи хо-
ву не гу и пру жа ње услу га и 
слич но - ис ти че Да ни ца 
Је ре мић.

Рок за пре да ју ком плет них 
до ку ме на та у овој обла сти је 
16. мај, а по сле то га из ла зе 
на те рен ин спек то ри Ми ни-
стар ства. 

- Ми се на да мо да ће мо до 
6. ју на, ка да обе ле жа ва мо 
40 го ди на по сто ја ња на ше 
уста но ве до би ти ли цен цу - 
ка же за на ше но ви не Да ни-
ца Је ре мић. С. Џакула

Бољи квалитет 
живота корисника

Ди рек тор ка ГЦ Срем Да ни ца Је ре мић  
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У рум ској оп шти ни не ко ли ко го ди на уна зад, 
као јед на од услу га Цен тра за со ци јал ни 
рад, функ ци о ни ше и кућ на не га и по моћ у 

ку ћи за ста ра и са мач ка до ма ћин ства.
На по чет ку, услу га се ре а ли зо ва ла и у се ли ма 

рум ске оп шти не (уста но вље на је 2007. го ди не) 
где је за њом по сто ја ла по тре ба, по том је уки ну та 
у се ли ма, да би се ге рон то до ма ћи це од про шле 
го ди не по но во ак ти ви ра ле у Пла ти че ву, Ни кин ци-
ма и Клен ку.

Тре нут но у гра ду и по ме ну тим се ли ма има 
укуп но 139 ко ри сни ка о ко ји ма бри ну три не го ва-
те љи це и 12 ге рон то до ма ћи ца, а то је јед на од 
услу га ко ја је увек на и ла зи ла на до бар при јем код 
ко ри сни ка. 

Ста рим, уса мље ним љу ди ма пу но зна чи ка да 
им по зна то ли це до ђе не ко ли ко пу та сед мич но да 
по мог не, на ба ви ле ко ве, ку пи на мир ни це, пла ти 
ра чу не...

Ме ђу ко ри сни ци ма је Ве ра Бу но вић. Она има 
80 го ди на и жи ви са ма.

- Мно го ми зна чи до ла зак ге рон то до ма ћи це. 
Зна чи ми пу но и раз го вор са њом, али и да оде до 
До ма здра вља, пла ти ра чу не. Мо жда бих ја мо-

гла и да идем, али то су го ди не, ни шта ме ви ше 
не ин те ре су је на по љу. Она зна где шта сто ји, не 
тре ба да јој об ја шња вам шта тре ба да ра ди, пре-
за до вољ на сам и Цен тром за со ци јал ни рад, али 
ако да ље не бу дем мо гла, спрем на сам и у Ге-
рон то ло шки цен тар да идем - ка же Ве ра Бу но вић. 

Ка та ри на Ху ња ди је још ста ри ја, има 88 го ди на.
- Ја ко сам за до вољ на, Љи љу знам још од ма-

лих но гу, она је јед на ја ко по зи тив на осо ба. Пу но 
ми зна чи упра во то дру же ње и раз го вор, жи вим 
са ма већ де вет го ди на. Љи љу че кам ко озе бло 
сун це, као нај ро ђе ни јег, да по раз го ва ра мо – ис-
при ча ла је Ка та ри на Ху ња ди.

Ге рон то до ма ћи ца Љи ља на Бе ро ња ка же да је 
рад са љу ди ма ве ли ка од го вор ност.

- Ве ли ка је то од го вор ност, ула зим у сва ку ку-
ћу са ве ли ким по што ва њем и њих као лич но сти 
и њи хо ве имо ви не. По шту јем сва ког и пре ма сва-
ком се мо раш дру га чи је по ста ви ти и при ла го ди ти, 
јер су љу ди код ко јих до ла зим раз ли чи те лич но-
сти и то се мо ра по што ва ти. На рав но, да ми је 
ја ко дра го што су за до вољ ни мо јим ра дом - ка же 
ге рон то до ма ћи ца Љи ља на Бе ро ња.

С. Џ. 

УСЛУ ГА ГЕ РОН ТО ДО МА ЋИ ЦА У РУМ СКОЈ ОП ШТИ НИ

По моћ и по др шка
ста ри јим су гра ђа ни ма

Ве ра Бу но вић и Ка та ри на Ху ња ди
Ге рон то до ма ћи ца
Љи ља на Бе ро ња

У Основ ној шко ли „Ду шан 
Јер ко вић“ у Ру ми 27. апри-
ла за по че ле су НТЦ (Ни ко-

ла Те сла Цен тар) ра ди о ни це за 
уче ни ке ни жих раз ре да основ них 
шко ла.

Ове ра ди о ни це су осми сли ли 
Ран ко Ра је вић и Урош Пе тро вић, 
а у ор га ни за ци ју ра ди о ни ца, 
по ред НТЦ укљу че но је Дру штво 
учи те ља Ру ме и Ре ги о нал ни 
цен тар за струч но уса вр ша ва ње 
Срем ска Ми тро ви ца.

Ра ди о ни це ре а ли зу ју учи те-
љи це „Ду ша но ве“ шко ле На да 
Тур чи но вић и Ма ри ја Га ли чић, 
као и мр Сла ви ца Бо бић, ко ор-
ди на тор ка и су пер ви зор НТЦ из 
Срем ске Ми тро ви це, а по ха ђа ју 
их уче ни ци свих рум ских шко ла, 

од пр вог до че твр тог раз ре да. 
Циљ ра ди о ни ца је раз вој 

функ ци о нал ног зна ња, од но сно 
да се у ре ша ва њу про бле ма при-
ме ни већ на у че но, што из у зет но 
по зи тив но ути че на ин те лек ту ал-
не спо соб но сти. 

- Кроз НТЦ ра ди о ни це де ца се 
на лак и јед но ста ван на чин, кроз 
игру, пра вил но сти му ли шу у 
пе ри о ду жи во та ка да се нај ви ше 
фор ми ра ју обра сци раз ми шља-
ња, за кљу чи ва ња и по ве зи ва ња. 
Иза зи ва се за ни мљи вим за да ци-
ма и игра ма при род на ра до зна-
лост де це - ка же учи те љи ца 
На да Тур чи но вић.

Ци ље ви ових ра ди о ни ца су 
по ди за ње ни воа ин те лек ту ал не 
спо соб но сти де це, спре ча ва ње 

по ре ме ћа ја па жње и кон цен тра-
ци је у школ ском пе ри о ду, раз вој 
бр зи не раз ми шља ња, по ве зи ва-
ња и за кљу чи ва ња као и пра во-
вре ме но уоча ва ње да ро ви те 
де це.

Ра ди о ни це ће се одр жа ва ти 
то ком це ле го ди не у три ци клу са, 
од ко јих сва ки тра је два ме се ца.

Сва ки ци клус је раз ли чит, та ко 
да га мо гу по ха ђа ти и де ца ко ја 
су би ла у не кој од прет ход них 
ра ди о ни ца.

Ове ра ди о ни це се одр жа ва ју у 
мно гим гра до ви ма у Ср би ји, али 
и ино стран ству, у укуп но 15 
зе ма ља.

С. Џ.

У РУ МИ ОР ГА НИ ЗО ВА НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА ОСНОВ ЦЕ

Уче ње кроз игру

По ла зни ци јед не од ра ди о ни ца

„ПО ЛЕ ТА РАЦ“ РУ МА

Обе ле же но
62 го ди не ра да

Тра ди ци о нал ном, ве ли ком 
при ред бом УП ВО „По ле та-
рац“ је 25. апри ла про сла вио 
62 го ди не по сто ја ња и ра да. 

У увек за ни мљи вом, ве се-
лом и ша ре ном про гра му, 
ко ји при пре ма ју вас пи та чи и 
ма ли ша ни рум ских вр ти ћа, 
ужи ва ли су ро ди те љи, ба ке и 
де ке, у пре пу ној Ве ли кој дво-
ра ни Кул тур ног цен тра.

Дра га на Стој шић, ди рек-
тор ка УП ВО „По ле та рац“ је 
на по чет ку про гра ма ис та кла 
да ова уста но ва има са вре-
мен при ступ обра зо ва њу и 
вас пи та њу, уз циљ да у свој 
рад об у хва те што ви ше 
ма ли ша на из рум ске оп шти-
не. 

- Са на шом тра ди ци јом 
ду жом од шест де це ни ја и 
стал ним уса вр ша ва њем 
за по сле них, тру ди мо се да 
ство ри мо без бед ну и под сти-
цај ну сре ди ну за бо ра вак 
де це, ка ко у гра ду та ко и у 
свим се ли ма на ше оп шти не. 
Наш циљ је да пред школ-
ским вас пи та њем и обра зо-
ва њем об у хва ти мо што ве ћи 
број де це, на ро чи то из осе-
тљи вих дру штве них гру па - 
ука за ла је ди рек тор ка Дра га-
на Стој шић.

С. Џ.
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СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА РУ МА

Од лич но
пу ње ње бу џе та

Чла но ви Оп штин ског ве-
ћа у Ру ми су на сед ни-
ци одр жа ној 28. апри ла, 

усво ји ли из ве штај о из вр ше њу 
од лу ке о оп штин ском бу џе ту 
за пр ви квар тал те ку ће го ди не.

Ка ко је ис та као шеф Оде-
ље ња за фи нан си је, при вре ду 
и по љо при вре ду Ду шан Ба-
раћ, оства ре ни при хо ди и при-
ма ња за кључ но са 31. мар том 
из но се 352,8 ми ли о на ди на ра 
и у од но су на пла ни ра не при-
хо де су оства ре ни са 19,4 про-
цен та. 

Исто вре ме но, бру то из вр-
ше ни из да ци су у истом пе ри-
о ду из но си ли не што из над 292 
ми ли о на ди на ра, од но сно 14,6 
про це на та. 

- При хо ди и при ма ња су ве-
ћи не го про шле го ди не и то је 
ва жно ис та ћи, по го то во што 
су сви по ка за те љи ве ћи не го 
про шле го ди не, што је из у зет-
но ва жан и по зи ти ван тренд 
у кре та њу бу џе та. Рас хо ди су 
не што ни жи и то они ко ји су 
ве за ни за раз вој ин фра струк-
ту ре, јер нам тек пред сто је јав-
не на бав ке - ука зао је Ду шан 
Ба раћ. 

Нај ве ће уче шће у струк ту ри 
при хо да има ју при хо ди од по-
ре за на до хо дак, до бит и ка пи-
тал не до бит ке, а по том и при-
хо ди од имо ви не, а на тре ћем 
ме сту су при хо ди од по ре за на 
имо ви ну. 

У струк ту ри рас хо да пак, 
нај ве ћи су рас хо ди за за по-
сле не, а по том рас хо ди за ко-
ри шће ње услу га и ро ба. 

Сво је за до вољ ство си ту а-

ци јом у бу џе ту ни је крио ни 
пред сед ник рум ске оп шти не 
Сла ђан Ман чић.

- Си ту а ци ја у бу џе ту је по-
ка за тељ при вред ног раз во ја 
рум ске оп шти не, ви ди се тај 
раст по осно ву по ре за на за-
ра де и по ре за на имо ви ну, 
по ка зу је се и да ра сте број 
за по сле них и да то ни су би-
ле пра зне из бор не при че, као 
и да ин ве сти ци је у Ру ми иду 
у до бром сме ру. Ово је рет ка 
си ту а ци ја да смо по по да ци ма 
у свим обла сти ма у бу џе ту у 
по зи ти ви. Пред сто је нам од-
ре ђе ни тен де ри за ка пи тал на 
ула га ња, та ко да ће и рас хо-
ди ра сти у на ред ном пе ри о ду, 
али је то све пла ни ра но - ис ти-
че Сла ђан Ман чић.

На овој сед ни ци усво јен и 
из ве штај о ра ду по љо чу вар-
ске слу жбе у про шлој го ди ни. 
Овај из ве штај је са чи њен на 
осно ву днев ни ка ра да ко ји су 
во ди ли по љо чу ва ри, ко јих у 
рум ској оп шти ни има 20. 

- По љо чу ва ри су сва ко днев-
но оби ла зи ли те рен, уче ство-
ва ли у ра ду ко ми си ја за про-
це ну ште та, сни ма ли пољ ске 
ште те и под но си ли при ја ве 
про тив по чи ни ла ца тих ште та. 
Исто вре ме но, ме сне за јед ни-
це су од го вор но при сту пи ле 
ор га ни зо ва њу по љо чу вар ске 
слу жбе и то у са рад њи са 
од ре ђе ном аген ци јом ко ја 
је до би ла по сао да да је ин-
струк ци је и ор га ни зу је рад по-
љо чу ва ра, а та ко је и ове го ди-
не - ис та као је Ду шан Ба раћ. 

Он је до дао да је у пр вом 

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа у Ру ми 

УС КР ШЊИ ВА ШАР У БА ЈИ ЋЕ ВОЈ
ШКО ЛИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

По моћ за
бо ле сног дру га

Сав но вац при ку пљен од про да је 
ус кр ших де ко ра ци ја и ко ла ча, пре ко 
65.000 ди на ра, упла ћен је за по моћ 
обо ле лом сед мо го ди шњем Сте фа ну 
Жив ко ви ћу, уче ни ку пр вог раз ре да 
ове шко ле

Ко лек тив Основ не шко ле 
„Сло бо дан Ба јић Па ја“ у 
Срем ској Ми тро ви ци тра-

ди ци о нал но пред нај ра до сни ји 
хри шћан ски пра зник ор га ни зу је 
Ус кр шњи ва шар, а ове го ди не 
су се од лу чи ли да овај до га ђај 
до би је и ху ма ни тар ни ка рак тер. 
На и ме, сав но вац при ку пљен 
од про да је ус кр ших де ко ра ци ја 
и ко ла ча, а у пи та њу је пре ко 
65.000 ди на ра, упла ћен је за 
по моћ обо ле лом сед мо го ди-
шњем Сте фа ну Жив ко ви ћу, 
уче ни ку пр вог раз ре да ове шко-
ле. 

Ка ко ис ти че ди рек то ри ца 
Ба ји ће ве шко ле Ан ки ца Јев тић, 
Сте фан бо лу је од це ле брал не 
па ра ли зе и за опе ра ци ју ко ја би 
се оба ви ла у ју ну у Ћу при ји 
по треб но му је 364.000 ди на ра. 
Због то га су се од лу чи ли да 
ово го ди шњи Ус кр шњи ва шар, 
ко ји је одр жан 28. апри ла, ис ко-
ри сте за при ку пља ње нов ца за 
по моћ њи хо вом дру га ру.

- У на шој шко ли се сва ке 
го ди не ор га ни зу је Ус кр шњи 
ва шар и то нам је при ли ка да 
уче ни ци по ка жу свој рад и уме-
ће, као и да при ку пи мо но вац за 
на бав ку на став нич ких сред ста-
ва, уче нич ке из ле те и так ми че-
ња. Ове го ди не смо се од лу чи-
ли да ва шар има ху ма ни тар ни 
ка рак тер и да сва нов ча на сред-
ства усме ри мо за по моћ на шем 

дру гу Сте фа ну Жив ко ви ћу, ко ји 
не мо же са мо стал но да се кре-
ће и тре ба да иде на опе ра ци ју, 
ко ја ко шта 364.000 ди на ра. 
Упра во ова квим ак ци ја ма ми 
код сво јих уче ни ка раз ви ја мо 
ху ма ност, со ли дар ност и по жр-
тво ва ност. У Ус кр шњем ва ша ру 
су уче ство ва ли уче ни ци од 1. 
до 8. раз ре да, као и ђа ци под-
руч ног оде ље ња у Ман ђе ло су, 
ко јем су се при кљу чи ле же не из 
се о ског удру же ња. Ми смо ини-
ци ра ли да се и оста ле основ не 
шко ле укљу че у ову ак ци ју, не ке 
су већ и упла ти ле свој при лог – 
ис ти че Ан ки ца Јев тић. 

Из ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“ 
по зи ва ју и оста ле ху ма не љу де 
да се при кљу че ак ци ји и свој 
нов ча ни при лог упла те на број 
жи ро ра чу на 160-
5800100739911-45, ко ји је отво-
рен у Бан ци Ин те за, на име 
Љу би це Жив ко вић, Сте фа но ве 
мај ке.

Сте фа на Жив ко ви ћа би у ју ну 
у Ћу при ји тре ба ли да опе ри шу 
ру ски ле ка ри, ко ји су про це ни ли 
да му се по ро ђе њу те ти ве ни су 
нор мал но раз ви ле и да му то 
оне мо гу ћа ва кре та ње. Опе ра-
ци ја би му по мо гла да се лак ше 
и са мо стал ни је кре ће. Сте фан 
је уче ник пр вог раз ре да и има 
лич ног пра ти о ца, ко ји му по ма-
же у шко ли. 

Б. С.

Ва шар у Ба ји ће вој шко ли
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При хо ди и при
ма ња су ве ћа 
не го про шле го
ди не и то је ва
жно ис та ћи, што 
је из у зет но ва
жан и по зи ти ван 
тренд у кре та њу 
бу џе та. Рас хо ди 
су не што ни жи 
и то они ко ји су 
ве за ни за раз вој 
ин фра струк ту
ре, јер нам тек 
пред сто је јав не 
на бав ке, ука зао 
је шеф Оде ље
ња за фи нан си је 
Ду шан Ба раћ

Из бор на ко ми си ја Оп-
шти не Ру ма је 25. 
апри ла има ла свој по-

след њи са ста нак на ко јем је 
утвр ди ла да ни је би ло бит-
них по вре да од ред би За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма и ни је 
по ни шти ла гла са ње ни на 
јед ном би рач ком ме сту.

На осно ву из бор ног ма те-
ри ја ла при мље ног од би рач-
ких од бо ра утвр ђе но је да 
је за из бо ре пре да то укуп но 
47.293 гла сач ких ли сти ћа и 
да је оста ло не у по тре бље но 
20.060 гла сач ких ли сти ћа.

На из бо ри ма је гла са ло 
27.103 би ра ча, што из но си 
57,31 од сто од бро ја ус пи са-
них у би рач ки спи сак. Би ло 
је 686 не ва же ћих ли сти ћа.

Ево и ко нач них ре зул та та 
и осво је них од бор нич ких ме-
ста:

Ли ста АЛЕК САН ДАР ВУ-
ЧИЋ - СР БИ ЈА ПО БЕ ЂУ ЈЕ 
осво ји ла је 13.906 гла со ва и 
до би ли 26 од бор нич ких ме-
ста, 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“ до би ла је 2.594 
гла со ва и пет од бор нич ких 
ме ста, ли ста РУ МА МО ЖЕ 
БО ЉЕ - Не над Бо ро вић 
осво ји ла је 2.550 гла со ва и 

че ти ри од бор нич ка ман да та.
Ли ста „Срп ска Ра ди кал на 

Стран ка Др Во ји слав Ше-
шељ“ осво ји ла је 2.10 гла са 
и че ти ри од бор нич ка ме ста, 
ли ста ДО СТА ЈЕ БИ ЛО - СА-
ША РА ДУ ЛО ВИЋ до би ла је 
по ве ре ње 539 би ра ча и два 
од бор нич ка ме ста.

Ли ста Две ри - ДСС - Јо-
ван Ста ној чић са 1.090 гла-
со ва ни су осво ји ли ни јед но 
од бор нич ко ме сто, као ни 
ли ста БО РИС ТА ДИЋ, ЧЕ-
ДО МИР ЈО ВА НО ВИЋ - СА-
ВЕЗ ЗА РУ МУ, ко ја је са 953 
гла со ва оста ла та ко ђе без 
од бор ни ка у Скуп шти ни оп-
шти ни Ру ма.

Ли ста Је дин стве на Ру ска 
Стран ка - Го ран Стје па но-
вић до би ла је 563 гла со ва 
и као ма њин ска стран ка јој 
је при па ло јед но од бор нич-
ко ме сто, као и ли сти ЗЕ ЛЕ-
НА СТРАН КА - ЗО РИ ЦА ЈО-
ЗИЋ, за ко ју је гла са ло 556 
ли ца са пра вом гла са.

Гру па гра ђа на „Ле ви ца 
Ср би ја - Бор ко Сте фа но вић“ 
до би ла је 550 гла со ва, што 
ни је би ло до вољ но за пре-
ла зак цен зу са и од бор нич ко 
ме сто у СО Ру ма.

Чла но ви Ко ми си је ни су 
има ли  при мед бе на утвр ђи-
ва ње ре зул та та из бо ра.

С. Џ. 

КО НАЧ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА У РУ МИ

На пред ња ци ма ви ше 
од по ло ви не ман да та

Ма да је по за вр шет ку 
из бо ра до шло до сум ње у 
не ке ње го ве ре зул та те на 
по је ди ним из бо рим ме сти-
ма и да је још не из ве сна 
ко нач на ли ста стра на ка 
ко је ула зе у Скуп шти ну 
Ср би је, на ло ка лу, ка да је 
Ру ма у пи та њу, тих ди ле ма 
не ма. Срп ска на пред на 
стран ка и ње ни ко а ли ци о-
ни парт не ри осво ји ли су 
ко мот ну ве ћи ну од 26 
од бор ни ка.

Шта и ка ко да ље, да ли 
ће би ти још не ких ко а ли ци-
ја, овај пут по сти збор них, 
за М НО ВИ НЕ го во ри Сла-

ђан Ман чић, пот пред сед-
ник Оп штин ског од бо ра 
СНС Ру ма. 

- Ре зул та ти су по ка за ли 
да гра ђа ни има ју по ве ре-
ња у по ли ти ку ко ју во ди 
СНС, а по го то во ми је дра-
го што смо ми на ло ка лу 
до би ли ап со лут ну по др шку 
гра ђа на. Ми смо увек би ли 
отво ре ни за са рад њу са 
сви ма ко ји по др жа ва ју 
на шу по ли ти ку и ци ље ве 
за ко је се за ла же мо. На ши 
ре зул та ти су ја сни и ми 
ће мо вр ло бр зо од лу чи ти 
шта да ље. На ста вља мо 
да ље наш рад на до бро бит 

гра ђа на, ула га ња, и то још 
ве ћим ин тен зи те том. Ула-
га ња се на ста вља ју. Пре 
не ко ли ко да на на ша фир-
ма „Ру ме кон“ је ку пи ла 
пар це лу на Рум ској пе тљи 
јер пла ни ра ју про ши ре ње 
про из вод ње и за по шља ва-
ње сто ти нак љу ди, у ју ну 
по чи ње из град ња јед не 
но ве фа бри ке чи ји се за вр-
ше так оче ку је до кра ја 
го ди не, ту је и не ко ли ко 
пи са ма о на ме ра ма, што 
иде на сед ни цу Скуп шти не 
оп шти не Ру ма, чим се кон-
сти ту и ше мо – на во ди Ман-
чић. 

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК СНС РУ МА

На ста вља мо ула га ња
са још ве ћим ин тен зи те том

Вла ди сла ва Ста ме но вић, 
пред сед ни ца ОИК Ру ма

Сла ђан Ман чић,
Пот пред сед ник СНС Ру ма

пла ну по љо чу вар ске слу жбе 
за шти та јав ног ин те ре са - за-
шти та по љо при вред ног зе-
мљи шта, во де них ре сур са, 
бри га о ко ли чи ни упо тре бље-
них хе миј ских сред ста ва, ди-
вље де по ни је, бри га да се не 
па ле по љо при вред ни оста ци и 
та ко спре че по жа ри.

До не та је и од лу ка о утвр ђи-
ва њу на кна де за ко ри шће ње 
по љо при вред ног зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни без прав ног 
осно ва на те ри то ри ји рум ске 
оп шти не, бу ду ћи да про шле 
го ди не ни је ор га ни зо ва на ли-
ци та ци ја за по љо при вред но 
зе мљи ште у др жав ној сво ји ни.

- На кна да за ко ри шће ње 
по љо при вред ног зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни се пла ћа по 
осно ву ван суд ских по рав ња-
ња у из но су про сеч не це не за-
ку па на те ри то ри ји АП Вој во-
ди не ко ја из но си 191,40 евра 
по хек та ру - ре кла је Та ња 
Дро бац, за ме ни ца пред сед-
ни ка Ко ми си је за спро во ђе ње 
по ступ ка јав ног над ме та ња за 
да ва ње у за куп по љо при вред-
ног зе мљи шта, ко ја је ис та кла 
да се до са да при ја ви ло 48 ли-
ца за ван суд ска по рав ња ња.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа 
су на сво јој 44. сед ни ци до не-
ли и за кљу чак да се По ли циј-
ској ста ни ци у Ру ми пре но сом 
пра ва сво ји не обез бе ди део 
кан це ла риј ског на ме шта ја, 
као и да се је дан три мер за ко-
ше ње тра ве усту пи Гар ни зо ну 
Вој ске Ср би је у Срем ској Ми-
тро ви ци.

С. Џа ку ла
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Срп ска на пред на стран ка у Ири гу, 
у пред из бор ној кам па њи, од мах је 
ис ту пи ла са име ном кан ди да та за 

пред сед ни ка Оп шти не, ко ји је био и но-
си лац ли сте „Алек сан дар Ву чић - Ср би ја 
по бе ђу је“, а то је Сте ван Ка зи ми ро вић, и 
про ме не не ма у тој од лу ци, ова ко ка же 
за М НО ВИ НЕ Та ња Јо ва но вић, је дан од 
три по ве ре ни ка СНС-а у Ири гу, од го ва ра-
ју ћи на спе ку ла ци је, ко је су се по ја ви ле 
да ће она би ти на че лу ири шке оп шти не.

- То ра де дру ге стран ке, да би на пра-
ви ле уну тар нас не мир. Ми смо озбиљ на 
пар ти ја, и ако смо у пред из бор ној кам-
па њи до не ли од у ку да наш кан ди дат за 
пред сед ни ка Оп шти не бу де Ка зи ми ро-
вић, не ви дим за што се она не би спро ве-
ла, ако има мо мо гућ ност да фор ми ра мо 
власт - сма тра Та ња Јо ва но вић.

При че ко је су кре ну ле да кру же, на кон 
одр жа них ло кал них из бо ра да ће уме сто 
до са да шњег пред сед ни ка Оп шти не Ириг 
Сте ва на Ка зи ми ро ви ћа, би ти име но ва на 
Та ња, ко ју, ка ко ка жу у дру гим по ли тич-
ким пар ти ја ма, гу ра ју но во сад ски на пред-
ња ци, и Ка зи ми ро вић је де ман то вао.

- Ми са да че ка мо да про ђу сви за кон-

ски ро ко ви, ка ко би мо гли да фор ми ра мо 
власт. Ре ше ња о до би је ним ман да ти ма 
од бор ни ци ма су уру че на, и оно што са да 
пре о ста је да сед не мо и да се до го во ри мо 
око са ста ва ло кал ног пар ла мен та - ка же 
Ка зи ми ро вић, ко ји до да је да ће бу ду ћу 
власт чи ни ти ши ра ко а ли ци ја.

- Још не зна мо с ко јим стран ка ма ће мо 
на пра ви ти ко а ли ци ју. На ма се сви ну де, 
али на ма тре ба ју по ли тич ки парт не ри ко-
ји ће по др жа ти наш про грам - сма тра Ка-
зи ми ро вић.

Иако су оства ри ли нај сла би ји ре зул-
тат на ло кал ном ни воу у Сре му, ири шки 
на пред ња ци од 20 од бор нич ких ме ста 
има ју де сет. Ко ће од оста лих де сет од-
бор ни ка ући у са став но ве вла сти, Ка зи-
ми ро вић оче ку је да ће то би ти ре ше но до 
кра ја овог ме се ца.

Под се ћа ња ра ди, по ред де сет на пред-
ња ка, ко а ли ци ја оку пље на око ДС-а 
осво ји ла је три ман да та, ЛСВ два, и по 
је дан СПС, По ме ри ле ви це По крет со-
ци ја ли ста - Алек сан дар Ву лин, СРС, Зе-
ле на стран ка и Гра ђан ска ли ста - Зо ран 
Кне же вић.

С. Ко стић

ИРИ ШКИ НА ПРЕД ЊА ЦИ НЕ ОД СТУ ПА ЈУ ОД ОД ЛУ КЕ ДА СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ 
ОСТА НЕ НА ЧЕ ЛУ ОП ШТИ НЕ

Ко покушава да завади
иришке напредњаке

То ра де дру ге 
стран ке, да би на

пра ви ле уну тар 
нас не мир. Ми смо 

озбиљ на пар ти ја, 
и ако смо у пред

из бор ној кам па њи 
до не ли од у ку да 
наш кан ди дат за 
пред сед ни ка Оп
шти не бу де Ка зи

ми ро вић, не ви дим 
за што се она не би 
спро ве ла, ако има

мо мо гућ ност да 
фор ми ра мо власт, 

сма тра Та ња
Јо ва но вић

ХОЋЕ ДА НАС ЗАВАДЕ: Но ви ста ри пред сед ник ири шке оп шти не Сте ван Ка зи ми ро вић
и по ве ре ни ца СНС у Ири гу Та ња Јо ва но вић
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Аген ци ја за ру рал ни раз-
вој Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца про шлог ме-

се ца рас пи са ла је кон курс за 
до де лу сред ста ва за су фи-
нан си ра ње на бав ке ква ли тет-
них сви ња тов них ра са на те-
ри то ри ји Гра да у 2016. го ди ни.

Пред мет кон кур са је на бав-
ка на зи ми ца и не ра сто ва ста-
ро сти од пет до осам ме се ци 
у мо мен ту из да ва ња ра чу на 
о на бав ци. Уку пан из нос бес-
по врат них сред ста ва ко ји се 
до де љу је по кон кур су из но си 
два ми ли о на ди на ра, а бес по-
врат на сред ства за по др шку 
ин ве сти ци ја утвр ђу ју се у из-
но су од мак си мал но 30 од сто 
од укуп не вред но сти ин ве сти-
ци је, од но сно за нај ви ше 10 
гр ла и мак си мал но до 8.000 
ди на ра по гр лу. При ли ком 
об ра чу на се узи ма вред ност 
ин ве сти ци је без по ре за на 
до да ту вред ност. Кон курс је 
отво рен до утро шка сред ста-
ва, за кључ но са 15. ок то бром 
2016. го ди не.

Ка ко ис ти че ди рек то ри ца 
Аген ци је за ру рал ни раз вој 
Да ни је ла Ме ђе до вић, ове го-
ди не су се од лу чи ли да по мог-
ну сто ча ри ма, ка ко због ло шег 
ста ња у овој по љо при вред ној 
гра ни, та ко и због Ми тро са. 

- Же ли мо да по мог не мо 
сто ча ри ма да на ба ве сви ње 
за ре про дук ци ју. За ин те ре со-
ва них има, али до са да ни ко 
ни је кон ку ри сао. Ми сли мо да 
ће од зив би ти до бар, а укуп но 
је за ове на ме не опре де ље но 

два ми ли о на ди на ра – ка же 
Да ни је ла Ме ђе до вић. 

Про шле го ди не Аген ци ја је 
да ва ла под сти ца је за на вод-
ња ва ње и по ди за ње пла сте-
ни ка и од зив је био до бар. 
Нај ве ћи део по љо при вред ни-
ка је био из Ма чве, с об зи ром 
на то да је та мо по вр тар ство 
за сту пље ни је. Исто та ко у ја-
ну а ру ове го ди не је Аген ци ја 
за ру рал ни раз вој рас пи са ла 
свој ре дов ни кон курс за по моћ 
удру же њи ма ко ја се ба ве не-
ком од де лат но сти из обла сти 
по љо при вре де. Кон ку ри са ло 
је де сет удру же ња и сви су до-
би ли но вац, ко ји ће ис ко ри сти-

ти за те ку ћа одр жа ва ња, за куп 
про сто ри ја, тро шко ве те ле фо-
на, ин тер не та или за на бав ку 
опре ме. За удру же ња је ове 
го ди не из бу џе та Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца опре де ље но 
укуп но 1,2 ми ли о на ди на ра.

Да су по ста ли ви дљи ви 
у ло кал ној са мо у пра ви 
и да по љо при вред ни-

ци зна ју за њих, по ка зу је и 
по да так да је ове го ди не већ 
сто ти нак по љо при вред них 
про из во ђа ча тра жи ло по моћ 
за по сле них у Аген ци ји за ру-
рал ни раз вој при ли ком по пу-
ња ва ња до ку мен та ци је за об-
но ву га здин ста ва. 

- Об но ва по љо при вред них 
га здин ста ва је тра ја ла до 1. 
ма ја и ја ви ло нам се за по моћ 
око 100 по љо при вред ни ка. 
Ка ко је у прак си уоче но да се 
че сто пра ве гре шке при ли ком 
по пу ња ва ња обра за ца, те су 
по љо при вред ни ци са мим тим 
у про бле му јер не мо гу да 
оства ре пра во на под сти ца је, 
ми смо се до го во ри ли са Тре-
зо ром да им по ну ди мо бес-
плат ну по моћ. Та ко да смо ми 
по пу ња ва ли или пре гле да ли 
да ли је до ку мен та ци ја до-
бро по пу ње на. По ста ли смо 
ви дљи ви, по љо при вред ни ци 
зна ју за нас, до ла зе и обра ћа-
ју нам се за раз не вр сте по-
мо ћи – на по ми ње Да ни је ла 
Ме ђе до вић. 

Б. Се ла ко вић 

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУ РАЛ НИ РАЗ ВОЈ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Бес пла тан сер вис 
по љо при вред ни ци ма

Ми ни стар ство омла ди не и 
спор та рас пи са ло је јав ни кон-
курс за про гра ме и про јек те 
по др шке мла ди ма у за по шља-
ва њу. Ка ко је све ви ше за ин те-
ре со ва них за ор ган ску про из-
вод њу, али су не до вољ но 
ин фор ми са ни о овој вр сти про-
из вод ње, Аген ци ја за ру рал ни 
раз вој се од лу чи ла, уко ли ко им 
се одо бри про је кат, да по мог не 
за ин те ре со ва ним мла дим 
по љо при вред ни ци ма. 

- По љо при вред ни ци се, иако 
за ин те ре со ва ни, те шко од лу чу-
ју за ор ган ску про из вод њу, јер о 
њој не зна ју до вољ но. Ми смо 
се од лу чи ли да из сва ког се ла 

са те ри то ри је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца ан га жу је мо не ко ли-
ко мла дих ко ји ма би омо гу ћи ли 
обу ку из пи са ња би знис пла но-
ва. Они би та ко оста ли на се лу, 
ис ко ри сти ли би сво је ре сур се, 
а ми им обез бе ђу је мо да стек ну 
по чет на зна ња за за сни ва ње 
ор ган ске про из вод ње. Исто 
та ко план је да им се обез бе ди 
мо гућ ност да по се те не ко до ма-
ћин ство ко је се ба ви ор ган ском 
про из вод њом, ка ко би од њих у 
прак си са зна ли шта им је све 
по треб но за ова кав вид по љо-
при вред не про из вод ње – об ја-
шња ва ди рек тор ка Аген ци је за 
ру рал ни раз вој. 

Ор ган ска про из вод ња

Да ни је ла Ме ђе до вић, ди рек тор ка Аген ци је
за ру рал ни раз вој у Срем ској Ми тро ви ци

ИЗ БОР НА КО МИ СИ ЈА 
ГРА ДА СРЕМ СКА 
МИ ТРО ВИ ЦА

Од би је не 
жал бе Две ри

На кон суд ске кон тро ле, а по во-
дом из ја вље них жал би под но си о-
ца Из бор не ли сте Две ри за Срем-
ску Ми тро ви цу – др Ми лан 
Ма слаћ, ко ја је спро ве де на пред 
Управ ним су дом у Бе о гра ду, 
до не се но је укуп но пет пре су да. 
Че ти ри жал бе под но си о ца Из бор-
не ли сте Две ри за Срем ску 
Ми тро ви цу – др Ми лан Ма слаћ 
ко је су из ја вље не про тив Ре ше-
ња Из бор не ко ми си је Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, а у од но су 
на утвр ђе не ре зул та те гла са ња 
на би рач ким ме сти ма бр. 29 – 
Шу љам, бр. 40 – Блок Б 4, бр. 41 
– Ма ти је Ху ђи 1 и бр. 48 – МЗ 
Са ва 3, од стра не Управ ног су да 
у Бе о гра ду од би је не су као нео-
сно ва не.

Пе та из ја вље на жал ба је усво-
је на од стра не Управ ног су да у 
Бе о гра ду, али без фак тич ких 
по сле ди ца по утвр ђе не ре зул та те 
из бо ра на ни воу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, има ју ћи у ви ду да је 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, 
пре до но ше ња пре су де од стра не 
Управ ног су да у Бе о гра ду, већ 
до не ла сво ју од лу ку по во дом 
из ја вље ног при го во ра и тим 
Ре ше њем Ре пу блич ке из бор не 
ко ми си је, при го вор под но си о ца 
Из бор не ли сте Две ри за Срем ску 
Ми тро ви цу – др Ми лан Ма слаћ је 
од ба чен, сто ји у са оп ште њу 
Из бор не ко ми си је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. 

- Ова ква про це сна си ту а ци ја 
ре зул тат је чи ње ни це да је у 
по ступ ку ко ор ди ни ра ног спро во-
ђе ња из бо ра ис кљу чи ву над ле-
жност за фор ми ра ње би рач ких 
од бо ра на ни воу свих би рач ких 
ме ста има ла Ре пу блич ка из бор на 
ко ми си ја, те да у том прав цу 
Из бор на ко ми си ја Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца ни је има ла би ло 
ка квих над ле жно сти за од лу чи ва-
ње, са гла сно по зи тив ним за кон-
ским про пи си ма – из ја вио је 
пред сед ник Из бор не ко ми си је 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца мр 
Зо ран Ле ва јац.

ИРИГ

Но вац
за кул ту ру

Ко ми си ја за спро во ђе ње 
по ступ ка по кон кур су за при ја ву 
про је ка та из обла сти кул ту ре, 
до не ла је од лу ку о до де ли сред-
ста ва из бу џе та Оп шти не Ириг. 
КУД „Бо ри во је Ћи рић – Ту ре“ из 
Ри ви це одо бре но је 350.000 ди на-
ра, КУД „Сте ван Ша ла јић“ из Врд-
ни ка, одо бре на су сред ства у 
ви си ни од 750.000 ди на ра, док је 
КУД „Змај“ у Ири гу, одо бре но нај-
ви ше и то 1.500.000 ди на ра. Удру-
же ње гра ђа на „Еуста хи ја“ пу тем 
кон кур са одо бре но је 121.900 
ди на ра, Удру же њу „Сре мач ки 
та лас“ одо бре но 70.000 ди на ра, 
док је нај ви ше одо бре но Удру же-
њу „При ја тељ ство Врд ник – Верс-
молд“ и то 130.000 ди на ра. 

С. К.

Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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ПР ВО МАЈ СКИ УРА НАК БЕЗ РАД НИЧ КЕ КЛА СЕ

Пра зник ра да и
оста ле не ло гич но сти

Пр ви мај је за јед нич ки пра зник свих зе ма ља на ко ји ма рад нич ка кла са 
тре ба да ма ни фе сту је је дин ство сво јих зах те ва и сво ју кла сну со ли дар
ност

Пр ви мај, пра зник ра да, још јед-
ном је обе ле жен у Ср би ји, до ду-
ше, ове го ди не у сен ци Ус кр са, 

јед ног од два нај ве ћа срп ска пра зни ка, 
ко ји је обе ле жен исти дан. 

На Пр вом кон гре су 2. Ин тер на ци о-
на ле, одр жа ном 1889. го ди не, од лу че-
но је сле де ће: „Пр ви мај је за јед нич ки 
пра зник свих зе ма ља на ко ји ма рад-
нич ка кла са тре ба да ма ни фе сту је 
је дин ство сво јих зах те ва и сво ју кла-
сну со ли дар ност“.

Све је по че ло три го ди не ра ни је, 
штрај ком рад ни ка у Чи ка гу ко ји су зах-
те ва ли осмо ча сов но рад но вре ме. 
Уочи 1. ма ја те го ди не њих 50.000 је 
већ би ло у штрај ку, да би им се убр зо 
при дру жи ло још 30.000 не за до вољ них 
рад ни ка. То је ве ћи део чи ка шке про-
из вод ње до ве ло до за сто ја.

Пр ви мај је још у ста рој Ју го сла ви ји 

обе ле жа ван као је дан од нај ва жни јих 
пра зни ка, док се Ус крс у то вре ме сла-
вио ско ро по тај но. Ства ри су се ма ло 
про ме ни ле и Пр ви мај, као пра зник 
ра да, да нас у до број ме ри гу би кон-
текст. Ме ђу тим, ура на ка има и у овом 
тран зи ци о ном раз до бљу кад је све 
ма ње и ма ње љу ди у ин ду стри ји, тј. 
фа бри ка ма. Сла ве га, или сла ве са мо 
не рад ни дан, углав ном мла ђи љу ди у 
овој зе мљи, јер про во да ни кад до ста.

Док су у Срем ској Ми тро ви ци ра ди-
ле пу ном па ром фа бри ке као Ма троз, 
Ми тро срем, Ми тро транс, Ми трос, 
МИВ, Ше ће ра на, Срем ска мле ка ра и 
дру ге, Пр ви мај је имао сми сао. Да нас 
се са тим не ки не би сло жи ли. Зар би 
ствар но рад ник ко ји је остао без 
фа бри ке, без от прем ни не или пен зи о-
нер са оту ђе ним де лом пен зи је у име 
ре фор ми и ме ра штед ње, за и ста тре-

ба ло да сла ви не ка кав пра зник ра да у 
дру штву у ко јем одав но не по сто ји 
рад нич ка кла са?

Фран цу зи су у су срет Пр вом ма ју 
иза шли на ули це Па ри за, Бор доа, Ли о-
на, Ре на, Ру а на, Авра, Нан та, у бро ју 
ко ји пре ма шу је 1,2 ми ли о на љу ди, не 
би ли спре чи ли на ја вље не ре фор ме у 
за ко ну о ра ду ко ји ма су не за до вољ ни. 
Не ко би ре као да се та ко сла ви Пр ви 
мај, да је то на чин бор бе ко ја још је ди-
на и др жи иде ју о рад ни ку као бит ном 
чи ни о цу дру штва.

И док Фран цу зи бра не сво ја рад нич-
ка пра ва, код нас се вр ти ро штиљ и 
ко тлић, а на дру штве ним мре жа ма се 
по ја вљу ју че стит ке ти па „Срећ но осмо-
ча сов но рад но вре ме“, ваљ да алу ди-
ра ју ћи на Чи ка го с кра ја 19. ве ка.

Алек сан дар Ћо сић
ФОТО Жељко Петрас
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АН КЕ ТА М НО ВИ НА: У КО ЈОЈ МЕ РИ ИМА СВР ХЕ СЛА ВИ ТИ ПР ВИ МАЈ, ПРА ЗНИК
РА ДА, У ДРУ ШТВУ КА КВО ЈЕ ТРЕ НУТ НО?

Пр ви мај као пра зник
по стао је бе сми слен

Од стра не М НО ВИ НА спро ве де на је ан ке
та ме ђу гра ђан ством са освр том на Пр ви 
мај, као пра знич ни кон цепт ко ји у да на шње 
вре ме све ви ше гу би на зна ча ју и на пр во
бит ној иде ји. Ан ке ти ра ни гра ђа ни има ли су 
при ли ку да из ра зе свој став о то ме да ли је 

уоп ште при клад но сла ви ти овај пра зник, с 
об зи ром на број не за тво ре не фа бри ке, 
не по сто ја ње рад нич ке кла се ду жи вре мен
ски пе ри од, као и на то да је део пен зи ја 
оту ђен од љу ди а у име ре фор ми и ме ра 
штед ње.

Алек сан дар Пе тро вић, 70 го ди на, 
пен зи о нер: Ра дио сам у јав ном сек-
то ру ду ги низ 
го ди на, а што се 
Пр вог ма ја ти че, 
пра во пи та ње је 
шта је до ве ло до 
ова квог ста ња у 
дру штву и ко је то 
про  у  зро  к о  вао . 
Сла ви ти овај 
пра зник у ова квој 
си ту а ци ји де лу је 
б е  с м и  с л е  н о , 
ви ше се др жи мо тра ди ци је. Рад ни ци 
су кре ну ли по гре шним пу тем, не тре-
ба да про сла вља ју не го да иза ђу на 
ули це и бо ре се за сво ја пра ва, баш 
као што је ак ту ел но ме ђу Фран цу зи-
ма.

Ми лош Ко зли на, 62 го ди не, не за
по слен: Не ка да сам био рад ник 
„Ма тро за“, 35 
го ди на, а сад ми 
фа ли још го ди ну 
да на до пен зи је, 
сам упла ћу јем. 
Док сам ра дио у 
„Ма тро зу“, би ло 
је за по сле но пре-
ко 3.000 рад ни ка. 
Не ма сми сла да 
се сла ви Пр ви 
мај, не тре ба да 
бу де др жав ни пра зник, већ да се тај 
дан ра ди. Пен зи је су оту ђе не, љу ди 
су до би ли от ка зе, у ин ду стри ји не 
ра ди ско ро ни ко, бе сми сле но је све 
ве за но за овај пра зник.

Ми лош Ми хај ло вић, 62 го ди не, 
не за по слен: У „Ми тро тран су“ сам 
ра дио 26 го ди на, 
а што се овог 
пра зни ка ти че, 
ње го во про сла-
вља ње је чи ста 
лу до ри ја. Не ма 
по сла, не ма рад-
ни ка ни фа бри ка, 
не ма нов ца, ода-
кле им иде ја да 
сла ве ни је ми 

ја сно. Бе сми сле на је сва ка при ча о 
то ме, јер про ме ни ла су се вре ме на а 
и љу ди. Пр ви мај као пра зник остао је 
са мо као на ви ка.

Јо ван Кр стић, 63 го ди не, пен зи о
нер: Ви ше од че ти ри де це ни је ба вио 
сам се тр го ви ном 
и до че као пен зи-
ју. Што се ти че 
ста ња дру штве не 
све сти, алар-
мант но је, љу ди 
су ме лан хо лич ни 
и не ма ју же љу за 
бор бом. Сла ве 
Пр ви мај, пра-
зник ра да, ваљ да 
им је циљ да што 
ви ше не ра де. Сам пра зник је ве о ма 
уда љен од пр во бит ног кон цеп та и 
кон тек ста, а на род је рав но ду шан, а 
овај пра зник је по стао та кав да не ма 
ви ше не ке ло ги ке до жи вља ва ти га 
као не ка да.

Ан ђел ка Ка ле нић, 63 го ди не, пен
зи о нер ка: Ра ди ла сам у ин ду стри ји, 
„Дрв ни ком би нат“ 
је у пи та њу, где 
сам про ве ла нај-
ве ћи део рад ног 
ста жа. Тад је 
та мо ра ди ло око 
1.200 љу ди, а 
да нас фа бри ка 
не ма, не ма 
ни шта што под-
се ћа на здра во 
за по сле но дру-
штво. Ако сам до бро при ме ти ла, ма ло 
љу ди је сла ви ло Пр ви мај, али и 
Ус крс се по го дио истог да на. Они ко ји 
ра де код при ват ни ка не ма ју сло бод не 
да не. Не знам ко ли ко нам је пра зник 
ра да по тре бан или би ло ка ква сим бо-
ли ка, јер нај пре син ди ка ти ви ше не 
по сто је, а о рад ни ци ма у на шој др жа-
ви ма ло ко во ди бри гу.

Бран ка Па у шић, 64 го ди не, пен зи
о нер ка: Не ка да сам ра ди ла у фа бри ци 
„1. но вем бар“ и то 30 го ди на. Пен зи ју 
сам до че ка ла као тех но ло шки ви шак. 

Та да је ова 
фа бри ка за по-
шља ва ла ви ше 
сто ти на љу ди. 
Про сла ва Пр вог 
ма ја је ли це мер је, 
али би тре ба ло 
да се на ста ви са 
обе ле жа ва њем, 
ако би то мо гло 
да при ка же ко ли-
ко у да на шње 
вре ме по сло дав ци оп те ре ћу ју рад ни ке. 
Ако је до бор бе за рад нич ка пра ва, 
он да би на ро чи то ових да на тре ба ло 
да се угле да мо на Фран цу зе.

Ма ри ја Ђу ри чић, 28 го ди на, за по
сле на:  Ре ал но гле да ју ћи ни је нор мал-
но сла ви ти Пр ви 
мај у ова ко не по-
вољ ном тре нут ку 
за рад ни ке. С 
дру ге стра не, ми 
смо на ци ја ко ја је 
на ви кла да сла ви 
све и сва шта, 
та ко да ни је не ко 
чу до кон крет но 
овај пра зник. Мо је 
дру штво и ја сла-
ви мо тај дан, али не као дан про ле те-
ра, већ као тре ну так у ко јем има мо 
сло бод но вре ме да се про ве де мо. 
Пр ви мај као пра зник, мо жда би тре ба-
ло да се све де са мо на се ћа ње на вре-
ме на ка да је имао сво је зна че ње.

Ру жи ца Си мић, 46 го ди на, за по
сле на: За по сле на сам у ин ду стриј-
ском сек то ру, а 
што се Пр вог 
ма ја ти че, ње го-
ву иде ју ви ше 
ни шта не по кри-
ва у прак си, нај-
зна чај ни ји је због 
сло бод них да на. 
Пр ви мај је ствар 
но стал ги је, се ћа-
ње на не ка без-
бри жна вре ме на 
ка да је рад ник имао сво ја пра ва, а 
са да је ма ло дру га чи ја ствар.
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ЂУР ЂЕВ ДАН

Ци ган ска је ду ша пре го ле ма

Још јед ном је про сла вљен Ђур-
ђев дан, јед на од нај ма сов ни јих 
сла ва у Ср би ји, дан ко ји је на ро-

чи то ва жан за Роме. У Срем ској Ми-
тро ви ци, у Ули ци Ја лиј ска 1, у пе так 
6. ма ја обе ле же на је ова сла ва ме ђу 
ромским жи вљем, а тра ди ци о нал но, 
глав ни до ма ћин био је Ре џеп Али ма-
но вић, зва ни Ре џа.

- Још кад сам био де те до па ло ми се 
све у ве зи на ше сла ве, сад имам 62 го-
ди не. Тра ди ци ју сам узео од свог оца, 
а он од свог. Ђур ђев дан је нај ве ћи и 
нај ва жни ји дан у жи во ту нас Ро ма. Ми 
лу та мо по це лом све ту и има мо сво је 
чер ге и увек смо по ред во де, она нам 
је нај по треб ни ја - ка же Али ма но вић.

Ђур ђев дан ском уран ку при дру жио 
се гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви-
це Бра ни слав Не ди мо вић. Он је ре као 
да је при о ри тет но са чу ва ти и не го ва ти 
до ма ћу тра ди ци ју.

- Да нас је ве ли ки дан за наш на род, 
јед на од нај ве ћих све ти ња и дра го ми 
је да сам са сво јим ко ле га ма био код 
Ре џе. По што ва ње оног што је нај све-
ти је код на шег на ро да мо ра да оста не 
и мо ра мо да се тру ди мо да то не за бо-
ра вља мо - ре као је Не ди мо вић. 

По пу лар ни Ре џа об ја снио је и ка кво 
зна че ње у ње го вом на ро ду има ри-
ту ал но ђур ђев дан ско ку па ње. Пре ма 
ве ро ва њу Рома, на тај на чин се спи ра 
грех и „уми ва ду ша“. Но се ћи на гла ви 
ис пле те не вен це они ула зе у во ду без 
об зи ра на тем пе ра ту ру. 

- Ду го ни смо има ли ку па ти ла, па кад 
је де те бо ле сно ку па ли смо га хлад-
ном во дом. На ша де ца су здра ва и 

из др жљи ва, јер за нас хлад но ћа не 
пред ста вља про блем. Ево и сад трч-
ка ју го ли ша ви по ули ци, ни шта им не-
ће ло ше би ти од то га. Сви се ку па мо 
на Ђур ђев дан и Бог нам да здра вља. 
На ма је во да бит на јер спи ра на шу ту-
гу и на шу бо лест... Уми је мо се и мо ли-
мо Бо гу, а Бог је је дан на це лом све ту, 
са мо је дан, не ма их ви ше - рекао је 
Реџа. 

Роми су љу ди „сло бод не ду ше“, без 
до мо ви не у ви ду на ци је, но мад ски на-
род, ко ји је на овим про сто ри ма де лио 
и до бру и ло шу суд би ну са до ма ћим 
жи вљем, на ро чи то ову дру гу, че сто 
кроз ра то ве и си ро ма штво. Суд би ну 
ка кву за ми шља мо срећ ном, за ци ган-
ски на род че сто пред ста вља не што 
спо ред но, на ро чи то са ма те ри јал ног 
аспек та. На рав но, нус по ја ве у дру-
штву као што су пре зри ви по гле ди на 
ет нич ке ма њи не, ствар су пер цеп тив-
не спо соб но сти и кућ ног вас пи та ња. 
Че сто је овај на род из ло жен и не прав-
ди. Ако не ко не по зна је љу де око се-
бе, не ка ба рем гле да фил мо ве. „Дом 
за ве ша ње“ је култ ни филм и из ње га 
мо же до ста да се на у чи о Ромима, ако 
већ не из књи га. Ку сту ри ца је по све тио 
до бар део свог жи во та дру же ћи се са 
њи ма. Из раз „Ро ми“, мо жда је са мо по-
ли тич ка ко рект ност, али ови фи ни љу-
ди се не љу те ни на израз „Ром“ ни на 
израз „Ци ган“. Њи хо ва ду ша је ге нет-
ски рас те ре ће на збу њу ју ћих од но са у 
дру штву, она је рас пе ва на и сет на, ва-
тре на и сло бод на. 

Алек сан дар Ћо сић
ФОТО: Жељко Петрас

Још кад сам био
де те до па ло ми се 

све у ве зи на ше сла ве, 
сад имам 62 го ди не. 

Тра ди ци ју сам узео од 
свог оца, а он од свог. 
Ђур ђев дан је нај ве ћи 

и нај ва жни ји дан
у жи во ту нас Ро ма. 

Ми лу та мо по це лом 
све ту и има мо сво је 

чер ге и увек смо
по ред во де, она нам 

је нај по треб ни ја, ка же 
Реџеп Али ма но вић
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ЂУРЂЕВДАН У ЈАЛИЈИ: Традиционално купање у Сави; 
градоначелник најдражи гост; печеница на ражњу;
обавезно са трубачима 

И ове го ди не одр жан је 
мо то су срет у Срем-
ској Ми тро ви ци, ко ји 

је об у хва тио да не од 6. 
ма ја до 8. ма ја, про пра ћен 
тра ди ци о нал ним де фи ле-
ом мо то ри ста кроз град и 
му зич ким ро кен рол са др-
жа јем на пла цу Ауто – мо то 
са ве за Ср би је у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Че тво ро де це ниј ски ју би-
леј ми тро вач ког мо то клу-
ба, пре ма ре чи ма Ми лен ка 
Ко ли ба ра – Кр ке ље, пред-
сед ни ка МК „Срем“, обе ле-
жи ло је при су ство ви ше од 
2.000 мо то ри ста, па је скуп 
и ове го ди не по при мио 
ин тер на ци о нал ни ка рак-
тер.

- Ово је ве ли ки пра зник 
за наш клуб, а иако ни смо 
во ди ли еви ден ци ју, уве рен 
сам да ов де има пре ко 
2.000 бај ке ра, за ко је је 
ов де гра тис све осим пи ва. 
Дав не 1976. осно ван је 
клуб од стра не Сте  ва на 
Ни ко ли ћа. Сад је че тр де сет 
го ди на клу ба. Ја сам пре у-
зео ду жност пред сед ни ка 
1994. го ди не и про зва ли су 
ме „Фи дел“ – до жи вот ни. 
Осим из на ше зе мље и 
зе ма ља ста ре Ју го сла ви је, 
ов де су до шли и бај ке ри из 
Не мач ке, Ен гле ске, Хо лан-
ди је, Сло вач ке и Ма ђар ске 
- ре као је Ко ли бар.

А. Ћ.
ФО ТО: Ж. П.

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ МО ТО СУ СРЕТ
У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

40. ро ђен дан 
Мо то клу ба
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

Основ на шко ла „Сло бо-
дан Ба јић Па ја“ из Пе-
ћи на ца 7. ма ја би ла је 

до ма ћин 47. окру жног так ми-
че ња уче ни ка основ них шко ла 
Ср би је „Шта знаш о са о бра ћа-
ју 2016“ за Срем ски округ. Ово 
је пр во окру жно так ми че ње 
ко је се одр жа ва у пе ћи нач кој 
оп шти ни од ка ко су са ра дом 
по че ле све три основ не шко-
ле, и за ње га се при ја ви ло пет 
оп шти на - Ру ма, Срем ска Ми-
тро ви ца, Ста ра Па зо ва, Ин-
ђи ја и Пе ћин ци, са по осам 
уче сни ка ко ји су сво је зна ње 
по ка за ли у из ра ди те сто ва и 
во жњи на по ли го ну.

Так ми че ње је отво ри ла 
пред сед ни ца Оп шти не Пе-
ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки, ко ја је ис та кла 
да ло кал на са мо у пра ва по-
др жа ва све ак тив но сти ко је 
су усме ре не на под сти ца ње 
осе ћа ја од го вор но сти де це и 
мла дих за обла сти у ко је су 
укљу че ни, а без бед ност у са-

о бра ћа ју је сва ка ко јед на од 
њих, бу ду ћи да су ђа ци још 
од пр вог раз ре да при сут ни 
као уче сни ци у са о бра ћа ју, 
као пут ни ци и као пе ша ци. 
Она је уче сни ци ма по же ле ла 
пу но сре ће, до бре ре зул та те 
и пла сман и под се ти ла их да 
сва сво ја зна ња о са о бра ћа ју 
тре ба да при ме њу ју сва ко га 
да на на ули ци, а не са мо ра-
ди так ми че ња.

Оп шти на Пе ћин ци је и по-
кро ви тељ ове ма ни фе ста-
ци је, а тех нич ку по др шку 
пру жи ли су АМС Ср би је и 
Школ ска упра ва Но ви Сад. 
Пред сед ник ло кал ног Са ве-
та за без бед ност са о бра ћа-
ја Ми лан Сте па но вић ре као 
је да је пла ном и про гра мом 
Са ве та у ве ли кој ме ри пред-
ви ђе на ед ка ци ја уче ни ка, па 
је по след њих го ди на на пу те-
ви ма пе ћи нач ке оп шти не ве-
о ма сма њен про це нат по вре-
ђе них мла дих љу ди и де це у 
са о бра ћа ју. 

- Без бед но сти мла дих и 
де це при да је мо по себ ну па-
жњу, ка ко кроз еду ка ци је, та-
ко и ажур ним одр жа ва њем 
хо ри зон тал не и ве р ти кал не 
са о бра ћај не сиг на ли за ци је у 
зо ни шко ла, а про шле го ди не 
смо обе ле жи ли и са о бра ћај-
ни по ли гон у пред школ ској 
уста но ви за обу ку нај мла ђих. 
Же ли мо да ово так ми че ње у 
на шим шко ла ма на ста ви да 
тра је на оп штин ском ни воу, 
да би се што ви ше уче ни ка 
еду ко ва ло на те му без бед-
но сти у са о бра ћа ју - ре као је 
Сте па но вић. 

На окру жном так ми че-
њу „Шта знаш о са о бра ћа ју 
2016“ у екип ном пла сма ну, 
пр во ме сто за у зе ла је Срем-
ска Ми тро ви ца, за њи ма 
сле ди Ста ра Па зо ва, док су 
уче ни ци из оп шти не Пе ћин-
ци за у зе ли со лид но тре ће 
ме сто, а уче сни ци ма су на 
кра ју так ми че ња по де ље не и 
ди пло ме.

Уче сни ци так ми че ња „Шта знаш о са о бра ћа ју“

У са рад њи са ло кал ним Са ве том за без-
бед ност са о бра ћа ја, Оп шти на Пе ћин ци 
је на ба ви ла осам би ци ка ла ко је је да-

ла на ко ри шће ње пе ћи нач кој пред школ ској 
уста но ви и Основ ној шко ли „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“. Би ци кли су ку пље ни сред стви ма при-
ку пље ним од на пла те нов ча них ка зни за са-
о бра ћај не пре кр ша је, ко ја су пре ма За ко ну о 
без бед но сти са о бра ћа ја на ме ње на, из ме ђу 
оста лог, упра во и за уна пре ђе ње са о бра ћај-
ног вас пи та ња и обра зо ва ња у шко ла ма.

На ба вље но је пет би ци ка ла за вр тић и три 
за основ ну шко лу, ка ко би де ца из ових уста-

но ва мо гла да их ко ри сте за обу ку и так ми-
че ња на са о бра ћај ним по ли го ни ма ко је је, 
та ко ђе од на пла те истих сред ста ва, про шле 
го ди не у дво ри шту пред школ ске уста но ве и 
шко ле из ра дио Са вет за без бед ност са о бра-
ћа ја.

При ли ку да ис про ба ју но ве би ци кле, али и 
по ка жу ко ли ко су у то ме спрет ни и шта су на 
са о бра ћај ним по ли го ни ма на у чи ли, основ ци 
са те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не има ли су 
већ про те клог ви кен да, на окру жном так ми-
че њу „Шта знаш о са о бра ћа ју 2016“ ко јем је 
основ на шко ла у Пе ћин ци ма би ла до ма ћин.

Би ци кли на поклон

Пећиначки основци 
трећи у Срему

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“АКЦИЈА ЦР ВЕ НОГ КРСТА 

Крв дало
28 давалаца

Тре ћа ово го ди шња ак ци ја до бро-
вољ ног да ва ња кр ви ко ју ор га ни зу је 
Цр ве ни крст Пе ћин ци у са рад њи са 
Ин сти ту том за тран сфу зи ју кр ви 
Ср би је одр жа на је кра јем апри ла у 
про из вод ном по го ну фа бри ке „Су но-
ко“ у Пе ћин ци ма, где је у пе ри о ду од 
9 до 14 ча со ва би ло по ста вље но 
спе ци ја ли зо ва но во зи ло Ин сти ту та 
за тран сфу зи ју кр ви за рад на те ре-
ну, та ко зва ни „тран сфу зи о мо бил“.

Ак ци ју у пе ћи нач кој ше ће ра ни 
тра ди ци о нал но је по др жао ме наџ-
мент по го на „Су но ко“ као и ве ли ки 
број за по сле них, а од зив је ове го ди-
не чак и пре ма шио оче ки ва ња. За 
ак ци ју је при ја вље но 30 по тен ци јал-
них да ва о ца, до шло је 36, а крв је 
успе шно да ло 28 да ва ла ца, од то га 
јед на при пад ни ца леп шег по ла и 
два ли ца ко ја су пр ви пут да ла крв, 
док је осам да ва ла ца из ме ди цин-
ских раз ло га од би је но.

- Ова ак ци ја је спро ве де на уз 
по моћ и по др шку ру ко вод ства 
фа бри ке, на че му смо им по себ но 
за хвал ни. На да мо се да ће овај 
до бар при мер сле ди ти и дру ги при-
вред ни су бјек ти, да ће он по ста ти 
уоби ча јен у вре ме ну ко је до ла зи и 
би ти под сти цај за још ве ћу ху ма ност 
гра ђа на на ше ло кал не за јед ни це - 
по ру чи ли су из пе ћи нач ког Цр ве ног 
кр ста.

ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Тур нир
у ба ске ту

У спорт ској ха ли у До њем То вар-
ни ку 2. ма ја је одр жан пр ви Пр во мај-
ски тур нир у ба ске ту „3 на 3“ за 
де вој ке на ко јем је уче шће узе ло пет 
еки па. Тур нир, ко ји је ор га ни зо вао 
Спорт ски са вез „Раз вој спор то ва“ 
под по кро ви тељ ством ло кал не 
са мо у пра ве у Пе ћин ци ма, про те као 
је у пра знич ној ат мос фе ри и фер и 
ко рект ној спорт ској бор би, а пр во-
пла си ра ним еки па ма су до де ље не и 
ме да ље. Пр во ме сто за у зе ла је еки-
па „Је дин ство“ ко ја је у фи на лу би ла 
бо ља од до ма ће еки пе „Не срет ни-
це“, чи ме се ре ван ши ра ла за по раз 
у груп ној фа зи так ми че ња. Тре ће 
ме сто осво ји ла је мла да еки па 
„Па туљ ци“ ко ја је у не из ве сној утак-
ми ци по бе ди ла че твр то пла си ра ну 
еки пу „Три-по ло ски“, док је пе то 
ме сто за у зе ла еки па „Без и ме них“.



2111. MAJ 2016.  M NOVINEКУЛТУРА

У Му зе ју Сре ма у Срем ској 
Ми тро ви ци у су бо ту, 7. 
ма ја одр жа на је ма ни фе-

ста ци ја Ве че ру ских ро ман си, 
а у част ар хи тек ти Ири ни Не по-
кој чиц кој, ко ја је аутор фон та не 
„Ка ме ни цвет“ у град ском пар ку. 
Ову кул тур ну ма ни фе ста ци ју 
је отво рио на чел ник Срем ског 
окру га Или ја Ми ли но вић, ко ји је 
по здра вио при сут не и под се тио 

на кул тур ни зна чај Срем ске Ми-
тро ви це. 

Оли ве ра Де лић, му зеј ски са-
вет ник ре кла је да ће зна чај 
ли ка и де ла Ири не Не по кој чиц-
ке још ви ше до ћи до из ра жа ја 
ме ђу ло кал ним жи вљем и под-
се ти ла је на то ко ли ко је Ру ски-
ња кул тур но за ду жи ла Срем ску 
Ми тро ви цу.

- Ве че ра шња ма ни фе ста ци-

ја ор га ни зо ва на је по во дом 70 
го ди на „Ка ме ног цве та“ у град-
ском пар ку. У част ар хи тек те 
Ири не Не по кој чиц ке, при пре-
ми ли смо ве че ру ских ро ман-
си, из ло жбу и про мо ци ју јед ног 
ма лог ча со пи са по све ће ног 
ве ли кој умет ни ци. По сле ви-
ше де це ни ја отво ри ла се јед на 
но ва стра ни ца у исто ри ји на-
шег гра да, ви де ће се шта је све 
Ири на Не по кој чиц ка ура ди ла за 
Срем ску Ми тро ви цу, до жи ве ти 
зна чај ње ног ра да. По ред „Ка-
ме ног све та“ она је на пра ви ла 
и спо ме ник на Спо мен гро бљу 
пред пр ви по мен жр тва ма уста-
шког те ро ра - ре кла је Оли ве ра 
Де лић.

Ова ма ни фе ста ци је упри-
ли че на је му зич ком из вед бом 
Алек сан дре Па дров (со пран, 
со ли ста), уз кла вир ску прат њу 
Мар га ри те Ву јо вић, про фе со ра 
кла ви ра. Му зич ком де лу ве че ри 
до при нео је и по зна ти глу мац 
Вла ди мир Ба ла шћак.

А. Ћо сић

МУ ЗЕЈ СРЕ МА: ВЕ ЧЕ РУ СКИХ ПО Е МА У ЧАСТ ЛИ КА И ДЕ ЛА 
ИРИ НЕ НЕ ПО КОЈ ЧИЦ КЕ

Прича о Каменомцвету

Ири на је ро ђе на 14. ок то бра 
1909. го ди не у Луб ни, Ру ски ња, 
пра во слав не ве ро и спо ве сти. 
Шко ло ва ла се у Срем ској 
Ми тро ви ци, а у За гре бу за вр-
ши ла сту ди је ар хи тек ту ре.

Пре ма про јек ту Ири не Не по-
кој чиц ке, пр ве по зна те же не 
ар хи тек те у Срем ској Ми тро ви-
ци, по ста вљен је „Ка ме ни цвет“ 
на ме сту не ка да шње „цар ске 
ли пе“ ко ју је за са ди ла Пе тро-
ва ра дин ска имов на оп шти на 
1879. го ди не. У до ме ну до бро-
вољ ног ра да Ири на је има ла 
ве ли ког уде ла. По са мом осло-
бо ђе њу Ми тро ви це, ор га ни зо-
ва ла је при ку пља ње ма те ри ја-

ла за пет спо ме ни ка; пре у зе ла 
је ини ци ја ти ву да се те ла 
ру ских вој ни ка по ги ну лих у 
Ла ћар ку и Јар ку пре не су у 
Срем ску Ми тро ви цу и са хра не 
на пра во слав ном гро бљу.

Ири на је би ла ве о ма за ни-
мљи ва лич ност, има ла је ши ро-
ко обра зо ва ње, во ле ла је да 
пу ту је, да сли ка, пе ва, глу ми... 
Би ла је за љу бље ник у умет-
ност, њен по бор ник и ства ра-
лац. Успо ме на на њу се чу ва 
да нас у ужим кру го ви ма ње не 
фа ми ли је, ко ја се кра јем про-
шлог ве ка вра ти ла у Ру си ју, 
тач ни је у Мо скву. Пре ми ну ла је 
ав гу ста 1948. го ди не.

О Ири ни Не по кој чиц кој

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Аној чић Ла зар 

и Ма ри на, Об ро вић Вла ди мир и 
На та ша – Срем. Ми тр о ви ца, Ви та-
со вић Вла ди мир и Жи во дар ка, 
Ко ва че вић Мар ко и Је ле на – Ла ћа-
рак, Па пић Ми лан и Ве ра – Но ћај, 
Мо ћан Дра ган и Сен ка – Ги ба рац, 
Лу жа јић Ра де и Дра га на – Мо ро-
вић, Ива но вић Ср ђан и Љи ља на 
Го шић-Ива но вић – Ин ђи ја, Са вић 
Да но и Бран ки ца, Пе рић Игор и 
Је ле на– Ру ма, Јо ва но вић Сте ва и 
Је ли ца – Шид.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Вен че лов ски 
Са ша и Алек сан дра, Др ча Де јан и 
Дра га на – Срем. Ми тр о ви ца, Гу да-
ло вић Јо ван и Хај нал ка – Ди вош, 
Пе ри шић Вла дан и Ана – Ра ден ко-
вић,  Ва ја гић Ан дреј и Ми ли ца, 
Ко ља нин Бо јан и Та тја на, По по вић 
Алек сан дар и Ми ли ца, Јо ва но вић 
Ра до слав и Ду брав ка – Ру ма, 
Ђу рић Бо јан и На та ша, Бо ро је вић 
Зо ран и Је ле на – Ги ба рац, Ву ка дин 
Да ни јел и Да ни је ла – Ста ра Па зо-
ва, Сто ја но вић Бо јан и  Ми ре ла, Ло 
лић Ми ро слав и Јо ва на – Пла ти че-
во, Ср да но вић Сла ви ша и Ива на – 
Бо га тић, Ма ле ше вић Алек сан дар и 
Ива на – Ириг, Ри стић Жељ ко и 
Та ма ра – До брин ци, То ма нић 
Ми лош и На та ша, Ланг Са ша и 
Со фи ја – Ин ђи ја, Бо жић Ми ло рад и 
Но ви чић Дан ка - Ни кин ци.

УМР ЛИ: Мар ко вић Дра ги ца, рођ. 
1959; Ка ла у зо вић Ан ђел ка, рођ. 
1938; Нин ко вић Јо ван, рођ. 1933; 
Дра гаш Ла зо, рођ. 1940; Сри је мац 
Ђу ро, рођ. 1944; Ми лин ко вић 
Јо ван, рођ. 1958; По пла шен Љу би-
ца, рођ. 1933; Сте фа но вић Ви ше-
сла ва, рођ. 1941; Ма ке вић Ви да, 
рођ. 1938; Коп чић Ма ри ја, рођ. 
1931; Ше ста Ми лан, рођ. 1946; 
Са вић Рај ко, рођ. 1946; Бог да но вић 
Ђур ђи ца, рођ. 1929; Пре лаз Да ни-
ца, рођ. 1936; Пе та ко вић Ма ри ја, 
рођ. 1937; Ан дри је вић Бо ри вој, 
рођ. 1954, Ба рак са дић Ве ра, рођ. 
1927; Рајн брехт Ни ко ла, рођ. 1953; 
Ка ра клић Ра дин ка, рођ. 1955; 
Ли чи на Мил ка, рођ. 1936; Цр но-
мар ко вић Ста на, рођ. 1943; Киш 
Ми хај ло, рођ. 1948; Вет мић Мо мир, 
рођ. 1934; Јо вић Бран ко, рођ. 1931; 
Бје ло брк Бран ко, рођ. 1931; Мар ко-
вић Љу би ца, рођ. 1951; Са рај кић 
Иво, рођ. 1947; Бо жић Ти мо ти је, 
рођ. 1948; Че кић Ду шан, рођ. 1950; 
Ке фер Мар та, рођ. 1955; Ди клић 
Бо ри слав, рођ. 1934; Вра неш 
Ми лан, рођ. 1927.

RUMA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ре на то 

Жи ва но вић и Ива на Ра до вић, Да не 
Ма тић и Јо ван ка Јок си мо вић

УМР ЛИ: Па вле Шик ман, рођ. 
1927, Ми ло ван Ми лу ти но вић, рођ. 
1961, Јо ван По вић, рођ. 1949, Мар-
га ре та Мла де но вић, рођ. 1934, 
Ни ко ла Ју рић, рођ. 1961, Ми ли ца 
Јо ви чић, рођ. 1929, Ми ле на Ку кић, 
рођ. 1949, Дра ган Ра ни сав, рођ. 
1974, Со фи ја Про да но вић, рођ. 
1939, Ру жа Лен двај, рођ. 1936, 
Ни ко ла Рај ко вић, рођ. 1930, Ру жа 
Ло лић, рођ. 1936, Ду шан ка Ни ко-
лић, рођ. 1931, Ду шан Зо бе ни ца, 
рођ. 1933. 

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

20.00 и 22.00 ча са
11. 5. Клуб
12 – 18. 5. Му станг

Фон та на Ка ме ни цвет у Град ском пар ку

Ве че ру ских по е ма у Му зе ју Сре ма
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Град ска би бли о те ка „Aта на-
си је Стој ко вић“ у Ру ми рас-
пи са ла је 4. ма ја књи жев ни 

кон курс за на гра ду „Ата на си је 
Стој ко вић“ за пр ви, до са да нео-
бја вљи ва ни ро ман ауто ра на пи-
сан на срп ском је зи ку. 

Пра во уче шћа на овом кон-
кур су има ју ауто ри из Ср би је 
али и ди ја спо ре. Кон курс ће би-
ти отво рен до 1. jу на, а при ја ве 
на кон курс и ру ко пи си мо гу се 
до ста вља ти до 30. сеп тем бра 
ове го ди не.

При сти гле ру ко пи се оце њи-
ва ће тро чла ни жи ри са ста вљен 
од јед ног књи жев ни ка, јед ног 
књи жев ног кри ти ча ра и јед ног 
пред став ни ка Град ске би бли о-
те ке „Ата на си је Стој ко вић“.

Нај у спе шни ји ру ко пис по оце-
ни жи ри ја, Град ска би бли о те ка 
„Ата на си је Стој ко вић“ ће на гра-
ди ти об ја вљи ва њем о свом тро-
шку, у ти ра жу од 500 при ме ра-
ка, од ко јих ће ауто ру при па сти 
тре ћи на ти ра жа.

Ка ко са зна је мо од ди рек то-
ра Град ске би бли о те ке Жељ-
ка Сто ја но ви ћа, ово је пе ти  по 
ре ду кон курс за на гра ду „Ата-
на си је Стој ко вић“. Пр ву на гра-
ду су до са да до би ли ро ма ни 
„Опе ло за бо е ма“, „Бал кан ски 
мол“, „Ну а да“ - они су и штам-
па ни - док се до кра ја ове го ди-
не оче ку је и из ла зак из штам пе 
по след њег на гра ђе ног ро ма на 
„Зврј у пра зно“. С. Џ.

ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА РУ МА

Kон курс „Ата на си је Стој ко вић“

Спо мен - та блу, ко ја је по-
ста вље на у част ба би ци 
Нов ки Об ра до вић у Ули-

ци Ра де Па вло ви ћа у Врд ни ку, 
не по зна ти по чи ни лац или ви-
ше њих ски ну ли су и ба ци ли 
у обли жњи по ток. У Оп шти ни 
Ириг осу ди ли су овај ван дал ски 
чин, али и на ја ви ли бр зо вра ћа-
ње овог обе леж ја.

Ис пред ку ће у ко јој је дав них 
го ди на жи ве ла ба би ца Нов ка, 
Алек сан дар Бер чек, глу мац и 
Жељ ко Мар ко вић, но ви нар-пу-
бли ци ста, ко ји су и угле да ли 
све тлост да на уз по моћ ове 
же не из Врд ни ка, до шли су на 
иде ју да се по ста ви спо мен - 
та бла, као се ћа ње на ба би цу, 
ко ја је за то вре ме би ла ве о ма 
струч на у оба вља њу свог по-
сла.

По сле не пу на три ме се ца, 
од ка да су њих дво ји ца от кри-
ла спо мен - та блу са нат пи сом 
Спо мен ули ца ба би це Нов ке 
Об ра до вић, не ко је не ма ју ћи 
об зи ра, из ву као нат пис, ба цио 
га и оста вио ме тал ну кон струк-
ци ју да звр ји пра зна.

- Ско ро је не ко та блу про на-
шао у по то ку, ко ји про ти че пре-
ко пу та ку ће. Не знам ко ме је 
то сме та ло, и за што - пи та се 
Вла ди слав Ил кић, пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Ириг, ко ји 
је та ко ђе по др жао ову ини ци-
ја ти ву. 

– Но ва та бла би ће по но во по-
ста вље на и оче ку је мо да се ово 
ви ше не ће ви ше по но ви ти – на-
во ди Ил кић. 

А ка ко су твор ци до шли на 

ову иде ју, по ја снио је та да на 
це ре мо ни ји, Жељ ко Мар ко вић. 

- То ком вре лог лет њег да на, 
у се о ској ка фа ни, га си ли смо 
жеђ, мој при ја тељ Аца и ја, и 
та да ми он ре че, да је ро ђен 
на о пач ке. Ње го ва мај ка Мил-
ка, ина че Врд ни чан ка, има ла 
је озбиљ них про бле ма то ком 

труд но ће, али бр зом ре ак ци јом 
ба би це Нов ке све је про те кло у 
нај бо љем ре ду и не са мо да је 
ро ђен Алек сан дар Бер чек, већ 
смо до би ли јед ног од нај ве ћих 
срп ских те ле ви зиј ских и филм-
ских глу ма ца - ис та као је та да 
Мар ко вић.

С. Ко стић

СПО МЕН  ТА БЛА У ЧАСТ БА БИ ЦИ НОВ КИ У ВРД НИ КУ
ЗА ВР ШИ ЛА У ПО ТО КУ

Ни за обе леж ја не ха ју

Нов ка, ко ја је пе де се тих 
го ди на, пр во ра ди ла као бол-
ни чар ка и бри ну ла о по вре да-
ма врд нич ких ру да ра, ка сни је 
се уса вр ши ла за по сао ба би-
це-аку ше ра. У Врд ни ку је 
ра ди ла све до за тва ра ња Руд-
ни ка 1968. го ди не, ка да пре ла-

зи у рум ско по ро ди ли ште, све 
до 1980. ода кле од ла зи у пен-
зи ју. Би ла је уда та за се о ског 
бер бе ри на Вла ди ми ра са 
ко јим ни је има ла де це. Умр ла 
је 1990. го ди не и са хра ње на је 
на ста ром врд нич ком се о ском 
гро бљу.

Бри ну ла о ру да ри ма

Ски ну та спо мен та бла у Врд ни ку

Зло у по тре ба 
слу жбе ног 
по ло жа ја

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Срем-
ској Ми тро ви ци, у са рад њи са 
ОЈТ у Ста рој Па зо ви, ухап си ли 
су за по сле ну у Тр жи шној 
ин спек ци ји из Ин ђи је, Љ. М. 
због осно ва сум ње да је из вр-
ши ла кри вич но де ло зло у по тре-
ба слу жбе ног по ло жа ја. Она се 
те ре ти да је вр ши ла ин спек циј-
ски над зор без на ло га да би 
на кон уоче них не пра вил но сти 
на пла ћи ва ла нов ча не ка зне 
иако на то ни је има ла пра во, а 
но вац је за др жа ва ла за се бе. 
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, Љ. М. је од ре ђен при-
твор до 30 да на. 

Пу цали
из пу шке

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ру ми, 
ухап си ли су Р. К. са под руч ја 
Ру ме, због осно ва сум ње да је 
из вр шио кри вич на де ла иза зи-
ва ње оп ште опа сно сти, не до-
зво ље на про из вод ња, др жа ње, 
но ше ње и про мет оруж ја и екс-
пло зив них ма те ри ја и угро жа-
ва ње си гур но сти. Он се те ре ти 
да је 2. ма ја ове го ди не, у ноћ-
ним ча со ви ма пу цао из пу шке и 
пре тио дво ји ци му шка ра ца. 
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 Ру ми, Р. К. 
је од ре ђен при твор до 30 да на. 

***
При пад ни ци Ми ни стар ства 

уну тра шњих по сло ва у Ин ђи ји, 
ухап си ли су Б. Д. због осно ва 
сум ње да је из вр шио кри вич на 
де ла иза зи ва ње оп ште опа сно-
сти и не до зво ље на про из вод-
ња, др жа ње, но ше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них ма те ри-
ја. Он се те ре ти да је да на 6. 
ма ја у ви кенд на се љу ис па лио 
ви ше про јек ти ла из ре вол ве ра. 
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,  Б. Д. је од ре ђен при-
твор до 30 да на. 

По ги нуо 
пе шак

По ли ци ја у Срем ској Ми тро-
ви ци под не ла је по на ло гу 
ту жи о ца кри вич ну при ја ву про-
тив два де сет че тво ро го ди шњег 
му шкар ца због по сто ја ња осно-
ва сум ње да је иза звао са о бра-
ћај ну не сре ћу у ко јој је стра дао 
ста ри ји му шка рац. Сум ња се да 
је он, упра вља ју ћи „ал фа ро ме-
ом“ на ле тео на пе ша ка, ко ји је 
под ле гао по вре да ма.

СА ОП ШТЕ ЊА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Промоција романа „Нуада“ одржана прошле године
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Осмех ни се здра во
Под сло га ном „Осмех ни 

се здра во“ у Ја го ди ни 
ће се 25. ју на одр жа-

ти Сим по зи јум здрав стве ног 
вас пи та ња у сто ма то ло ги ји. 
Овај сим по зи јум пред ста-
вља фи на ле озбиљ не бор-
бе и за ла га ња сто ма то ло га 
срем ско ми тро вач ког До ма 
здра вља, ко ја тра је пу но ду-
же од сим бо лич но од ре ђе-
них пет да на у ма ју.

- На ша же ља је да се 
овом те мом не пре кид но ба-
ви мо, јер је то је ди ни на чин 
да до пре мо до ве ли ког бро ја 
љу ди и ука же мо на ва жност 
очу ва ња орал ног здра вља. 
Са же љом да се из ме сти-
мо из ам бу лан ти у ко ји ма се 
сем ле че ња ба ви мо озбиљ-
но и на ве ли ко пре вен ти вом, 
ре ши ли смо да бу де мо још 
ви дљи ви ји, па су вр ти ћи и 
шко ле при вре ме но по ста ли 
на ша но ва адре са. За хва-
љу ју ћи љу ба ви и ен ту зи ја-
зму сто ма то ло га де ци смо 
се пред ста ви ли на је дан 
пот пу но нов на чин, еду ка-
тив ним ра ди о ни ца ма – на-
во ди др Алек сан дра Стан ко-
вић, деч ји сто ма то лог До ма 
здра вља Срем ска Ми тро ви-
ца.

Та ко је у Основ ној шко ли 
„Јовaн По по вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци 16. мар та ор-
га ни зо ва на ра ди о ни ца под 
нaзи вом „Кон тро ла ден тал-
ног пла ка“ за 40 уче никa 
дру гог раз ре да.

- Ова ра ди о ни ца је за циљ 

има ла да се при ка же ко ли-
ки је про це нат уче никa дру-
гог раз ре да основ не шко-
ле ко ји имaју до бру орал ну 
хи ги је ну. Уче ни ци су на кон 
увод ног предaвaњa имaли 
зaдaтaк дa опе ру сво је зу бе 
уз по моћ при борa ко ји ре-
дов но ко ри сте и ко ји су по-
не ли од ку ће. На кон те мељ-
ног пра ња зубa из вр шенa 
је иден ти фи ка ци ја ден тал-
ног плaкa. Сва ки уче ник је 
могaо дa по гледa ре зул тат 
сво је тоaле те усне ду пље. 
На кон то га, де мон стри ра на 
је пра вил на тех никa пра ња 
зубa и сви уче ни ци су имaли 

при ли ку дa укло не пре о ста-
ли ден тал ни плaк сa сво јих 
зубa. Мо ти ва ци ја и обу ка о 
одр жа ва њу орал не хи ги је-
не увек дaје по зи тив не ре-
зул та те. Ви зу ел но пред ста-
вља ње узроч никa ка ри је са 
мо ти ви ше де цу школ ског 
уз ра ста нa ре дов но и пра-
вил но одр жа ва ње хи ги је не 
усне ду пље, a ти ме се по-
бољ ша ва кaко орал ног тaко 
и оп штег здра вља – на во ди 
др Стан ко вић.

У ОШ „Јовaн Јо ва но вић 
Змај“ у Срем ској Ми тро ви-
ци је 18. мар та у са рад њи 
са јед ним оде ље њем тре ћег 

раз ре да та ко ђе одр жа на ра-
ди о ни ца, ко јој је при су ство-
ва ло 30 уче никa. Рaди о ни цу 
је ре а ли зо ва ла др Мaри на 
Ре лић, спец. деч је и пре вен-
тив не сто ма то ло ги је, ко ја је 
де ци при бли жи ла за ни ма ње 
сто ма то ло га и упо зна ла их 
сa сто ма то ло шким ин стру-
мен ти ма и ма те ри ја ли ма.

По след ња еду ка тив на 
ра ди о ни ца одр жа на 
је 31. мар та у Шко ли 

за основ но и сред ње обра-
зо ва ње „Ра ди вој По по вић“ 
и у објек ту Ђур ђе вак Пред-
школ ске уста но ве „Пче ли-
ца“. Ову ра ди о ни цу је ре-
а ли зо ва ла др Алек сан дра 
Стан ко вић, спец. деч је и 
пре вен тив не сто ма то ло ги је.

- Циљ ове по се те је по-
ди за ње све сти о зна ча ју 
орал ног здра вља. По мо ћу 
мо делa зa де мон стра ци-
ју тех ни ке пра ња зубa пр во 
је по ка за но, a зaтим про ве-
ре но дa ли децa пра вил но 
пе ру зу бе. По том су до би ли 
мо дел зубa нa ком је уоч љив 
ка ви тет од но сно ру па ко ја 
остaје по сле по прав ке, ко ју 
су по том по пу ња ва ли гип-
сом, од но сно плом би ра ли. 
Нa тaј нaчин им је скре нутa 
па жња дa у сто ма то ло шкој 
ор ди на ци ји са ра ђу ју и бу ду 
па жљи ви, по што је то нео п-
ход но зa не сме тан рaд. При-
ступ кроз игру озбиљ ним 
ства ри ма до во ди до озбиљ-
них ре зул та та – за кљу чак је 
др Стан ко вић.  М. Н.

РА ДИ О НИ ЦЕ ДЕЧ ЈИХ СТО МА ТО ЛО ГА МИ ТРО ВАЧ КОГ ДО МА ЗДРА ВЉА 

Др Александра Станковић са најмлађима
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Град ски од бор СУБ НОР Срем ске Ми тро ви-
це у по не де љак, 9. ма ја, по ла га њем ве на ца 
на спо ме ник па лим бор ци ма код же ле знич-

ке ста ни це, обе ле жио је Дан по бе де над фа ши-
змом. Овај да тум озна ча ва крај Дру гог свет ског 
ра та и ко нач ну по бе ду са ве знич ких сна га про тив 
Вер мах та.

По ла га њем ве на ца на спо мен обе леж ја по ги ну-
ли ма у Дру гом свет ском ра ту на Град ском гро бљу 
у Ру ми та ко ђе је обе ле жен 9. мај. Вен це су по ло-
жи ли пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, бо рач-
ке ор га ни за ци је, као и по ли тич ких стра на ка.

На слав не да не по бе де, али и те шка ра за ра ња 
у Дру гом свет ском ра ту, под се тио је оку пље не на 
рум ском Град ском гро бљу Пре драг Вук ми рић, се-
кре тар ОО СУБ НОР-а Ру ма. 

- Де ве ти мај је Дан по бе де, дан ка да је, по сле 
шест го ди на ра то ва ња, по стиг ну та по бе да над 
Не мач ком и ње ним са ве зни ци ма. Дру ги свет ски 
рат је нај тра гич ни ји су коб у исто ри ји чо ве чан ства 
и нај ве ћи - по бро ју љу ди и др жа ва ко је су уче-
ство ва ле, али и по бро ју по ги ну лих - ис та као је 
Пре драг Вук ми рић.

Он је под се тио да је то ком шест го ди на ра то ва-
ња по ги ну ло пре ко 50 ми ли о на љу ди - 30 ми ли о-
на су би ли ци ви ли, а са мо је он да шњи СССР пре-
тр пео гу бит ке од 28 ми ли о на ци ви ла и вој ни ка. 
Ју го сла ви ја је са 1,8 ми ли о на по ги ну лих, би ла на 
тре ћем ме сту у Евро пи и че твр том у све ту.

Пре драг Вук ми рић је из ра зио и не го до ва ње 
што смо све до ци стал них по ку ша ја да се исто ри-
ја пре кро ји и ре ин тер пре ти ра, али је чи ње ни ца 
да су по бе ду над фа ши стич ким си ла ма од не ли 
пар ти за ни.

Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца пред сед ни ка рум-
ске оп шти не је ис та кла да је на да на шњи дан, пре 
71 го ди ну, Евро па ко нач но упло ви ла у лу ку ми ра.

- По сле огром них ра за ра ња, Не мач ка је 9. ма ја 
пот пи са ла без у слов ну ка пи ту ла ци ју. По ред та да-
шњих ве ли ких свет ских си ла не сме мо за бо ра ви-
ти да је Ср би ја би ла, за јед но са њи ма, део сло бо-
дар ске тра ди ци је ко ја је по ста ви ла те ме ље све та 
у ко јем са да жи ви мо - ре кла је Ма ри ја Стој че вић.

О да ни ма и бор би у Дру гом свет ском ра ту го во-
рио је и Мо мир Ми ло ше вић, пред сед ник ОО СУБ-
НОР-а Ру ма. А. Ћ. и С. Џ.

ДАН ПО БЕ ДЕ НАД ФА ШИ ЗМОМ

Се ћа ње на крај ра та

По ла га ње ве на ца у Срем ској Ми тро ви ци и Ру ми

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Нови дућан код 
Златног јелена

У цен тру Срем ске Ми тро ви-
це, у окви ру не ка да шњег сим бо-
ла гра да, „Злат ног је ле на“, 28. 
апри ла отво рен је нов су пер-
мар кет Уни ве рек спорт. Гра до на-
чел ник Бра ни слав Не ди мо вић 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, са са рад ни ци ма при су-
ство ва ли су отва ра њу овог мар-
ке та, у ко јем је по сао до би ло 29 
Ми тров ча на. 

Ка ко ис ти чу из Уни ве рек спор-
та, за хва љу ју ћи ве ли кој по др-
шци ло кал не са мо у пра ве, 
из град ња мар ке та је за вр ше на у 
ре корд ном ро ку. Ова ком па ни ја 
је у Срем ској Ми тро ви ци отво-
ри ла свој 128. ма ло про дај ни 
обје кат у ко ји је уло же но 650.000 
евра.  Б. С.

Смо тра дечијег 
фолклора 

У су бо ту, 7. ма ја одр жа на је 
Зон ска смо тра му зич ко - фол-
клор ног ства ра ла штва за де цу 
у про сто ри ја ма Ви со ке шко ле 
стру ков них сту ди ја за вас пи та-
че и по слов не ин фор ма ти ча ре, 
у ор га ни за ци ји Уста но ве за 
не го ва ње кул ту ре „Срем“ Срем-
ска Ми тро ви ца. 

Зо ри ца Ми шче вић, ди рек тор 
Уста но ве, под се ти ла је на то да 
је ова смо тра нај ма сов ни ја у 
Сре му што се ти че уче сни ка у 
му зич ко – фол клор ном са др жа-
ју. 

- Оп штин ска смо тра му зич ког 
ства ра ла штва Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца одр жа на је две 
не де ље пре овог до га ђа ја. На 
зон ску смо тру из це лог Сре ма 
пла си ра ло се 12 фол клор них 
ан сам ба ла из пет срем ских 
оп шти на, а то су: Срем ска 
Ми тро ви ца, Шид, Ру ма, Ириг и 
Пе ћин ци. Ово је нај ра зи гра ни ја 
и нај ма сов ни ја смо тра му зич ко 
- фол клор ног ства ра ла штва 
де це у це лом Сре му – ре кла је 
Ми шче ви ће ва. 

А. Ћ.

По во дом кон цер та Би ље 
Кр стић и Би стрик ор ке-
стра, ко ји ће се одр жа ти у 

су бо ту, 14. ма ја у 20 ча со ва на 
Ве ли кој сце ни По зо ри шта 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци, у про сто-
ри ја ма по зо ри шта одр жа на је 
кон фе рен ци ја за но ви на ре 9. 
ма ја.

Кон фе рен ци ју, на ко јој су при-
су ство ва ли Би ља Кр стић и 
ме на џер Вла дан Це ро вић, 
отво ри ла је Је ле на Јан ко вић 
ди рек тор ка по зо ри шта.

- Ве ли ка је част да је Би ља 
Кр стић по но во у Срем ској 
Ми тро ви ци и уве ре на сам да ће 
ре ак ци ја ми тро вач ке пу бли ке 
би ти ве о ма по зи тив на. Мо де-

ран му зич ки стил и фу зи ја раз-
ли чи тих му зич ких еле ме на та 
ка квим рас по ла жу Би ља Кр стић 
и Би стрик ор ке стар, фа сци-
нант ни су. Овом при ли ком 
по зва ла бих су гра ђа не да не 
про пу сте овај ве ли ки до га ђај - 
ре кла је Јан ко ви ће ва. 

На ја вље ни кон церт пред ста-
вља део тур не је ко јом Би ља 
Кр стић обе ле жа ва 40 го ди на 
умет нич ког ра да и 15 го ди на 
са рад ње са Би стри ком.

- На ре пер то а ру ко ји је при-
пре мљен за кон церт, из дво ји ће 
се на ро чи то ет но звук из ви ше 
раз ли чи тих ге о граф ских под-
руч ја на ше зе мље. Дра го ми је 
да је Срем ска Ми тро ви ца је дан 
од гра до ва ко ји ћу по се ти ти 
то ком тур не је, по во дом обе ле-
жа ва ња ова два ме ни ве о ма 
ва жна ју би ле ја – из ја ви ла је 
Би ља Кр стић. 

 А. Ћ.

МИ ТРО ВАЧ КО ПО ЗО РИ ШТЕ

Концерт Биље Крстић

Би ља Кр стић, Је ле на Јан ко вић и Вла дан Це ро вић 



2511. MAJ 2016.  M NOVINE

ТАЈ НА УСПЕ ШНОГ ЗА НА ТА 

Оми ље ни шид ски фри зер
Ка да сам отво рио сво ју рад њу, био сам 

је ди ни пред у зет ник у Ши ду ко ји је имао 
20 го ди на и соп стве ни би знис. Оно што 
ме је одр жа ло свих ових го ди на је сте 
ко му ни ка тив ност. Ако си у овом по слу, 
мо раш зна ти да при чаш, по не кад да 
бу деш и до бар пси хо лог и да про на ђеш 
на чин ка ко да при ђеш му ште ри ји

Шид ски фри зер Жељ ко 
Па њик обо жа ва свој 
за нат, а му ште ри је због 

до бре услу ге и при јат ног ам би-
јен та ра до се вра ћа ју у ње гов 
фри зер ски са лон. 

По ред то га што је за љу бље-
ник у свој по сао, во ли и плес, а 
оми љен хо би му је пра вље ње 
кор пи ца од па пи ра, ко је пра ви 
док не ма му ште ри ја, јер цео 
дан про во ди у са ло ну. 

Ка да је за вр шио основ ну 
шко лу, Жељ ко је из ра зио же љу 
да иде на за нат. Нај пре је раз-
ми шљао да бу де по сла сти чар, 
али се ка сни је ипак од лу чио да 
из у чи фри зер ски за нат. На то 
се од лу чио и не зна ју ћи та да да 
му је очев ро ђе ни стриц био 
је дан од нај по зна ти јих фри зе ра 
у Ши ду.

- Де да је имао че ти ри ро ђе на 
бра та. Је дан од њих, Пе ра, био 
је фри зер, дру ги брат Ту на био 

је по зна ти шнај дер, а тре ћи 
Фра ња по зна ти ме сар. Чи ни се 
да су за на ти нор мал на ствар у 
на шој по ро ди ци. Ис по ста ви ло 
се да се мој ви ше го ди шњи труд 
ис пла тио, јер да нас по сле два-
де сет го ди на имам ре дов не 
му ште ри је и не мо гу се по жа ли-
ти - ка же Жељ ко.

За нат је из у ча вао код по зна-
тог шид ског фри зе ра Рат ка 
Шљо ки ћа, где је ра дио го ди ну 
да на и осам ме се ци. На кон 
„ис пе че ног“ за на та оти шао је у 
вој ску, где је та ко ђе ра дио као 
фри зер. По по врат ку из вој ске, 
1995. го ди не, отац му је отво-
рио фри зер ски са лон и та да 
по чи ње са мо стал но да ра ди.

- На шао сам се бе у овом 
по слу. Ка да сам отво рио сво ју 
рад њу, био сам је ди ни пред у-
зет ник у Ши ду ко ји је имао 20 
го ди на и соп стве ни би знис. У 
то вре ме био је ве ли ки ри зик 
отво ри ти при ват ну рад њу, али 
сам ишао на све или ни шта. 
Оно што ме је одр жа ло свих 
ових го ди на је сте ко му ни ка тив-
ност. Ако си у овом по слу, 
мо раш зна ти да при чаш, по не-
кад да бу деш и до бар пси хо лог 
и да про на ђеш на чин ка ко да 
при ђеш му ште ри ји. Увек мо раш 
има ти осмех на ли цу и ка да 
имаш про бле ме у по ро ди ци, 
мо раш их оста ви ти ис пред 
са ло на. Сва ка му ште ри ја се 
мо ра по што ва ти, би ло да има 
го ди ну да на или 70 го ди на. За 
ме не су све му ште ри је исте - 
ис ти че Жељ ко.

Сва ки по че так је те жак, али 
пре ма Жељ ко вим ре чи ма без 
об зи ра на те шку еко ном ску 
си ту а ци ју да нас, ње му је мно го 
те же би ло ка да је отво рио сво ју 
рад њу.

- Нај те же је би ло ка да сам 
по чи њао и ка да сам се тек упо-
зна вао са но вим иза зо ви ма у 
жи во ту. Би ло те шко при ку пи ти 
но вац, сор ти ра ти га и по де ли ти 
сви ма ко је тре ба да пла тиш, а 
ако оста не не ки ди нар мо раш 
би ти за до во љан. Па чак и ако 
не оста не, мо раш би ти сре ћан 
што све ипак функ ци о ни ше. 
Ва жно је би ло ску пи ти круг сво-
јих му ште ри ја и ка да је до то га 
до шло, све је би ло мно го лак-

ше. Углав ном су ме љу ди зна ли 
пре ко мог мај сто ра код ко га 
сам учио за нат и ка да сам 
по сти гао не ки свој успех, до био 
сам по хва ле и од свог мај сто ра. 
Ја сам имао сре ћу да имам 
до брог мај сто ра, с тим што 
сма трам да се за нат не учи 
не го се ви ше кра де. Увек се 
се тим мај сто ро вих ре чи, да 
ка да нај ви ше ми слиш да знаш, 
у ства ри не знаш, јер увек 
мо жеш по гре ши ти. За то се 
чо век мо ра уса вр ша ва ти и 
ра ди ти на се би док је жив - 
на во ди фри зер Жељ ко из 
Ши да.

Наш са го вор ник је му шки 
фри зер и онај ко же ли му шко 
ши ша ње, бри ја ње, пра ње ко се, 
фе ни ра ње, фа зо ни ра ње бр ко-
ва, у Жељ ко вом фри зер ском 
са ло ну све то мо же да од ра ди 
сва ко днев но и то у ве о ма при-
јат ном ам би јен ту.

- Тру дим се да ло кал увек 
ле по из гле да ка ко за Бо жић, 
та ко и за Ус крс, ка ко бих при ву-
као па жњу де це, али и да ми 

му ште ри је при јат но осе ћа ју. 
Ста ри је му ште ри је увек по ну-
дим ка фом, а не ка да је и они 
са ми ску ва ју. Де цу увек по ча-
стим бом бо на ма, чо ко ла ди ца-
ма, увек се ша лим с њи ма и 
углав ном сви ра до до ла зе код 
ме не на ши ша ње – об ја шња ва 
шид ски фри зер.

По сле на пор ног да на Жељ ко 
се у ве чер њим са ти ма ве дар и 
на сме јан вра ћа сво јој ку ћи и 
де ци Ана ста си ји и Ан дре ју. 
Ка же да би је ди но во лео да 
ви ше вре ме на про во ди са 
њи ма, али је при ро да по сла 
та ква да дру га чи је не мо же. 
Ис ти че да је сре ћан јер су му 
ве ли ка по др шка у од го ју и чу ва-
њу де це пру жи ли ро ди те љи и 
се стра Ма ри ја, на ко је се увек 
мо же осло ни ти. А при ро да 
фри зер ског за на та је та ква да 
ако не же лиш да из гу биш 
му ште ри је, мо раш му се по све-
ти ти и сва ко днев но уса вр ша ва-
ти, иако по не кад због то га 
по ро ди ца тр пи.

М. Н.

У окви ру фри зер ског са ло-
на на ла зи се још јед на про сто-
ри ја, где Жељ ко та ко ђе про во-
ди ве ћи део свог рад ног да на. 
У тој про сто ри ји Жељ ко се 
од ма ра и пле те кор пи це од 
па пи ра.

- Не мо гу да се дим, а да не 
ра дим ни шта. Мо рам увек 
не што са ру ка ма да ра дим. 
За то сам до шао на иде ју да 
пле тем кор пи це од па пи ра 
ко је про да јем за Но ву го ди ну 
и 8. март. Сло бод но вре ме 
тро шим ко ри сно и то ме ис пу-
ња ва - на во ди Жељ ко.

Је дан од ње го вих оми ље-
них хо би ја је и фол клор. Од 
ма лих но гу пле ше, а од ка да 
се осно ва ло Хр ват ско кул тур-
но дру штво у Ши ду по чео је 
да игра у фол клор ној сек ци ји. 
Тре нут но во ди фол клор не 
сек ци је.

- Во лим дру же ње, плес, 
пу то ва ња. Ни шта ни је те шко 
ка да се во ли и за све се мо же 
на ћи до вољ но вре ме на, а 
плес је јед на од мо јих ве ли ких 
љу ба ви - ис ти че на кра ју раз-
го во ра.

Хо би ји
Жељ ко Па њик са му ште ри јом
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АТЛЕТ ИКА

Сир ми ју му
де вет одличја

Ју ни о ри Атлет ског клу ба Сир ми-
јум из Срем ске Ми тро ви це осво ји-
ли су де вет ме да ља, од че га шест 
злат них, на Пр вен ству Вој во ди не 
одр жа ном 30. апри ла у Но вом Са-
ду. 

Бри љи рао је Са ша Ба бић са три 
осво је на зла та: на 400 ме та ра са 
лич ним ре кор дом 50,63 се кун ди, 
110 ме та ра пре по не - 15,43 се кун-
ди и у шта фе ти че ти ри пу та 100 
ме та ра. 

Дво стру ку по бе ду оства рио је 
ове го ди не све бо љи Урош Пе трић 
(ба ца ње ку гле 15,30 ме та ра и ба ца-
ње ди ска 42,48 ме та ра). При јат но 
је из не на дио Ми хај ло Јо вић, злат-
ном ме да љом у ба ца њу кла ди ва 
и лич ним ре кор дом 41,77 ме та ра. 
Злат на је би ла и шта фе та Сир ми ју-
ма че ти ри пу та 100 ме та ра у са ста-
ву Алек сан дар Ма ца но вић, Мар ко 
Бла го је вић, Са ша Ба бић и Ог њен 
Сто ја но вић. Сре бр ну ме да љу осво-
јио је Алек сан дар Се ку лић у ба ца-
њу ку гле, као и Ми хај ло Јо вић у 
ди сци пли ни ба ца ње ди ска, док је 
Алек сан дар Ма ца но вић био тре ћи 
у тр ци на сто ме та ра. 

- Ово је по че так по бед нич ког по-
хо да ју ни ор ске еки пе Сир ми ју ма, 
ко ја ће ове го ди не бра ни ти бо је 
Ср би је на Ку пу шам пи о на Евро пе 
у Пор ту га ли ји - са по но сом ис ти чу 
тре не ри Го ран Па вло вић и Сло бо-
дан Ма ца но вић.

Г. П.

КА РА ТЕ

Митровчани у 
ре пре зен та ци ји

У су бо ту и не де љу, 7. и 8. ма ја 
Мо дри ча и Ре пу бли ка Срп ска су 
би ли до ма ћи ни Пр вен ства Бал ка на 
у ка ра теу. Пр вен ство је оку пи ло 10 
др жа ва са Бал ка на и око 750 так-
ми ча ра, а одр жа но је за све уз ра-
сне ка те го ри је, у ка та ма и бор ба ма, 
по је ди нач но и екип но. 

У ре пре зен та ци ји Ср би је уче-
ство ва ли су и так ми ча ри Ка ра те 
клу ба Сир ми јум, ко ји су при ка за ли 
ве о ма успе шно ка ра те зна ње сте-
че но у клу бу. У ка ра те ре пре зен та-
ци ји Ср би ји укуп но је на сту пи ло 
де вет так ми ча ра Сир ми ју ма ко ји су 
осво ји ли осам ме да ља и то че ти ри 
злат не, јед ну сре бр ну и три 
бронзане. Злат не ме да ље осво ји ли 
су Вук Пе тро вић по је ди нач но и 
Ду ња Ста ни ву ко вић екип но а са 
две злат не ме да ље по је ди нач но и 
екип но оки тио се Игор Спа хић. 
Сре бр ну ме да љу осво јио је Бра ни-
слав Ла за ре вић у по је ди нач ној кон-
ку рен ци ји, а брон за не ме да ље при-
па ле су Ду њи Ста ни ву ко вић по је-
ди нач но и Ду ша ну Ста ни ши ћу по је-
ди нач но и екип но у бор ба ма. 

- Ве о ма смо по но сни на на ше 
так ми ча ре ко ји су оства ри ли ова-
кав ре зул тат на Пр вен ству Бал ка на 
у ве о ма ја кој кон ку рен ци ји. На да мо 
се да ће мо и на Пр вен ству Евро пе, 
ко је се одр жа ва од 19 до 22 ма ја у 
Те ми шва ру по твр ди ти до са да шњи 
ква ли тет и ре зул та те – на во де из 
упра ве клу ба.

М. М.

Чак и мно ги од оних нај ва-
тре ни јих љу би те ља спор-
та у Ру ми, мо жда ни су чу-

ли да у њи хо вом гра ду жи ви и 
тре ни ра је дан из у зе тан мла ди 
спор ти ста - сто но те ни сер Јо-
ван Јоц ков, члан Сто но те ни ског 
клу ба „Ру ма“.

Да је из у зе тан, по твр ђу ју 
број не ме да ље. За пет и по го-
ди на ба вље ња овим спор том 
осво јио је 80 ме да ља (углав ном 
злат них), као и 18 пе ха ра, а да 
је та лен то ван по твр ђу је и по да-
так да се так ми чи и по бе ђу је и 
ста ри је од се бе ко ји има ју знат-
но бо ље усло ве за тре ни ра ње, 
те да је, иако мла ђи ка дет, члан 
ре пре зен та ци је Ср би је у сто ном 
те ни су за ста ри је ка де те. Јо ван 
је до био и спе ци јал ну на гра ду 
на до де ли при зна ња нај у спе-
шни јим рум ским спор ти сти ма 
за 2015. го ди ну. 

Ме ђу пе ха ри ма, по ве ли чи ни, 
али и зна ча ју ис ти че се пе хар 
ко ји је Јо ван осво јио на Ме ђу-
на род ном „Јо ла ку пу“. То је куп 
ко ји ор га ни зу је по зна ти про-
из во ђач сто но те ни ске опре ме 
„Јо ла“ и ко ји је одр жан у Но вом 
Са ду. Би ло је так ми ча ра и из 
Хр ват ске, Сло ве ни је, Не мач ке, 
а Јо ван је био нај бо љи. 

Јо ван је уче ник ше стог раз-
ре да и то од ли чан. Има ве ли ку 
во љу и ве ли ки та ле нат, али да 
ли ће се мо ћи да ље раз ви ја ти, 
као и у мно гим дру гим ства ри-
ма, за ви си од фи нан сиј ских мо-
гућ но сти. 

- Што је мо гао да на у чи и да 
по стиг не ов де, он је и ура дио. 
По сти гао је мак си мум у Сто но-
те ни сер ском клу бу Ру ма и мо ра 
ићи да ље. Ште та је да ова кав 
та ле нат про пад не. Али до сти-
гли смо и мак си мум што се ти че 
на ше фи нан сиј ске по др шке - 
ка жу Јо ва нов тре нер Ми ро слав 
Ву ји чић и отац Си ма Јоц ков.

- Јо ван је пр ви на ранг ли сти 
мла ђих ка де та у Ср би ји, али 
да би да ље на пре до вао и раз-
ви јао свој та ле нат, по треб но је 
да тре ни ра и до пет пу та не-
дељ но, да кле ду пло ви ше не го 
са да - ис ти че тре нер Ми ро слав 
Ву ји чић.

Да би да ље на пре до вао, раз-
ви јао свој та ле нат, Јо ван би 
тре ба ло да тре ни ра у ве ћим и 
ја чим клу бо ви ма. Он ка же да му 
је же ља да тре ни ра у Зре ња ни-
ну, јер су та мо пр ва ци у сто ном 
те ни су.

- Циљ ми је да играм за се-
ни ор ску ре пре зен та ци ју Ср би је, 
али и да играм у ино стран ству, 
јер су та мо усло ви знат но бо љи 
- ка же нам Јо ван.

На на ше пи та ње ка ко је по чео 
да тре ни ра баш сто ни те нис, Јо-
ван ка же да је ту љу бав на сле-
дио од оца и ста ри јег бра та. 

За са да, тре ни ра два до три 
пу та не дељ но, у са ли за фи зич-
ко вас пи та ње у Основ ној шко-
ли „Вељ ко Ду го ше вић“, али и 
тре нер и он сма тра ју да то ни је 
до вољ но. Дру ги сто но те ни се ри 
тре ни ра ју ду пло ви ше, али их 

Јо ван, за са да, ла ко по бе ђу је. 
Иако има про бле ма са усло ви-
ма за тре нинг и ка ко то све фи-
нан си ра ти, Јо ван ка же да не ма 
на ме ру да од у ста не од овог 
спор та.

А ко ли ко је до бар ви де ће се 
и уско ро, јер сле де но ва, ва жна 
так ми че ња - ту је „Топ 12 Ср би-
је“ за мла ђе ка де те, зна чи баш 
Јо ва нов уз раст и за ко је тре нер 
Ву ји чић ка же да је пр ви ве ли ки 
ис пит у овој го ди ни. 

Сле де Школ ска олим пи ја да, 
а по том и Европ ско пр вен ство у 
сто ном те ни су за ста ри је ка де-
те, ко је ће се одр жа ти у За гре бу. 
Ту Јо ван Јоц ков на сту па за ре-
пре зен та ци ју Ср би је. Же ли мо 
му пу но успе ха и си гур ну ру ку у 
свим тим так ми че њи ма.

Ре ци мо и то да Сто но те-
ни ски клуб „Ру ма“ по сто ји 
де се так го ди на и да ње-

го ви чла но ви тре ни ра ју у са ли 
за фи зич ко у Основ ној шко ли 
„Вељ ко Ду го ше вић“, али да је 
ма ло тер ми на. Ту им се на ла-
зи и опре ма. На про јек ту су од 
ло кал не са мо у пра ве до би ли 
200.000 ди на ра, што ни је до-
вољ но за рад.

- Ми ће мо од ове го ди не да се 
так ми чи мо у Вој во ђан ској ли ги, 
пре шли смо у ви ши ранг, али је 
про блем што ов де не ма усло-
ва да се игра ју так ми че ња овог 
ран га, та ко да не знам ка ко ће-
мо ор га ни зо ва ти су сре те у Ру ми 
- ре као је тре нер Ми ро слав Ву-
ји чић. С. Џа ку ла

ЈО ВАН ЈОЦ КОВ, ВАН СЕ РИЈ СКИ СТО НО ТЕ НИ СЕР

За пет го ди на
осво јио 80 ме да ља

Ми ро слав Ву ји чић, Јо ван Јоц ков и Си ма Јоц ков

Јо ван Јоц ков, члан Сто но те ни ског клу ба „Ру ма“ за пет и по 
го ди на ба вље ња овим спор том осво јио је 80 ме да ља, као и 18 
пе ха ра и члан је ре пре зен та ци је Ср би је у сто ном те ни су за ста
ри је ка де те
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Ре зул та ти утак ми ца 35. 
ко ла: Бе о град: Цр ве на Зве зда 
– Вој во ди на 1:3, Ча чак: Бо рац 
– Рад ник 3:1, Бе о град: Чу ка-
рич ки - Рад нич ки 1:5, Бе о град: 
Пар ти зан – Во ждо вац 2:1, Ја го
ди на: Ја го ди на – Рад 1:1, Ива
њи ца: Ја вор Ма тис – Ме та лац 
1:1, Бе о град: ОФК Бе о град - 
Спар так 1:3, Лу ча ни: Мла дост 
- Но ви Па зар 1:0.

1. Ц. Зве зда 34 27 5 2 86:25 45
2. Пар ти зан 35 19 7 9 69:41 37
3. Чу ка рич ки 35 18 8 9 46:32 36
4. Вој во ди на 35 15 11 9 53:41 33
5. Рад нич ки 35 15 9 11 39:33 32
6. Бо рац 34 14 10 10 45:36 29
7. Рад ник 35 11 11 13 39:59 25
8. Во ждо вац 35 10 11 14 32:36 21

1. Спар так 35 10 11 14 35:40 26
2. Ј. Ма тис 35 10 12 13 25:28 25
3. Но ви Па зар 35 10 10 15 27:35 25
4. Мла дост 35 9 14 12 30:43 25
5.Ме та лац 35 9 14 12 36:45 24
6. Рад 35 8 12 15 37:45 23
7. ОФК Бе о град 35 8 5 22 31:53 15
8. Ја го ди на 35 5 12 18 27:55 14

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: Бор ча: БСК - ЧСК Пи ва ра 
1:0, Бе о град: Син ђе лић – Бе жа-
ни ја 1:1, Пе тро вац на Мла ви: 
Сло га – Ди на мо 2:0, Зе мун: 
Зе мун – Про ле тер 1:0, Ла за ре
вац: Ко лу ба ра – На пре дак 3:1, 
Бач ка Па лан ка: Бач ка – Сло бо-
да 1:1, Кра гу је вац: Рад нич ки 
1923 – Ло зни ца 0:2, Ин ђи ја: 
Ин ђи ја - До њи Срем 3:0.

1. На пре дак 25 18 4 3 40:21 58
2. Бач ка 25 13 7 5 39:25 46
3. Бе жа ни ја 25 10 9 6 30:20 39
4. ЧСК 25 12 3 10 22:18 39
5. Син ђе лић 25 10 8 7 29:19 38
6. Ин ђи ја 25 10 7 8 37:22 37
7. Зе мун 25 10 6 9 26:25 36
8. Про ле тер 25 7 12 6 24:23 33
9. Сло га 25 8 9 8 28:29 33

10. БСК 25 9 6 10 28:33 33
11. Ко лу ба ра 25 8 8 9 20:22 32
12. Д. Срем 25 6 10 9 21:29 28
13. Ди на мо 25 8 4 13 22:35 28
14. Сло бо да 25 6 9 10 29:29 27
15. Ло зни ца 25 6 9 10 19:29 27
16. Радн. 1923 25 1 5 19 18:53 8

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: Са ку ле: Бо рац - Рад нич-
ки (НП) 3:1, Пан че во: Же ле зни-
чар - Рад нич ки (Ш) 3:0, Срем
ска Ми тро ви ца: Рад нич ки - 
Ба нат 3:1, Вр шац: Вр шац – 
Ду нав 2:0, Су бо ти ца: Бач ка 
1901 - ОФК Оџа ци 1:1, Но ви 
Ба нов ци: Омла ди нац – Сло га 
1:1, Бач ка То по ла: ТСЦ – 
Це мент 1:0, Сен та: Сен та – 
До ли на 2:1.

1. Оџа ци 25 15 7 3 38:16 52
2. Радн. (СМ) 25 13 7 5 36:25 46
3. ТСЦ 25 11 9 5 21:12 42
4. Сен та 25 10 10 5 27:20 40
5. Радн. (НП) 25 11 6 8 24:25 39
6. Бач ка 1901 25 9 10 6 32:25 37
7. Ду нав 25 8 10 7 27:22 34
8. Же лезн. 25 10 3 12 30:37 33
9. Сло га 25 8 7 10 25:28 31

10. Омлад. 25 7 9 9 23:25 30
11. Радн. (Ш) 25 6 10 9 16:21 28
12. Це мент 25 7 7 11 24:31 28
13. Бо рац 25 8 3 14 37:37 27
14. Вр шац 25 6 8 11 23:39 26
15. До ли на 25 4 8 13 22:32 20
16. Ба нат 25 6 8 11 15:25 20

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: Но ви Сад: Бо рац – 
Ве тер ник 2:2, Бач ки Ја рак: 
Мла дост - Цр ве на Зве зда 0:2, 
Жа баљ: ЖСК – Сре мац 0:4, 
Но ви Сад: Ка бел - Бу дућ ност 
(СН) 3:1, Каћ: Ју го вић – Ку пи но-
во 1:2, Гло жан: Бу дућ ност – 
Сло га 2:1, Ста ра Па зо ва: 
Је дин ство – ЛСК 2:0, Но ви 
Сад: Сла ви ја - Хај дук 0:0.

1. Ц. Зве зда 25 17 3 5 53:26 54
2. Је дин ство 25 16 4 5 58:27 52
3. Бу дућн. (Г) 25 12 6 7 36:32 42
4. ЖСК 25 13 3 9 44:49 42
5. Сре мац 25 12 4 9 43:38 40
6. Ка бел 25 10 8 7 41:33 38
7. Бо рац 25 10 7 8 49:33 37
8. Мла дост 25 10 6 9 43:37 36
9. Ку пи но во 25 11 2 12 32:36 35

10. Хај дук 25 9 5 11 33:41 32
11. Ве тер ник 25 8 7 10 46:43 30
12. ЛСК 25 8 6 11 29:35 30
13. Бу дућ. (СН) 25 7 6 12 36:43 27
14. Сла ви ја 25 8 3 14 30:38 27
15. Сло га 25 6 5 14 34:51 23
16. Ју го вић 25 4 3 18 25:70 15

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Ре зул та ти утак ми ца 14. 
ко ла: Аша ња: Ка ме ни – Сло вен 
3:0, Срем ска Ра ча: Срем – Ви тез 
8:2, Деч: Сре мац - Шу мар 2:2, 
Кар лов чић: Ло вац – Гра ни чар 
1:1, Мла дост је би ла сло бод на.

1. Ло вац 13 9 3 1 37:16 30
2. Гра ни чар 12 9 2 1 32:11 29
3. Ка ме ни 12 9 1 2 25:13 28
4. Мла дост 12 8 3 1 24:7 27
5. Ви тез 13 6 0 7 25:30 18
6. Срем 12 4 1 7 28:23 13
7. Сре мац 13 3 1 9 19:34 10
8. Шу мар 12 2 1 9 16:33 7
9. Сло вен 13 0 0 13 4:43 0

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Ви шњи ће во: Хај дук - 
ОФК Ба чин ци 3:1, Шид: Јед но-
та – Сре мац 7:0, Љу ба: Је дин-
ство - ОФК Бин гу ла 2:3, Сот: 
Брат ство – Син ђе лић 0:5, 
Би кић До: ОФК Би кић – Омла-
ди нац 4:1, Ја ме на: Гра ни чар – 
Бо рац 4:0.

Ре зул та ти утак ми ца 21. 
ко ла: Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац 
– Срем 3:2, Ле жи мир: Пла ни-
нац - БСК 3:1, Гр гу рев ци: Гр гу-
рев ци – По ле та рац 3:1, Ра ден
ко вић: Бо рац - Сло га (Ч) 0:3, 
Шу љам: На пре дак - Сло бо да 
3:3, Бо сут: Бо сут – Сре мац 4:0, 
Сло га (З) је сло бод на.

Ре зул та ти утак ми ца 21. 
ко ла: Ша трин ци: 27. ок то бар – 
Вој во ди на 1:3, Ма ли Ра дин ци: 
Фру шко го рац - Цар Урош 
1:1,Бу ђа нов ци: Мла дост – 
Сре мац 1:2, Ри ви ца: Пла ни нац 
- Фру шка Го ра 0:4, Ни кин ци: 
По лет – Гра ни чар 2:4,Па влов
ци: Мла дост - Сло га 0:1, Ру ма: 
Је дин ство - Је дин ство (К) 3:1.

1. Хај дук 18 16 2 0 96:11 50
2. Би кић 18 14 4 0 94:21 46
3. Син ђе лић 18 11 1 6 49:39 34
4. Бин гу ла 18 11 1 6 41:35 34
5. Ба чин ци 18 9 3 6 50:39 30
6. Јед но та 18 8 4 6 42:29 28
7. Гра ни чар 18 7 4 7 49:40 25
8. Омла ди нац 17 5 3 9 27:44 18
9. Бо рац 18 5 3 10 26:46 18

10. Је дин ство 18 3 3 12 27:61 12
11. Сре мац 16 3 0 13 20:79 9
12. Брат ство 17 0 0 17 12:89 0

1. Сло га (Ч) 19 16 1 2 54:11 49
2. БСК 20 12 5 3 62:20 41
3. Сло бо да 19 10 6 3 56:40 36
4. Срем 20 8 7 5 48:30 30
5. Бо сут 20 7 7 6 40:27 27
6. Пла ни нац 19 7 6 6 29:34 27
7. Бо рац (Ра) 20 8 3 9 34:44 27
8. Бо рац (ВР) 19 8 1 10 42:49 25
9. По ле та рац 19 7 3 9 39:44 24

10. На пре дак 20 7 3 10 34:51 24
11. Сло га (З) 19 5 3 11 25:45 18
12. Гр гу рев ци 19 4 2 13 27:61 14
13. Сре мац 19 2 3 14 24:58 9

1. Млад. (Б) 21 15 3 3 49:17 48
2. Је дин. (Р) 21 12 6 3 50:21 42
3. Ф. Го ра 21 11 7 3 63:27 40
4. Сло га 21 11 4 6 39:24 37
5. Цар Урош 21 10 5 6 43:33 35
6. Гра ни чар 21 9 6 6 37:29 33
7. Је дин. (К) 21 8 6 7 30:30 30
8. Фру шког. 21 8 5 8 40:40 29
9. Сре мац 21 7 7 7 39:39 28

10. Пла ни нац 21 8 1 12 33:48 25
11. Вој во ди на 21 6 4 11 28:46 22
12. По лет 21 4 4 13 28:55 16
13. Млад. (П) 21 4 2 15 27:60 14
14. 27. ок то бар 21 3 2 16 21:58 11

ОФЛ ИНЂИЈА
 СТАРА ПАЗОВА

Ре зул та ти утак ми ца 14. 
ко ла: Но ви Кар лов ци: По лет 
– Сло га 4:1, Ин ђи ја: Же ле зни-
чар – Фру шко го рац 7:0, Но ви 
Слан ка мен: Ду нав – Кру ше дол 
1:3, Јар ков ци: Бо рац ЧСК 1939 
5:0.

1. Же лезн. 10 8 2 0 29:5 26
2. Кру ше дол 11 7 0 4 23:9 21
3. По лет 10 6 2 2 27:11 20
4. ЧСК 1939 11 6 0 5 18:22 18
5. Бо рац 11 5 0 6 22:32 15
6. Сло га 12 3 1 8 14:27 10
7. Ду нав 11 2 3 6 9:18 9
8. Фру шко. 12 3 0 9 15:33 9

Ре зул та ти утак ми ца 24. 
ко ла: Ви то јев ци: Пар ти зан – 
Сло вен 4:3, Врд ник: Ру дар – 
Под ри ње 1:2, По пин ци: На пре-
дак – Хрт ков ци 2:0,  Мо ро вић: 
Је дин ство – Љу ко во 1:1, 
Ди вош: Хај дук - Зе ка Бу љу ба-
ша 3:1, Бе ле гиш: По ду на вац – 
Гра ни чар 2:0, Го лу бин ци: 
Ја дран - До њи Пе тров ци 3:1, 
Ру ма: Пр ви Мај - ОФК Бре стач 
3:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 24 22 2 0 71:6 68
2. Пр ви Мај 24 16 5 3 59:16 53
3. Под ри ње 24 15 5 4 60:25 50
4. Ја дран 24 14 5 5 38:19 47
5. Хај дук 24 11 5 8 41:40 38
6. Љу ко во 24 9 4 11 32:30 31
7. Гра ни чар 24 9 4 11 34:37 31
8. Сло вен 24 8 5 11 29:28 29
9. Пар ти зан 24 9 2 13 37:39 29

10. На пре дак 24 9 2 13 30:40 29
11. Ру дар 24 9 2 13 35:51 29
12. До њи П. 24 8 4 12 31:53 28
13. Је дин ство 24 7 5 12 27:57 25
14. Хрт ков ци 24 6 6 12 27:37 24
15.  Бре стач 24 5 2 17 22:67 17
16. Зе ка Б. 24 4 4 16 34:62 16

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 24. 
ко ла: Мар тин ци: Бо рац - Оби-
лић 1993 1:1, Шид: Омла ди нац 
– ПСК 5:1, Ши ма нов ци: Хај дук 
1932 - Бо рац (С) 0:3 пфф нео-
ди гра но, Ман ђе лос: Фру шко го-
рац – Гра ни чар 0:0, Кле нак: 
Бо рац - На пре дак 3:2, До њи 
То вар ник: Сло бо да – Рад нич ки 
6:0, Пла ти че во: Је дин ство - 
Сло га 3:1, Но ћај: Но ћај - 
Ми трос 5:4.

1. Бо рац (К) 24 19 3 2 69:20 60
2. Ми трос 24 16 5 3 54:20 53
3. Сло бо да 24 15 4 5 63:26 49
4. Бо рац (М) 24 13 6 5 56:14 45
5. Фрушк. 24 13 5 6 58:31 44
6. Је дин ство 24 12 5 7 56:31 41
7. Обил. 1993 24 11 7 6 55:21 40
8. ПСК 24 11 5 8 54:33 38
9. Гра ни чар 24 11 4 9 45:22 37

10. На пре дак 24 11 3 10 47:31 36
11. Омлад. 24 10 3 11 48:52 33
12. Бо рац (С) 24 6 3 15 40:82 20
13. Радн. 24 5 4 15 31:69 19
14. Но ћај 24 5 1 18 34:62 16
15. Сло га 24 3 4 17 24:78 13
16. Хајд. 1932 24 0 0 24 11:153 0

Та бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:
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ОВАН: Но ве ин фор ма-
ци је ко је до би ја те иду у 
по зи тив ном прав цу и 
по твр ђу ју ва ша по слов-

на оче ки ва ња. При хва ти те не чи ју 
иде ју о за јед нич кој ак ци ји, ис пла ти-
ће вам се у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду. Не ма раз ло га да по ти ску-
је те сво је емо тив не по тре бе. По сто-
ји осо ба ко ја мо же да вам уго ди у 
не ким за јед нич ким тре ну ци ма 
ра до сти и љу бав ним ча ро ли ја ма. 

БИК: Осо ба ко ја 
ми сли по пут вас, има 
слич не по слов не ин те-
ре се, та ко да су мо гу-

ће ком пли ка ци је у по ку ша ју да 
оства ри те сво је ци ље ве. Ипак 
при јат но из не на ђе ње вас оче ку је 
на не кој дру гој стра ни. Са чу вај те 
при себ ност ду ха. Но ви до га ђа ји 
или емо тив ни не спо ра зум ко ји вас 
за бри ња ва, не оста вља бит не 
по сле ди це на ваш од нос са во ље-
ном осо бом. Под сти чи те код се бе 
по зи тив не ми сли. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ко вас 
до во ди у не за хвал ну 
си ту а ци ју, осе ћа те 
по тре бу да од бра ни те 

сво ја пра ва или по слов но – фи нан-
сиј ске ин те ре се. Уко ли ко раз ми-
шља те о про ме ни по сла , при ла го-
ди те сво ју од лу ку и са че кај те на 
бо ље усло ве. Де лу је те уз не ми ре-
но, не мо же те да се ус те же те пред 
осо бом ко ја не ма ри мно го за ва ша 
осе ћа ња или не по шту је да ту реч. 
Мо жда су ви ше су бјек тив но ту ма-
чи те но ве до га ђа је. 

РАК: Же ли те да пред-
ста ви те но ве по слов-
не иде је и мо гућ но сти. 
Сто га, не мој те до зво-

ли ти да вас не ко спу та ва или да 
вам у од лу чу ју ћим мо мен ти ма 
не до ста ју оп ти ми зам и ја ка во ља. 
Сви те ку ћи про бле ми се ре ша ва ју 
про ми шље но и уз не чи ју аси стен-
ци ју. При у шти те се би до бар про-
вод у ода бра ном дру штву. При ја ће 
вам су срет са бли ском осо бом и 
за јед нич ки осврт на не ке срод не 
те ме. 

ЛАВ: По треб но је да 
пра вил но ор га ни зу је те 
на раз ли чи тим стра-
на ма. Ва ши са рад ни-

ци има ју до бре на ме ре, без ве ли-
ког окле ва ња мо же те да при хва ти-
те не чи ја упут ства ко ја га ран ту ју 
по слов но – фи нан сиј ски до би так. 
Парт нер оче ку је ви ше ини ци ја ти ве 
са ва ше стра не у од го во ри ма ко је 
има те. Ако сте сло бод ни, упу ти те 
не ку љу бав ну по ру ку осо би ко ја 
вам се до па да. 

ДЕ ВИ ЦА: Не ко про ве-
ра ва ваш на чин ра да 
или по слов не ре зул та-
те, бу ди те про ми шље-

ни и стр пљи во са че кај те на за вр-
шне ко мен та ре. Зва нич но при зна-
ње им по ну је ва шој су је ти, али вас 
и до дат но оба ве зу је на кон ти ну и-
ран на пор и за ла га ње. У од но су са 
во ље ном осо бом упор но по ку ша-
ва те да оства ри те сво је на ме ре. 
Сми ри те сво је уза вре ле стра сти 
ка ко би сте ре а го ва ли на нај бо љи 
мо гу ћи на чин.

 ВА ГА: По слов на си ту-
а ци ја ни је јед но став на 
као што на пр ви по глед 
из гле да, сто га не мој те 

до зво ли ти да вас не ко упо тре би за 
сво је скри ве не на ме ре. Па жљи ви-
је ана ли зи рај те но ве до га ђа је или 
сво је са рад ни ке и њи хо ву ре ак ци-
ју. Ва ма не до ста је не чи ја па жља, а 
парт нер као да не ма до бру во љу 
да ис пу ни сва ва ша оче ки ва ња. 
Мо гу ће је да по но во пре те ру је те у 
не ким сво јим зах те ви ма. 
 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
до бар пред о се ћај и 
ве што из бе га ва те но ве 
ин три гант не си ту а ци је. 

По ку ша ва те да из ба лан си ра те раз-
ли чи те по слов не ин те ре се. Али у 
на сто ја њу да се про бле ми ре ша ва-
ју на ми ран на чин, мо ра те има ти и 
не чи ју по др шку. У су сре ту са во ље-
ном осо бом, па жљи ви је би рај те 
ре чи ко ји ма по ку ша ва те да оправ-
да те сво је по на ша ње или од лу ку. 

СТРЕ ЛАЦ: Го ди вам 
са зна ње да не ко бри-
не о то ме шта ра ди те 
и чи ме се ба ви те, што 

је до бар пред знак да вам се 
по све ћу је ве ли ка па жња. Де лу је те 
са мо у ве ре но и од луч но, јер ва ши 
ре зул та ти на нај во љи на чин илу-
стру ју про фе си о нал не спо соб но-
сти ко је по се ду је те. У од но су пре-
ма парт не ру по стиг ни те глас ра зу-
ма и сле ди те сво ја осе ћа ња. Пла-
ни рај те љу бав ни су срет или оми-
ље ну за ба ву у дру штву бли ске 
осо бе. 

ЈА РАЦ: Ве ру је те у 
се бе и у сво је пси хо – 
фи зич ке спо соб но сти, 
та ко да се не оба зи ре-

те пре ви ше на раз ли чи те не су гла-
си це ко је по сто је ме ђу са рад ни ци-
ма. Успех је мо гу ће оства ри ти, ако 
ра чу на те на сво је бо га то ис ку ство 
или на не ке скри ве не аду те. Има-
те до бар пред о се ћај, од го во ри те 
на не чи ји по зив или на љу бав ну 
по ру ку. Пла ни рај те не ки су срет 
или ро ман тич ну за ба ву у дво је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: На ла зи те 
се у при ли ци да оства-
ри те но ве по слов не 
кон так те и да про ши-

ри те сво је са знај не ви ди ке. Под-
сти че те код се бе кре а тив ну ра до-
зна лост и ан га жо ва ност у раз ли-
чи тим прав ци ма. Ва жно је да пла-
си ра те сво је иде је на пр вом ме сту. 
Осе ћа те нов уз лет и бес крај но 
за до вољ ство у не ким си ту а ци ја-
ма. По себ но вам при ја ка да са 
не ким уме те да по де ли те за јед-
нич ке тре нут ке ра до сти и сре ће. 

РИ БЕ: По жељ но је да 
при хва ти те не чи ју иде-
ју, за рад бо љих 
по слов но – фи нан сиј-

ских усло ва и лич не си гур но сти. 
При ме ћу је те да ва ши по слов ни 
про бле ми по ста ју те ма о ко јој се 
при ча на раз ли чи тим стра на ма и 
ми мо ва ше во ље. Де лу је те уз не-
ми ре но, јер има те ути сак ка ко не 
мо же те да пре дах не те од не ких 
до га ђа ја ко ји вас пра те. Парт нер 
од вас оче ку је до дат на об ја шње-
ња. 

VREMEPLOV
11. мај

330. Рим ски цар Кон стан тин I 
Ве ли ки грч ки град Ви зант про-
гла сио за но ву пре сто ни цу 
Рим ског цар ства. Град, по 
ње му на зван Кон стан ти но пољ, 
1453. осво ји ли Тур ци и као 
Ис тан бул био пре сто ни ца Ото-
ман ског цар ства до 1923. го ди-
не. 
1997. Су пер ком пју тер ком па-
ни је ИБМ „Ду бо ко пла во“ по бе-
дио свет ског шам пи о на у ша ху, 
ру ског ве ле мај сто ра Га ри ја 
Ка спа ро ва, у ме чу од шест пар-
ти ја. 

12. мај
1607. Ен гле ски аван ту ри ста 
Џејмс Смит осно вао пр во 
ен гле ско на се ље на тлу Се вер-
не Аме ри ке, ка сни је по ње му 
на зва но Џејм ста ун. 
1904. Ро ђен чи ле ан ски пе сник 
Па бло Не ру да. Уче сник Шпан-
ског гра ђан ског ра та, по том се 
по све тио иде а ли ма со ци јал не 
прав де. До бит ник Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност 1971. 

13. мај
1848. У Срем ским Кар лов ци ма 
по че ло за се да ње „Мај ске скуп-
шти не“ на ко јој су де ле га ти 175 
цр кве них оп шти на из Вој во ди-
не и Ср би је иза бра ли Јо си фа 
Ра ја чи ћа за па три јар ха, а 
пу ков ни ка Сте ва на Шу пљик ца 
за вој во ду. Скуп шти на 15. ма ја 
про гла си ла Срп ско Вој вод ство, 
али аустриј ска и ма ђар ска вла-
да ни су при зна ле срп ску ауто-
но ми ју. 

14. мај
1355. У Пра гу је осно вао пр ви 
уни вер зи тет у сред њој Евро пи.
1948. Про гла ше на др жа ва 
Изра ел, осам ча со ва пре окон-
ча ња бри тан ског ман да та у 
Па ле сти ни. Пр ви пред сед ник 
но ве др жа ве по стао је Ха им 
Вајц ман, а пре ми јер Да вид Бен 
Гу ри он. 

15. мај
1940. У САД су по че ле да се 
про да ју пр ве нај лон ча ра пе. 
1943. Рас пу ште на је Ко му ни-
стич ка ин тер на ци о на ла 
(Ко мин тер на). 

16. мај
1881. У око ли ни Бер ли на у са о-
бра ћај пу штен пр ви елек трич-
ни трам вај. 
1917. У Јон ском мо ру код Кр фа 
уто пио се срп ски пи сац Вла ди-
слав Пет ко вић Дис.
1972. Пред сед ни ци СФРЈ и 
Ру му ни је Јо сип Броз Ти то и 
Ни ко лае Ча у ше ску у рад пу сти-
ли хи дро е нер гет ски си стем 
„Ђер дап“ на Ду на ву.

17. мај
1917. У Ни ци умро срп ски вој-
во да Ра до мир Пут ник, про сла-
вље ни вој ско во ђа у бал кан-
ским ра то ви ма и у Пр вом свет-
ском ра ту. Ру ко во дио је по вла-
че њем срп ске вој ске 1915. и 
ус пео да осу је ти на ме ре 
не мач ке Вр хов не ко ман де да 
је оп ко ли и уни шти.

HOROSKOP

Сре да, 11. мај (28. април)
Све ти апо сто ли Ја сон и Со си-
па тр

Че твр так, 12. мај (29. април)
Све ти Ва си ли је Остро шки Чу до-
тво рац

Пе так, 13. мај (30. април)
Све ти апо стол Ја ков Зе ве де јев

Су бо та, 14. (1) мај 
Све ти про рок Је ре ми ја

Не де ља, 15. (2) мај 
Све ти Ата на си је Ве ли ки; Све ти 
Ми ха ил

По не де љак, 16. (3) мај 
Све ти му че ни ци Ти мо теј и 
Ма вра

Уто рак, 17. (4) мај 
Све та му че ни ца Пе ла ги ја Тар-
сиј ска

Crkveni
kalendar

• Да ме ни је на пра ви ла 
бу да лом, ни кад не би 
на шла чо ве ка слич ног 
се би.
• Да би се на род на ци о
нал но осве стио, мо ра ли 
су да га ша ма ра ју до 
бе све сти.

Пу ње ни
кром пир

Са стој ци: 9 кром пи ра, 2 цр ве-
на лу ка, 5 ка ши ка ки се ле па вла ке, 
150 г га у де, 5 кри шки пан че те, со, 
све же мле ве ни би бер.

При пре ма: Кром пир опе ри те и 
ку вај те с ко ром 20-30 ми ну та. У 
сва ком слу ча ју, не сме се пре ку-
ва ти, јер ће се он да те шко из ду-
би ти те ће се рас па да ти.

Кром пир по том огу ли те и из ду-
би те му сре ди ну ка ши чи цом оста-
вља ју ћи руб од око по ла цен ти ме-
тра. На уљу по пр жи те сит но сец-
ка ни лук. У по су ди по ме шај те 
из ду бље ни део кром пи ра, пр же ни 
лук, ки се лу па вла ку и око 100 г 
рен да ног си ра. По со ли те и по би-
бе ри те. На пу ни те сме сом из ду-
бље ни кром пир, сло жи те га на 
па пир за пе че ње у ве ћи лим, 
по спи те остат ком си ра и у сва ки 
ко мад ути сни те ко ма ди ће пан че-
те. Пе ци те у рер ни на 200 сте пе-
ни око 20-30 ми ну та док кром пир 
не по при ми ле пу жућ ка сту бо ју.


