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Прва беба рође на у ново го
ди шњој ноћи у митро вач ком 
поро ди ли шту је дечак, чији 

су роди те љи Авга ни стан ци који су 
на путу ка земља ма запад не Евро
пе сме ште ни у при хват ном цен тру 
у шид ској општи ни. Три де сет 
пет мину та иза поно ћи Авга ни
стан ка Фари да Хаџе ра да  роди
ла је сина дугог 51 цен ти ме тар и 
тешког 3.250 гра ма. Првог јану
а ра у 11.55 поро ди ла се Мони ка 
Мили во је вић из Кузми на, која је 
доби ла Бог да на, тешког 4.380 
гра ма и дугог 58 цен ти ме та ра.

 Пре срећ на сам. Поро ђај је 
про шао без про бле ма и беба и 
ја се осе ћа мо добро  рекла је 
Мони ка Мили во је вић, којој је Бог
дан дру го дете.

Бебе и мај ке 2. јану а ра оби
шли су митро вач ки гра до нач ел
ник Вла ди мир Сана дер, начел
ник Град ске упра ве за соци јал ну 
и здрав стве ну зашти ту Воји слав 
Мир нић и Бран ко Јако вље вић, 
помоћ ник гра до на чел ни ка, који 
су Мони ки Мили во је вић уру чи ли 
чек у изно су од 50.000 дина ра и 

поклон пакет са беби опре мом, док 
је мигрант ки ња из Авга ни ста на на 
поклон доби ла беби па кет за свог 
сина. 

 Првој рође ној беби у 2017. годи
ни са тери то ри је Срем ске Митро

ви це смо поже ле ли добро до шли цу 
сим бо лич ним поклон паке том, али 
и нов ча ним сред стви ма. Жели мо да 
пока же мо да нам је изу зет но ста ло 
да има мо што више беба, јер без 
њих не може да се зами сли даљи 

раз вој гра да. Град и у овој годи
ни наста вља да испла ћу је јед но
крат ну нов ча ну помоћ у износ су 
од 30.000 дина ра за сва ко прво
ро ђе но дете у поро ди ци. Надам 
се да ће у овој и наред ним годи
на ма све више беба изла зи ти из 
нашег поро ди ли шта  иста као је 
гра до на чел ник Сана дер.

При ма ри јус др Душко Маџић, 
в. д. заме ни ка дирек то ра Опште 
бол ни це рекао је да је у 2016. у 
митро вач ком поро ди ли шту било 
1.505 поро ђа ја и 1.519 беба, што 
зна чи да је било 14 бли за нач ких 
труд но ћа. Од 1.519 беба рође них 
лане, 578 је било с град ског под
руч ја Срем ске Митро ви це, оста
ле су из дру гих срем ских општи
на, а у послед ње вре ме све је 
више беба које рађа ју мигрант
ки ње. 

 Ж.П.
ГрадоначелникВладимирСанадерса
МоникомМиливојевићималимБогданом

ТридесетпетминутаизапоноћиАвганистанкаФаридаХаџерадародилајесина
дугог51центиметаритешког3.250грама
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Далеко је Финска
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Ова година почела баш момачки. Ко би рекао да ће 
после силног глобалног отопљења да нас снађе 
овакво глобално захлађење. Мада, кажу научници 

да је то нормално, да ледено доба и долази након 
ненормално високих температура, топе се те поларне 
капе, па онда слатка вода долази у океане… даље не 
знам, али гледала сам филм Дан после сутра, у ком се 
Денис Квеjд спасао од леденог доба тако што је, између 
осталог, положио све књиге у некој тамо библиотеци. Ето, 
нека вајда и од књига.

Зима која нас је затекла ових првих јануарских дана 
ником не прија. Не треба бити пуно паметан па то 
закључити. Али, проћи ће и то, колико у четвртак ето 
нама благог плуса и онда ћемо да се сетимо свега оног 
чега се овако смрзнути не можемо сетити. Кажу, здрав 
човек има хиљаду жеља, болестан само једну. Тако и ми 
на овом поларном минусу, имамо само једну жељу, да 
коначно отопли. А кад отопли има опет да побеснимо и 
тражимо преко леба погаче. Сад смо мирни ко бубице. 
Такви смо ми људи… Ко у Његоша „нико срећан и нико 
довољан, нико миран и нико спокојан…“ Има и даље, али 
то даље и није баш похвала људском роду.

Ова хладноћа ми је скроз на скроз побркала утиске. 
Све што ми је био некакв утисак у вези дочека Нове 
година, исчилило је на мразу. Нарочито новогодишњи 
програм, сав бајат и полован, ко да смо ушли у 2015. 
годину. Сваке године исто, и село гори и баба се чешља. 
И Лепа Брена и Тесна кожа и хер Жика. И то би од 
прилике било све.

Понављају се и лепе жеље, прогнозе о томе како ће 
нам ове, наступајуће године (као уосталом и свих 
претходних година) бити супер, јер смо урадили све на 

консолидацији јавних финансија, буџетског дефицита и 
сад смо на коњу. И имаћемо просечну плату 500 евра, 
обећао премијер. 

То, како се код нас рачуна просек, то спада у сферу 
научне фантастике, али ако, нека буде и тако па да нас 
Бог види. Нарочито оне просечне.

А баш некако после, или је то било пре самог дочека, 
не сећам се, чула сам вест, додуше по систему „ово ћемо 
вам рећи само једном“ да је Финска кренула у 
експеримент у области социјалне заштите и да ће држава 
сваком незапосленом Финцу исплаћивати минималну 
зараду од 560 евра месечно. Финци очекују да ће то, не 
знам како, решити проблем незапослености.

Замишљам нешто наш незапослени свет, кад би 
добијали 560 евра месечно, све би ноге изломили да 
нађу посао. Нико жив их не би натерао да раде, али код 
нас су 560 евра изнад просека. За 560 евра мораш бити 
бар лекар или професор, а не незапослено лице на 
тржишту рада. За 560 евра бар троје људи треба да ради 
у некој од фабрика које је наша влада помогла са 10 
хиљада евра по радном месту. 

И онда кажу да су Лапонци - Лапонци. Јест да 
Лапонија није ко Војводина, али ни ми нисмо као 
Финци. Мада, како је стегло ових дана, нисмо ни 

далеко, бар по температурном минусу. По свему другом, 
као да смо две галаксије. И није уопште чудно што је 
Деда Мраз баш из Лапоније. А ми стално тврдимо да он у 
ствари не постоји. Ето, па сад и даље сумњајте, једино 
што је Деда Мраз један обичан преиспољни 
националиста и шовиниста, па само својима дели 
новогодишње поклоне. Али, то је нека друга прича.

Срећан вам Нова година и просечна плата од 500 евра.

Јест да Лапонија 
није ко Војводина, 

али ни ми нисмо 
као Финци. Мада, 

како је стегло ових 
дана, нисмо ни 
далеко, бар по 

температурном 
минусу. По свему 

другом, као да смо 
две галаксије
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ЖЕНЕ У ПОЛИ ТИ ЦИ: САМО ДЕСЕТ ЖЕНА НА ЧЕЛУ ГРА ДО ВА И ОПШТИ НА

Жене нису само „деко ра ци ја“

Без об зи ра што се ства ри не у мит-
но ме ња ју и што је доско ра би ло 
не за ми сли во да се на функ ци ји 

ми ни стра на ђе не са мо же на са геј 
сек су ал ним опре де ље њем, већ же на 
уоп ште, у осно ви смо још при лич но 
па три јар хал ни. 

Након април ских избо ра, на месту 
гра до на чел ни це или пред сед ни це 
општи не у више од 160 локал них 
само у пра ва у Срби ји нашло се само 
десет жена или 6,02 одсто у укуп ном 
бро ју локал них лиде ра. Реч је о 
напрет ку у одно су на прет ход ни ман-
дат када је гра до ве и општи не води-
ло седам дама.

Иако же не у по ли ти ци већ одав но 
ни су ви ше са мо „де ко ра ци ја“, па жњу 

сва ка ко још увек иза зи ва чи ње ни ца 
да се же на на ла зи на че лу не ке 
ин сти ту ци је. Међу 10 жена које се 
нала зе на челу јед не локал не само у-
пра ве је и Дубрав ка Кова че вић Субо-
тич ки, пред сед ни ца Општи не Пећин-
ци, која је на тој функ ци ји од 2014. 
годи не. 

- Ми слим да се сна ла зим као же на 
у Ср би ји и же на на функ ци ји. Же не 
мо гу да бу ду пред сед ни це оп шти на. 
Код нас има мо че ти ри на чел ни це, од 
пет на чел нич ких ме ста. Ми по шту је-
мо род ну рав но прав ност ап со лут но и 
не ми слим да сам као же на не што 
из у зет но што сам на функ ци ји пред-
сед ни це оп шти не. Же не мо гу пу но да 
до при не су сво јим ра дом, јер ве ро ват-

У саста ву нове
Вла де Срби је,

од 19 мини ста ра
пет су жене, функ ци ју 

пред сед ни ка
оба вља мушка рац,

а од чети ри
пот пред сед нич ка 
места на јед ном

је жена

МИНИСТАРКЕ: Зорана Михајловић, Славица Ђукић Дејановић, Ана Брнабић, Јадранка Јоксимовић и Нела Кубуровић
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Ми слим да су же не, 
ве ро ват но због мај чин ског
ин стинк та, од го вор ни је,
са ве сни је, по све ће ни је по слу, 
сма тра једи на жена
пред сед ни ца општи не у Сре му 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки која
се нала зи на челу Општи не Пећин ци

но су се ове же не ко је су код ме не 
на чел ни це на мет ну ле не ким сво јим 
ква ли те ти ма, па су по бе ди ле му шкар-
це. Ми слим да су же не, ге не рал но, 
ве ро ват но због тог не ког мај чин ског 
ин стинк та, од го вор ни је, са ве сни је, 
по све ће ни је по слу и све оста ло – 
изја ви ла је Кова че вић Субо тич ки за 
М нови не.

На челу шид ске општи не од 
2009. до 2012. годи не нала зи се 
још јед на дама, Ната ша Цвјет-

ко вић, која је добит ни ца и при зна ња 
„Капе тан Миша Ана ста си је вић“ за Нај 
жену Сре ма 2011. годи не. Тада је 
изја вљи ва ла да је немо гу ће оди гра ти 
добру утак ми цу и напра ви ти добар 

резул тат без добре еки пе. Енер ги јом, 
енту зи ја змом и сре мач ким ина том 
пости же мо добре резул та те, гово ри-
ла је сеп тем бра 2011. Ната ша Цвјет-
ко вић. 

Срем ску Митро ви цу је у пери о ду од 
1984. до 1985. годи не води ла Мари ја 
Про коп, у вре ме пре више стра нач ја. 
Сви њени прет ход ни ци и наслед ни ци 
били су мушкар ци. Тре нут но се на 
месту заме ни це гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це нала зи Све тла-
на Мило ва но вић, док је у Руми Мари-
ја Стој че вић заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не. И у инђиј ској локал ној 
само у пра ви жена је заме ник пред-
сед ни ка Општи не, Дра га на Ради но-

вић. У Општи ни Ста ра Пазо ва Мари-
на Савић је помоћ ни ца пред сед ни ка 
Општи не за еко ном ски раз вој и стра-
те шки мар ке тинг.    

Ср би јом још увек у ве ли кој ве ћи ни 
слу ча је ва, вла да ју му шкар ци. Жене у 
Срби ји нај че шће зау зи ма ју ниже или 
суштин ски мање ути цај не поли тич ке 
пози ци је у одно су на мушкар це, о 
чему гово ри и чиње ни ца да у срп ском 
пар ла мен ту нема нијед не пар ти је 
чији је лидер жена.

Саста ви стра нач ких орга на пока зу-
ју да жене тешко дола зе до висо ких 
пози ци ја у поли тич ким стран ка ма, 
чак и у оним пар ти ја ма које се у сво-

Јасно је да су у исто ри ји посто ја ли 
пери о ди који су били повољ ни ји за 
жене. То је аргу мент који радо кори сте 
они који сма тра ју да жена запра во и 
није била увек под ре ђе на ‒ од матри-
јар ха та, пре ко леген дар ног пле ме на 
ама зон ки, жена у Спар ти, до позна тих 
вла дар ки, умет ни ца, хете ра које су пре-
ко мушка ра ца ути ца ле на дога ђа је у 
дру штву... 

Међу тим, посто ји мно го више пода та-
ка и дока за о томе да су жене биле 
угро же не. Ту су, на при мер, суро ви 
обра чу ни са жена ма током сред њег 
века и дело ва ња инкви зи ци је. У Евро-
пи, од 15. до 18. века, на лома чи је спа-
ље но више хиља да жена, опту же них за 
вешти ча ре ње. 

Све до 20. века ути цај жена „као 
рода“ гото во да није био зна ча јан. Сва-
ки напре дак у дру штву, попут инду стриј-
ске рево лу ци је, зна чио је и корак даље 
у жен ској бор би за сло бо ду, али врло 
брзо усле ди ли су отпо ри оних који су 
сма тра ли да и у ново на ста лим окол но-
сти ма жена тре ба да буде задр жа на у 
кућ ним окви ри ма да би обез бе ди ла 
репро дук ци ју. 

Тада су жене поче ле да схва та ју да 
није више довољ но да се јед на дру гој 
жале на под ре ђе ни поло жај, а да не 
чине ништа. Поста ју све сне да је за 
„осло бо ђе ње“ нео п ход на орга ни зо ва на 
акци ја, уз стал но исту па ње у јав ност и 
упор но тра же ње оства ре ња зах те ва. 

Први резул та ти поста ју видљи ви у 
дру гој поло ви ни 19. века, а од почет ка 
20. века жене посте пе но оства ру ју свој 
пут ка рав но прав но сти и сли ка у дру-
штву се у пот пу но сти мења. На Новом 
Зелан ду жене су доби ле пра во гла са 
још 1893. годи не, а исто пра во доби ле 
су врло брзо и у Аустра ли ји. 

У европ ским земља ма, ради кал ни је 
исту па ње жен ских орга ни за ци ја било је 
посеб но видљи во у Енгле ској. Мили-
сент Гарет Фосет је 1897. годи не осно-
ва ла Удру же ње сифра жет ки ња. 

Еме лин Панк херст се одлу чи ла и на 
директ но поли тич ко дело ва ње, па је 
1917. осно ва на Жен ска стран ка. Огра-
ни че но пра во гла са жене у Енгле ској 
доби ле су после Првог свет ског рата 
(1918), а све жене могле су узе ти уче-
шће у гла са њу тек 1928. годи не. 

После Првог свет ског рата пра во на 

гла са ње доби ле су жене у још два де се-
так држа ва. Неће мо гово ри ти о томе 
коли ко је жена мора ло да под не се 
тешко бре ме неправ ди у бор би за сво ја 
пра ва. 

Мно ге жене у Евро пи, па чак и у држа-
ва ма у који ма су се актив но бори ле за 
сво ја пра ва у 19. веку, попут Фран цу ске 
и Немач ке, доби ле су пра во гла са тек 
после Дру гог свет ског рата. 

Рево лу ци ја у Фран цу ској 1789. годи-
не, на при мер, неће знат ни је ути ца ти на 
поло жај жена, иако су неке од њих уче-
ство ва ле у рево лу ци о нар ним дога ђа-
њи ма. 

Уско ро у Енгле ској, Мери Вул стон-
крафт обја вљу је „Одбра ну пра ва жена“, 
прво фемин стич ко дело под стак ну то 
иде јом либе ра ли зма, а тиме почи ње и 
оно што се нази ва „први талас феми ни-
зма“, који тра је све до 60-их годи на 20. 
века. 

Бри тан ска књи жев ни ца сма тра ла је 
да се жене мора ју сна жни је бори ти за 
сво ја пра ва. Било је важно да се избо ре 
за јед на ка пра ва у обра зо ва њу, али и да 
се осло бо де пред ра су да да су мање 
вред не у дру штву.

ЖЕНЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ: Ама зон ке и вла дар ке

У МАЊИНИ: Дубравка Ковачевић Суботички
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јим про гра ми ма зала жу за пошто ва-
ње прин ци па род не рав но прав но сти. 
Ситу а ци ја у извр шној вла сти није 
мно го дру га чи ја, буду ћи да је уче шће 
жена у одлу чи ва њу на ниском нивоу. 
У саста ву нове Вла де Срби је, од 19 
мини ста ра пет су жене, што је 26 
одсто, функ ци ју пред сед ни ка оба вља 
мушка рац, а од чети ри пот пред сед-
нич ка места на јед ном је жена.

По пред сед ни ку Вла де Срби је 
Алек сан дру Вучи ћу, мини стар-
ску функ ци ју заслу жи ле су 

Зора на Михај ло вић, пот пред сед ни ца 
Вла де Срби је и мини стар ка гра ђе ви-
нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту-
ре, Нела Кубу ро вић, мини стар ка 
прав де, Ана Брна бић, мини стар ка 
држав не упра ве и локал не само у пра-
ве, Јадран ка Јок си мо вић, мини стар-
ка без порт фе ља заду же на за европ-
ске инте гра ци је и Сла ви ца Ђукић 
Деја но вић, мини стар ка без порт фе-
ља заду же на за демо гра фи ју и попу-
ла ци о ну поли ти ку.

Посеб но инте ре сант но је било 
поста вља ње Ане Брна бић за мини-
стар ку, с обзи ром на њено сек су ал но 
опре де ље ње. По први пут у исто ри ји 
Срби је за мини стар ку пред ло же на је 
кан ди дат ки ња која не скри ва сво је 
хомо сек су ал но опре де ље ње. 

- Нисам хте ла да то буде тај на, 
нити је Вучић од мене тра жио да буде 
тај на. Мислим да би моја сек су ал на 

ори јен та ци ја у рани јим вла да ма 
сигур но била про блем. Нећу да 
потен ци рам да сам геј, али нећу ни 
да ћутим. И то је још јед на ствар за 
коју мислим да јесте макар за мили-
ме тар про ме ни ла Срби ју набо ље - 
изја ви ла је у ново го ди шњем у интер-
вјуу за Курир Ана Брна бић. 

Јед на од рет ких жена које су се у 
Срби ји нашле на челу неке поли тич ке 
пар ти је, Сан да Рашко вић Ивић, бив-
ша пред сед ни ца Демо крат ске стран-
ке Срби је, а сада само стал на посла-
ни ца у срп ском пар ла мен ту за Спут
њик каже да су жене дис кри ми ни са не 
сву да, па и у поли ти ци.

- У срп ском дру штву жена ма се не 
пра шта ништа. Изло же не су нај го рој 
врсти пони жа ва ња и увре да, било 
веза но за спољ ни изглед, било сек су-
ал но или веза но за њихо ву инте ли-
ген ци ју, у мно го већој мери него што 
су то мушкар ци. Могу да кажем из 
вла сти тог иску ства да сам мно го пута 
била вре ђа на од стра не мно гих поли-
ти ча ра због тога што сам жена, док 
сам са дру ге стра не као бив ша пред-
сед ни ца ДСС дожи ве ла да будем 
сме ње на и изба че на из стран ке јер је 
бес крај но лако тако нешто ура ди ти 
јед ној жени – наво ди Рашко вић Ивић.

Сла ви ца Ђукић Деја но вић, мини-
стар ка без порт фе ља у Вла ди Срби је 
и пот пред сед ни ца Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је, за Спут њик је изја ви-
ла да чим нам закон одре ђу је да у 
пар ла мент мора ући 30 одсто жена и 
чим род ну рав но прав ност регу ли ше-
мо закон ским одред ба ма, то само по 
себи гово ри да и у поли ти ци, нажа-
лост, посто ји изве стан сте пен дис кри-
ми на ци је.

- Жена има више међу док то ри ма 
нау ка, па ако нас у нау ци има више, 
зашто нас бар у поли ти ци не би било 
у некој егал пози ци ји. Поли ти ка је 
мушка аре на, нау чи ле смо да апла у-
ди ра мо мушкар ци ма. Кул ту ро ло шки, 
мушка рац у нашој сре ди ни пред ста-
вља и поро ди цу и сво ју рад ну сре ди-
ну у соци јал ним окру же њи ма, а ређе 
то чини жена, мада то она чини са 
мно го више шар ма и аутен тич но сти. 

У поли ти ци тако ђе посто ји и мушка 
соли дар ност, за раз ли ку од жена које 
нису пре те ра но соли дар не када се 
нека од нас негде и кан ди ду је – рекла 
је Ђукић Деја но вић.

Поли ти ка би мора ла бити бри га о 
људи ма, бри га о дру ги ма, и због тога 
су жене изу зет но спо соб не за поли ти-
ку, каже за Спут њик Гор да на Чомић, 
пот пред сед ни ца Народ не скуп шти не 
Репу бли ке Срби је и гене рал на секре-
тар ка Демо крат ске стран ке.

- Веро ват но је то и раз лог зашто се 
жене на раз не начи не спре ча ва ју да у 
поли ти ку уђу, да у њој опста ну и буду 
на пози ци ја ма где се заи ста доно се 
одлу ке. Зато су нам потреб не кво те, 
јер мушкар ци у поли ти ци сма тра ју да 
су они под ра зу ме ва ју ће тален то ва ни 
и спрем ни да се поли ти ком баве, а да 
жене тре ба да осво је пра ва, сло бо де 
и меха ни зме да нас буде 30, 40 или 
50 одсто, да дока же мо да смо спо соб-
не за поли ти ку - исти че Чоми ће ва.

Мари ја Обра до вић, пот пред сед ни-
ца Глав ног одбо ра Срп ске напред не 
стран ке сма тра да је, када је реч о 
дис кри ми на ци ји жена у поли ти ци, 
ситу а ци ја у корист нежни јег пола 
мно го боља него прет ход них годи на, 
упра во због посто ја ња кво та.

- Не само да су нам кво те помо гле 
да има мо више жена у поли ти ци, 
чиме је доби је но и на ква ли те ту, него 
се поја ви ла и нова гене ра ци ја поли-
ти чар ки, посеб но у локал ним пар ла-
мен ти ма, где оне нису само деко ра-
ци ја већ доно се важне одлу ке - каже 
Обра до ви ће ва.

Захва љу ју ћи изме на ма Зако на о 
избо ру народ них посла ни ка, 
којим је пред ви ђе но да на сва ка 

три кан ди да та по редо сле ду мора 
бити нај ма ње по један пред став ник 
мање засту пље ног пола, 34 одсто 
посла ни ка у Скуп шти ни Срби је чине 
жене. То пред ста вља вели ки напре-
дак у одно су на прве сази ве пар ла-
мен та након демо крат ских про ме на 
2000. годи не, када је уче шће жена у 
зако но дав ној вла сти изно си ло изме-
ђу 10 и 20 одсто.

Припремила Биља на Села ко вић

У срем ским локал ним пар ла мен ти ма 
осни ва ју се Жен ске пар ла мен тар не 
мре же, које пред ста вља ју добар при-
мер поли тич ког орга ни зо ва ња и поку-
шај да се пита ња важна за поло жај 
жена поста ве на виши ниво на поли тич-
кој аген ди. За циљ има ју осна жи ва ње 
жена у поли тич ком живо ту и у про це су 
доно ше ња одлу ка. Недав но су осно ва-
не жен ске пар ла мен тар не мре же у 
Скуп шти ни општи ни Шид и СО Инђи ја, 
које чине све одбор ни це пар ла мен та, 
без обзи ра на поли тич ку при пад ност. 

Жен ска мре жа

Након април ских 
избо ра, на месту
гра до на чел ни це

или пред сед ни це 
општи не у више
од 160 локал них 

само у пра ва
у Срби ји нашло се 

само десет жена
БИВШЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ ШИДА И СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ:
Наташа Цвјетковић и Марија Прокоп
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ЈКП „ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Зашто је поскупело 
централно грејање?
Ја ну ар ски ра чу ни за да љин ско гре ја-

ње у Срем ској Ми тро ви ци би ће уве-
ћа ни за 10 од сто, а раз лог то ме је сте 

по ску пље ње енер ге на та, пре све га га са 
ко ји се ко ри сти за про из вод њу то плот не 
енер ги је. Ка ко ис ти че ди рек тор Јав ног 
ко му нал ног пред у зе ћа „То пли фи ка ци ја“ 
Слав ко Сла до је вић то ком 2016. го ди не 
це на гре ја ња се ни је ме ња ла, за хва љу ју-
ћи ре зер ва ма овог пред у зе ћа, ме ђу тим 
од по чет ка 2017. го ди не ЈКП „То пли фи ка-
ци ја“ је при ну ђе на да по ве ћа це ну гре ја-
ња. 
- При ну ђе ни смо да про ме ни мо це ну 
ис по ру ке то плот не енер ги је, а раз лог 
је сте раст це не енер ге на та, пре све га 
га са. Шта ће би ти у на ред ном пе ри о ду, 
не мо гу да пред ви дим, све иде ка то ме 
да ће це на га са на ста ви ти да ра сте, ка ко 
због це не наф те, та ко и због ра ста до ла-
ра, али ви де ће мо још. Це на гре ја ња ко ја 
се об ра чу на ва по ме тру ква драт ном 
по ску пе ла је за 10 од сто. За ко ри сни ке 
ко ји гре ја ње пла ћа ју по утро шку, до шло 
је до сма ње на фик сног де ла за око че ти-
ри од сто, док је це на ва ри ја бил ног де ла 
по ску пе ла 25 од сто, али и те це не су 
ни же од не ких гра до ва у Ср би ји. Про-
блем је у ме то до ло ги ји ко ју ми при ме њу-
је мо, што мно ге то пла не не ра де. Ми је 
при ме њу је мо по уред би Вла де Ср би је и 
то се од ра жа ва на по сло ва ње - об ја шња-
ва Сла до је вић.
Ди рек тор „То пли фи ка ци је“ за до во љан је 
ра дом пред у зе ћа у 2016. го ди ни.  
- Што се ти че 2016. го ди не мо гу ре ћи да 
смо пре за до вољ ни. Све што смо пла ни-
ра ли, ми смо и ре а ли зо ва ли. Ин ве сти ра-
ли смо око 40 ми ли о на ди на ра из соп-
стве них сред ста ва у мо дер ни за ци ју 
из ме њи вач ке ста ни це ко ја се на ла зи 
по ред Па нон ских елек тра на и у На се ље 
КП Дом ка ко би смо по ве ћа ли енер гет ску 
ефи ка сност це лог на се ља. Што се ти че 
ин ве сти ци ја у 2017. го ди ни, ак це нат ће 
би ти ста вљен на да љу ауто ма ти за ци ју 
под ста ни ца. Циљ нам је да за вр ши мо 
ком плет ну ауто ма ти за ци ју це лог си сте ма 
да љин ског гре ја ња у Срем ској Ми тро ви-
ци и да на ста ви мо са ула га њи ма у На се-
љу КП Дом. На да мо се да ће мо то ус пе ти 
да ура ди мо у 2017. го ди ни. Оста ће нам 
На се ље Ста ри Мост, али ти ме ће мо се 
ба ви ти у 2018. го ди ни – при ча ди рек тор 

Сла до је вић о пла ни ра ним ин ве сти ци ја-
ма. 
Са дру ге стра не, фи нан сиј ски део по сло-
ва ња, не ће до не ти ре зул та те као прет-
ход них го ди на.
- Има ви ше раз ло га ко ји ће ути ца ти на 
по сло ва ње, а на ко је ми не мо же мо да 
ути че мо. У 2015. го ди ни смо про ме ни ли 
ме то до ло ги ју за фор ми ра ње це на 
то плот не енер ги је. У тре нут ку ка да смо 
од ре ђи ва ли це ну то плот не енер ги је це на 
га са је би ла про јек то ва на на ба зи од 21 
ди на ра по ме тру куб ном, да би већ од 
ја ну а ра 2016. го ди не це на га са оти шла 
на пре ко 30 ди на ра, па смо у ја ну а ру, 
фе бру а ру и мар ту има ли це ну га са пре ко 

30 ди на ра. Ка сни је је гас по јеф ти нио, а 
са да се на ла зи не где на 29 ди на ра. То 
по ску пље ње га са је пред ста вља ло ве ли-
ко оп те ре ће ње за на ше пред у зе ће и не 
сме мо за не ма ри ти чи ње ни цу да у оном 
тре нут ку ка да је це на га са по че ла да 
па да, на ши ди стри бу те ри су по ве ћа ли 
та ри фе за тран спорт и ди стри бу ци ју 
га са, та ко да то на го ди шњем ни воу 
„То пли фи ка ци ју“ ко шта пет ми ли о на 
ди на ра ви ше у од но су на оно што смо 
пла ни ра ли. Ка да би се сви гре ја ли по 
на пла ти по по тро шњи, он да би све бла-
го де ти ле пог вре ме на, ко ри сти ли на ши 
ко ри сни ци и пла ћа ли би ма ње. Кад се 
на пла та вр ши по ме тру ква драт ном, 
ко ри сни ци пла ћа ју не за ви сно о по тро-
шњи - об ја шња ва Сла до је вић.
Ове го ди не би ло је зах те ва за ис кљу че-
ње 5.000 ква дра та, али и зах те ва за 
по нов но укљу че ње 2.000 ква дра та. 
На пла та по тра жи ва ња ЈКП „То пли фи ка-
ци ја“ је ове го ди не бо ља не го прет ход них 
го ди на и из но си око 93 од сто. То ком 
2016. го ди не под не то је 85 ту жби про тив 
не пла ти ша, а по сла то је укуп но 876 опо-
ме на.

С. Ста не тић 

Стам бе ни про стор – ва ри ја бил ни део 5,70 + ПДВ
По слов ни про стор – ва ри ја бил ни део 7,23 + ПДВ
Стам бе ни про стор – фик сни део 39,95 + ПДВ
По слов ни про стор – фик сни део 49,94 + ПДВ
Стам бе ни про стор по ме тру ква драт ном – 93,43 дин + ПДВ
По слов ни про стор по ме тру ква драт ном – 116,79 дин + ПДВ

Но ве це не гре ја ња

Пре ма ре чи ма ди рек то ра ЈКП „То пли фи-
ка ци ја“ Слав ка Сла до је ви ћа, Срем ска 
Ми тро ви ца је пр ви град у Ср би ји ко ји је 
стам бе не згра де опре мио са ка ло ри ме три-
ма. 

- Сви гу би ци ко ји се де ша ва ју у под ста-
ни ца ма па да ју на те рет „То пли фи ка ци је“. 
Мо ја пре по ру ка свим гра ђа ни ма ко ји же ле 

гре ја ње да пла ћа ју по ме тру ква драт ном 
уме сто по по тро шњи, да пр во до ђу у 
„То пли фи ка ци ју“ и да ви де да ли им се то 
ис пла ти. Пре ма на шим про це на ма, сви 
ко ји има ју угра ђе не ка ло ри ме тре пла ћа ју 
ма ње по по тро шњи не го они по ме тру ква-
драт ном – до да је Славко Сла до је вић, 
директор „Топлификације“. 

Ис кљу че ње са ка ло ри ме та ра

Слав ко Сла до је вић, ди рек тор ЈКП „То пли фи ка ци ја“ 
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СА ША БУ ГА ЏИ ЈА, на чел ник Град ске упра ве за ин фра струк ту ру и имо ви ну

Мо тор на сна га раз во ја 
Сремске Митровице

По сло ве ко је је не кад во ди ла 
Ди рек ци ја за изградњу гра да, од 
про шле го ди не је пре у зе ла Град-

ска упра ва за ин фра струк ту ру и имо-
ви ну. Та ко на ла же сло во за ко на, а на 
че лу ове упра ве, ко ја рас по ла же са 
јед ном тре ћи ном град ског бу џе та, 
на ла зи се Са ша Бу га џи ја, бив ши успе-
шни ди рек тор ми тр о вач ког Во до во да. 

– Пред овом град ском упра вом 
до ста је по сла: све што се ти че ин ве-
сти ци о них ра до ва и пра ће ња имо ви не 
на те ри то ри ји Гра да. Ова град ска 
упра ва има за да так да бри не о за јед-
нич ким ко му нал ним функ ци ја ма гра да 
ко је под ра зу ме ва ју одр жа ва ње ко му-
нал не хи ги је не ин ста ла ци ја и обје ка та 
на те ри то ри ји гра да, пра ти ре а ли за ци-
ју ин ве сти ци ја у име гра да. Сви зна мо 
ка кве су ин ве сти ци је за по че те у 2016. 
го ди ни и оче ку ју нас но ве у то ку 2017. 

Због то га бих ја и те ку ћу го ди ну на звао 
го ди ном ин ве сти ци ја и при пре ма ња 
про је ка та за не што што нас че ка 
на ред них го ди на. Ова град ска упра ва 
упра во вр ши ко ор ди на ци ју на ре а ли-
за ци ји тих про је ка та, свих оних су бје-
ка та ко ји уче ству ју у пројекту да би и 
по че ло уоп ште не што да се ра ди. 
Мо ра би ти ор га ни зо ван рад на ших 
ко му нал них пред у зе ћа, из ме шта ње 
во до вод не мре же, из ме шта ње струј-
них ка бло ва, га са – об ја шња ва на чел-
ник Са ша Бу га џи ја. 

Ове го ди не, по ред ре дов них по сло-
ва, при во де се кра ју ин ве сти ци је за по-
че те про шле го ди не. Три круп не ин ве-
сти ци је су сва ка ко нај ва жни је, а то су 
из град ња под во жња ка, из град ња град-
ског ба зе на и из град ња шко ле у 
Ма чван ској Ми тро ви ци. Са ша Бу га џи ја 
на во ди:

– Под во жњак је је дан од нај ве ћих 
ин фра струк тур них ра до ва на те ри то-
ри ји гра да. По след њих не ко ли ко го ди-
на ни смо има ли ова кав про је кат, а за 
све вре ме ра до ва не сме та но се од ви ја 
же ле знич ки са о бра ћај. Већ се на зи ру и 
кон ту ре пе шач ких и би ци кли стич ких 
ста за, иде бу ше ње са мог ср ца под во-
жња ка. Већ смо ура ди ли про јек те за 
при ступ не са о бра ћај ни це, кон ку ри са-
ло се и на ни воу по кра ји не и на ни воу 
др жа ве за од ре ђе на сред ства, та ко да 
смо 30 ми ли о на обез бе ди ли за кру жне 
то ко ве ко ји ће би ти у скло пу це лог овог 
пут ног по ја са. Про је кат је ве ли ки, али 
на да мо се да ће мо га за вр ши ти до 
кра ја ма ја, од но сно по чет ком ју на. Да 
не за бо ра ви мо да пре ма том де лу 
на се ља гра ви ти ра 15 хи ља да ста нов-
ни ка.

Дру га ве ли ка ин ве сти ци ја је ба зен. 

Ове го ди не 
за вр ша ва мо
три кључ не 

ин ве сти ци је: 
под во жњак, 

ба зен и шко лу
у Ма чван ској 

Ми тро ви ци



911. JANUAR 2017.  M NOVINE

Начел ник Град ске упра ве за инфра-
струк ту ру и имо ви ну Саша Буга џи ја и 
пред став ник фир ме „Радун инже ње ринг“ 
из Бач ке Палан ке Борис Штр бац пот пи-
са ли су про шлог четврт ка, 5. јану а ра у 
митро вач кој Град ској кући уго вор о изград-
њи хале за сме штај лини је за сепа ра ци ју 
отпа да на про сто ру Реги о нал не депо ни је 
„Срем – Мачва“.

Како је иста као Буга џи ја, у пита њу је 
вео ма важна инве сти ци ја са аспек та 
зашти те живот не сре ди не и пра вил ног 
одла га ња кому нал ног отпа да.

- Изград њом хале сти чу се усло ви за 
пра вил но одла га ње отпа да, што зна чи да 

ће се издва ја ти онај део отпа да који може 
да иде на тржи ште, да се про да и реци-
кли ра, док ће се кому нал ни отпад који 
нема ника кву упо треб ну вред ност депо-
но ва ти. Уве ли ко тра ју радо ви и на изград-
њи лини је за сепа ра ци ју, која ће одмах по 
изград њи хале моћи да се ста ви у функ-
ци ју. Изград њом хале и пушта њем лини је 
за сепа ра ци ју ми про ду жа ва мо век тра ја-
ња наше реги о нал не депо ни је. Вред ност 
инве сти ци је је 52 мили о на дина ра са ПДВ-
ом и рок за изво ђе ње радо ва је 90 дана од 
дана уво ђе ња инве сти то ра у посао. Радо-
ве финан си ра Град Срем ска Митр о ви ца, 
а део сред ста ва је обез бе ђен и из репу-

блич ког буџе та – наво ди начел ник Град-
ске упра ве за инфра струк ту ру и имо ви ну 
Саша Буга џи ја. 

Борис Штр бац, пред став ник ком па ни-
је „Радун инже ње ринг“ наво ди да ће се 
потру ди ти да се посао завр ши што пре.

- Гра ди мо стан дард ни обје кат, који за 
нас тех нич ки не пред ста вља ника кав 
про блем. Сли чан обје кат завр ша ва мо у 
Новом Саду, тако да мислим да неће бити 
про бле ма - изја вио је Штр бац. 

Пот пи си ва њу уго во ра при су ство вао је 
и митро вач ки гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер.

 Б. С.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: Почи ње изград ња хале за сепа ра ци ју отпа да

Сепа ра ци ја отпа да залог за будућ ност

Вред ност ових ра до ва у дру гој фа зи је 
око 140 ми ли о на ди на ра. По че ло се са 
уград њом пе-ве-це сто ла ри је и фа са-
дом, до ла зи на ред ен те ри јер, ба зен-
ска тех ни ка, опре ма и на да мо се да ће 
пред крај ма ја ба зен би ти го тов. На ша 
град ска упра ва вр ши над зор над свим 
ра до ви ма. Пре по чет ка ле та тре ба да 
про функ ци о ни ше. 

Има мо и тре ћи про је кат, шко ла у 
Ма чван ској Ми тро ви ци, дру га фа за 
на ста ви ће се већ ко ли ко бу ду за вр ше-
ни про це си јав не на бав ке. Кра јем про-
шле го ди не обезбеђено је око де вет 
ми ли о на за по че так дру ге фа зе и на ша 
град ска упра ва ће та ко ђе спро ве сти 
јав ну на бав ку за тај оста ли део. Вред-
ност тих ра до ва је око 50 ми ли о на 
ди на ра, 20 ми ли о на обез бе ди ће Град 
из бу џе та, а оста ло су сред ства из 
По кра ји не ко ја би тре ба ло да се обез-
бе де. Та ко да ми сли мо да ће се до 
по чет ка сле де ће школ ске го ди не ђа ци 
усе ли ти у но ве про сто ри је. 

То ће би ти за и ста ве ли ко да је дан 
град ова ко не што ура ди за две го ди не 
– ка же Са ша Бу га џи ја. 

Ту су, да ка ко и број ни те ку ћи по сло-
ви.

– Осим ових по сло ва пу но је још тих 
што спа да ју у до мен пра ће ња на ше 
град ске упра ве, де лом и фи нан си ра ње 
и де лом вр ше ња над зо ра та ко да ус по-
ста ви ће мо не ке ра до ве ко ји се од но се 
на ула га ње и из град њу и ре кон струк-
ци ју ни ско-на пон ских мре жа ко је имају 
за циљ по ве ћа ње ене р гет ске ефи ка-
сно сти и по бољ ша ња од но сно ква ли-
тет ни јег снаб де ва ња елек трич ном ене-
р ги јом, по себ но ми слим на ру рал не 
сре ди не, где је мре жа до ста ло ша. 
Има ли смо за вр ше так ра до ва у Ку зми-
ну и Ма чван ској Ми тр о ви ци. Иде и то 
сво јим то ком. Ра ди ће мо и на по бољ-
ша њу во до снаб де ва ња. У пла ну је 
за вр ше так ра до ва ко је из во ди на ше 
јав но пред у зе ће Во до вод у Но ћа ју. Кон-
ку ри са ли смо и до би ли смо сред ства, 
за по че ли смо из град њу ис тра жне 
бу шо ти не у Ра ден ко ви ћу. То је је ди но 
ме сто ко је не ма во до снаб де ва ње. Рав-
ње смо по кри ли де лом, та ко да се гра-
ђа ни Ра ден ко ви ћа мо гу на да ти у 2017. 
по че тку из град ње во до вод не мре же.  

Још јед на ве ли ка ин ве сти ци ја ко ја 
че ка Срем ску Ми тро ви цу ти че се Ре ги-
о нал не де по ни је, а односи се на 
из град њу ха ле за се па ра ци ју (ви ди 
оквир), на во ди на чел ник ГУ за ин фра-
струк ту ри и имо ви ну Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

– Уз већ на бро је не ве ли ке про јек те и 
ин ве сти ци је, до ста је и пра те ћих, а 
ти чу се ка ко ре дов ног уре ђе ња гра да, 
та ко и бри ге о мла ди ма. Ту су деч ја 
игра ли шта, ве жба о ни це итд. Оно што 
смо сад за по че ли је сте еви ден ци ја 
це ло куп не имо ви не гра да ко ја ће се 
во ди ти од по слов них про сто ра, до 
зе мљи шта. Већ смо уз по моћ ко ле га 
из Стам бе ног до би ли ја сну сли ку све 
на ше имо ви не. Та ко да се са да уно си 
и оно што ни је би ло упи са но – об ја-
шња ва Са ша Бу га џи ја.

У Град ској упра ви за ин фра струк ту-
ру и имо ви ну је осим на чел ни ка за по-
сле но још 17 рад ни ка, углав ном ви со-
ко струч ног про фи ла. Њи хов по сао је 
ва жан за раз вој гра да и за ње га је 
на ме њен сва ки тре ћи ди нар из град-
ског бу џе та.   В. Ћо сић

ЗАВРШЕТАК ВЕЛИКИХ ИНВЕСТИЦИЈА: Подвожњак и градски базен
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ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ПОМА ЖЕ АПО ТЕ КАР СКОЈ УСТА НО ВИ

Има ли лека за
држав ну апо те ку?!

Укуп на дуго ва ња Апо те ке Срем ска Митро ви ца до 30. новем бра про шле годи не изно
си ла су 162.645.482 дина ра, а рачун је од 25. новем бра у бло ка ди. Уста но ву је од про
шлог авгу ста до сад напу сти ло девет дипло ми ра них фар ма це у та и седам фар ма це
ут ских тех ни ча ра, те су због мањ ка рад ни ка привремено затво ре не апо те ке у Мачван
ској Митро ви ци, Лаћар ку, Чал ми и јед на апо те ка у гра ду

У Срби ји тре нут но 24 држав не апо-
те ке укуп но дугу ју 18,5 мили о на 
евра за леко ве и меди цин ска 

сред ства. Нај а лар мант ни је ста ње је у 
Шап цу, Пан че ву, Новом Саду, Бору, 
Срем ској Митро ви ци, Вра њу и Бео гра-
ду. У овој ситу а ци ји су се нашле, изме-
ђу оста лог, због ниских мар жи, нело јал-
не кон ку рен ци је, али и због нена мен-
ског тро ше ња нов ца.

Да ситу а ци ја у митро вач кој апо те кар-
ској уста но ви није ни нај ма ње сјај на М 
нови не су писа ле у неко ли ко навра та. 
Укуп на дуго ва ња Апо те ке до 30. новем-
бра про шле годи не изно си ла су 
162.645.482 дина ра, а рачун је од 25. 
новем бра у бло ка ди. Уста но ву је од 
про шлог авгу ста до сад напу сти ло 
девет дипло ми ра них фар ма це у та и 
седам фар ма це ут ских тех ни ча ра, те су 
због мањ ка рад ни ка привремено затво-
ре не апо те ке у Мачван ској Митро ви ци, 
Лаћар ку, Чал ми и јед на апо те ка у гра ду. 

Горе наве де но саже так је одго во ра 
на одбор нич ко пита ње које је 23. 

КОЛИКО ЈЕ БИЛО ПОЛИ ТИЧ КИХ
ЗАПО ШЉА ВА ЊА: Ди рек тор Апо те ке
Срем ска Ми тро ви ца Дра ган Бо жић

ГРАД ПОМА ЖЕ АПО ТЕ ЦИ:
Гра до на чел ник
Вла ди мир Сана дер

НА БЕН СЕ ДИ НИ МА: Држав на апо те ка у Срем ској Митро ви ци
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новем бра одбор ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца Алек сан дар Про-
да но вић упу тио дирек то ру Апо те ке 
Дра га ну Божи ћу. 

Осни вач апо те кар ске уста но ве у 
Срем ској Митро ви ци је локал на само у-
пра ва, која се укљу чи ла у реша ва ње 
про бле ма како би се зау ста ви ло даље 
про па да ње ове уста но ве. 

Митро вач ки гра до на чел ник Вла ди-
мир Сана дер је овим пово дом изја вио 
да је са већи ном доба вља ча, одно сно 
пове ри о ца постиг нут дого вор да Град 
Срем ска Митро ви ца као осни вач Уста-
но ве Апо те ка буде гарант за вра ћа ње 
дуга.

- Под ву кли смо црту и дого во ри ли 
смо се да пот пи ше мо спо ра зум са 
пове ри о ци ма који ће омо гу ћи ти дебло-
ка ду рачу на Апо те ке, њено понов но 
снаб де ва ње са нео п ход ним леко ви ма 
и меди цин ским пома га ли ма како би 
Апо те ка дошла до робе и поче ла нор-
мал но да функ ци о ни ше. Ми ћемо у 
наред ном пери о ду озбиљ но и дубин-
ски ући у реор га ни за ци ју саме апо те-
кар ске уста но ве, с обзи ром на то да је 
начин на који сада функ ци о ни ше нео-
др жив – рекао је Сана дер.

Пре ма њего вим речи ма већи на 
доба вља ча је при ста ла на дужи пери-
од  отпла те дуга, од три до чети ри 
годи не. 

Дирек тор Апо те ке Дра ган Божић, 
који се на челу ове апо те кар ске уста-
но ве нала зи од новем бра 2004. годи не 
на во ди да про бле ми на ста ју још 2013. 
го ди не ка да при ме ном За ко на о јав ним 
на бав ка ма др жав не апо те ке мо ра ју да 
рас пи су ју тен де ре и да ула зе у про це-
ду ру јав не на бав ке ко ја тра је и до два 
ме се ца.

– Ор га ни за ци ја фар ма це ут ске здрав-
стве не за шти те Ср би је је спе ци фич на 
по то ме што за кон ска ре гу ла ти ва има 
пу но ру па и оно што је де фи ни са но и 
што сто ји на па пи ру, у мно го ме се не 
по шту је. За ко ном о здрав стве ној за ши-
ти про пи са но је да ле ко ве на ре цепт 
мо гу ис кљу чи во да из да ју фар ма це у ти, 
они ко ји су за вр ши ли фар ма це ут ски 
фа кул тет. Фар ма це ут ским тех ни ча ри ма 
је за бра ње но из да ва ње ле ко ва на 
ре цепт. Ме ђу тим, то ни ко не по шту је. 
Ми смо на 12 апо те ка има ли 25 ди пло-
ми ра них фар ма це у та, од то га је би ло 
пе то ро спе ци ја ли ста фар ма ци је, и има-
ли смо 28 фар ма це ут ских тех ни ча ра. 
Уво ђе ње мини мал не зара де од 1. авгу-
ста 2016. годи не као поврат ну реак ци ју 

има ло је одла зак вели ког бро ја здрав-
стве них ради ка. Од тад је Апо те ку 
напу сти ло девет фар ма це у та и седам 
тех ни ча ра. Због недо стат ка аде кват ног 
здрав стве ног кадра и еко ном ске нерен-
та бил но сти при вре ме но не раде чети-
ри од 12 апо те ка – на во ди Бо жић. 

Од 25. новем бра про шле годи не 
рачу ни Апо те ке су у бло ка ди.

- Сада се нала зи мо у пат пози ци ји, 
јер доба вља чи нам више не дају леко-
ве, Апо те ка нема више аде кват не 
зали хе леко ва које би могла да изда, 
Репу блич ки фонд за здрав стве но оси-
гу ра ње због бло ка де рачу на није пре-
нео сво ја дуго ва ња пре ма нама, Поре-
ска упра ва зах те ва при нуд ну напла ту 
због неиз ми ре ња оба ве за веза них за 
порез на дода ту вред ност и неиз ми ре-
не поре зе и допри но се пре ма запо сле-
ни ма – сто ји у одго во ру Дра га на Божи-
ћа на одбор нич ко пита ње Алек сан дра 
Про да но ви ћа. 

Апо те ка у Срем ској Ми тро ви ци тре-
нут но има 58 за по сле них рад ни ка и то 
27 стал но запо сле них здрав стве них 
рад ни ка, чети ри здрав стве на рад ни ка 
на одре ђе но вре ме и 27 нездрав стве-
них рад ни ка на нео д ре ђе но вре ме.

Када је 2004. годи не Дра ган Божић 
постао дирек тор митро вач ке Апо те ке у 
овој уста но ви је ради ло 59 људи. Из 
годи не у годи ну пове ћа вао се број рад-
ни ка, па је 2005. било запо сле но 65, на 
кра ју 2006. њих 72, а 2007. годи не 74 
рад ни ка. Нај ве ћи бој запо сле них апо-
те кар ска уста но ва има ла је у 2013. 
годи ни - 88 и то 55 здрав стве них и 33 
нездрав стве на рад ни ка. 

На пи та ње да ли је мо жда је дан од 
раз ло га што се Апо те ка на ла зи у ова-
ком ста њу и тај што је у прет ход ном 
пе ри о ду за по шља вао стра нач ке  
ка дро ве, пре све га из Де мо крат ске 
стран ке Ср би је на из ми шље на рад на 
ме ста, Бо жић то не ги ра:

- То ни је та ко. Во лео бих да до ђе 
би ло ко ји рад ник из ове уста но ве и да 
ка же да је ов де би ло по ли ти ке. За ових 
12 го ди на ко ли ко во дим Апо те ку ни ко 
ни на ко ји на чин ни је био по ли тич ки 
уце њен и по ли ти ка ни ка да ни је би ла 
са став ни део по сла у ра ду ове уста но-
ве – твр ди Бо жић. 

Је ди но што мо же ре гу ли са ти ха о тич-
но апо те кар ско тр жи ште, пре све га су 
за кон ска огра ни че ња. Мо ра се ја сно 
огра ни чи ти број апо те ка на број ста-
нов ни ка, утвр ди ти пра ви ла ло јал не 
кон ку рен ци је, као што су це на ле ка и 
ми ни мал на уда ље ност јед не апо те ке 
од дру гих, итд.   

Биља на Се ла ко вић

Из Фар ма це ут ске комо ре Срби је наво де 
да у овом тре нут ку у сарад њи са Мини-
стар ством здра вља интен зив но раде на 
реша ва њу пита ња апо те кар ске делат но сти 
и њеног уре ђе ња путем новог закон ског 
окви ра. Обја шња ва ју и да Закон о апо те-
кар ској делат но сти, чији је пред лог нацр та 
усво ји ла Скуп шти на комо ре, тре ба да регу-

ли ше и уре ди апо те кар ски сек тор Срби је. 
Пре ма писа њу Бли ца, Мини стар ство 

здра вља се не зала же за при ва ти за ци ју 
апо те ка, већ да буду кон ку рент не на тржи-
шту, али и да доби ју про фе си о нал ни 
менаџ мент, који би тре ба ло да их, зајед но 
са држа вом, изву че из огром них дуго ва и 
тако спре чи да дође до неста ши це леко ва.

Апо те ка ма тре ба менаџ мент

Град Шабац решио је да сво ју држав ну 
апо те ку пону ди при ват ни ци ма у закуп, 
зајед но са запо сле ни ма, како би могли да 
изми ре дуг од ско ро 368 мили о на дина ра. 
Чел ни људи Гра да реши ли су да изда ју 18 
апо те ка, које при па да ју шабач кој апо те-
кар ској уста но ви и то на десет годи на, 
како би могли да изми ре дуго ве које је 

напра ви ла апо те ка. Један од усло ва је да 
закуп ци пре у зму осо бље апо те ка и 30 
одсто ван фар ма це ут ског тех нич ког осо-
бља. Наме ра је, како обја шња ва ју над ле-
жни, да се сачу ва мре жа апо те ка, јер 
посто је објек ти у сели ма где нема при ват-
них апо те ка, али и да се сачу ва ју запо сле-
ни, пише Блиц.

Шабач ка Апо те ка
у рука ма при ват ни ка

Во лео бих
да до ђе би ло ко ји

рад ник из ове
уста но ве и да

ка же да је ов де
би ло по ли ти ке.

За ових 12 го ди на 
ко ли ко во дим
Апо те ку ни ко

ни на ко ји на чин
ни је био по ли тич ки 
уце њен и по ли ти ка 
ни ка да ни је би ла 

са став ни део
по сла у ра ду
ове уста но ве,

твр ди директор 
Апотеке

Драган Бо жић
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ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА НЕПАЛ СКЕ КОМ ПА НИ ЈЕ У РУМИ

Фабри ка за 400 рад ни ка

Бинод Чау дри, вла сник 
ком па ни је „Чау дри груп“ 
посе тио је 28. децем бра 

рум ску општи ну. Непал ску 
деле га ци ју је у Град ској кући 
при мио пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић, а 
после рад ног саста на ка овај 
непал ски мул ти ми ли јар дер је 
са сарад ни ци ма и дома ћи ни-
ма оби шао гра ди ли ште сво је 
фабри ке нудли на „Рум ској 
петљи“. 

Фабри ку поди же „Сино-
вејшн гру па“ која је део 
Бино до ве ком па ни је. Рум ска 
фабри ка је прва непал ска 
инве сти ци ја у Евро пи и упра-
во одав де се пла ни ра даље 
осва ја ње вели ког европ ског 
тржи шта.

После оби ла ска гра ди ли-
шта где се радо ви изво де 
утвр ђе ном дина ми ком, Сла-
ђан Ман чић је изја вио са се 
отва ра ње нове фабри ке на 
„Рум ској петљи“ оче ку је кра-
јем фебру а ра. 

– Заи ста нам је вели ка част 
што је овај вели ки кон гло ме-
рат одлу чио да њихо ва прва 
инве сти ци ја буде упра во код 
нас, што је потвр да спрем но-
сти локал не само у пра ве да 
буде пра ви парт нер инве сти-
то ри ма. Крај радо ва оче ку-
је мо кра јем јану а ра, када ће 
кре ну ти и прва запо шља ва-
ња. У првој фази ова фабри-
ка ће запо сли ти 409 рад ни ка, 
а тај број би, пре ма пла но-
ви ма тре ба ло да буде 1.200 
запо сле них, што је сва ка ко 

респек та би лан  пода так - 
рекао је Ман чић. 

Он је додао да се на рад-
ном састан ку у Град ској кући 
раз го ва ра ло о даљим ула га-
њи ма како у рум ску општи ну, 
тако и Срби ју буду ћи да „Чау-
дри гру па“ има разно вр сне 
делат но сти.

Бинод Чау дри, вла сник 
исто и ме не ком па ни је је рекао 
нови на ри ма да је фабри ка у 
Руми камен теме љац за буду-
ће посло ва ње ком па ни је у 
Евро пи.

– Упра во одав де ћемо снаб-
де ва ти целу Евро пу са нашим 
брен ди ра ним „Wai - Wai“  
нудла ма. Наше нудле су за 
сада позна те широм Ази је и 
Афри ке, а амби ци ја нам је да 
то поста не и у Евро пи. Када 
смо се одлу чи ли за ула зак 
на европ ско тржи ште при сту-
пи ли смо вео ма пажљи вом 

ода би ру дести на ци је. Ана-
ли зе су пока за ле да нема 
боље спо не исто ка и запа да 
од Срби је. Срби ја и Рума су 
побе ди ле мно ге земље које 
су на почет ку рав но прав но 
кон ку ри са ле за нашу прву 
инве сти ци ју - рекао је Чау дри 
и посеб но иста као сво је задо-
вољ ство добром сарад њом 
са локал ном само у пра вом и 
али држа вом Срби јом. Одно-
се са пред став ни ци ма рум ске 
општи не он је опи сао не само 
као изу зет но послов не, него и 
при ја тељ ске.

– Пред сед ник Ман чић се 
свој ски потру дио да уло жи мо 
свој капи тал баш овде у новој 
рад ној зони. Кроз раз го вор 
смо одмах на стар ту избе гли 
све могу ће почет не про бле-
ме, какви се могу поја ви ти 
код сва ке вели ке инве сти ци је. 
Сада када сто јим испред нове 

фабри ке, чија се изград ња 
бли жи кра ју, видим да нисмо 
погре ши ли. Инве сти ра ње 
у Руми нам сигур но широм 
отва ра вра та европ ског тржи-
шта - рекао је Чау дри и додао 
да је само пита ње вре ме на 
када ће Рума поста ти европ-
ски позна та баш по њихо вим 
„Wai - Wai“ нудла ма.

Пред став ник изво ђач радо-
ва Игор Бје лић је рекао да је 
на радо ви ма анга жо ва но у 
про се ку 125 рад ни ка, нај ви ше 
мон та же ра.

– Радо ви се при во де кра-
ју, све је по пла ну и за месец 
дана би тре ба ло да се извр-
ши при мо пре да ја објек та. 
Цело ку пан обје кат има 6.400 
ква драт них мета ра - 6.237 
ква драт них мета ра зау зи ма 
обје кат 1 - то је про из вод на 
хала и адми ни стра тив ни део, 
а ту су и котлар ни ца и две 
пор тир ни це - каже Игор Бје-
лић.

Камен теме љац за ову 
фабри ку је поло жен 18. 
апри ла 2016. годи не, на 

купље них 9,5 хек та ра гра ђе-
вин ског земљи шта на „Рум-
ској петљи“, а план је да се, у 
касни јим фаза ма, про из вод ни 
пого ни про ши ре на 18 хек та ра 
и тако зау зму гото во цео блок 
4 ове рад не зоне. 

Инве сти ци ја је око 8,5 
мили о на евра, а у наред не 
три годи не дости ћи ће укуп ну 
вред ност од око 13 мили о на 
евра.

Сми ља Џаку ла

Бинод Чау дри и Сла ђан Ман чић

Фабри ка нудли у Руми
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ГРАД СКА КУЋА

Ново го ди шњи при јем
Тра ди ци о на лан  ново го ди шњи при-

јем пред сед ни ка рум ске општи не 
одр жан је 30. децем бра у Град ској 

кући.
На при јем су позва ни пред став ни-

ци при вре де, Општин ске упра ве, јав них 
пред у зе ћа и уста но ва, одбор ни ци, чла-
но ви Општин ског већа и медиј ских кућа.

Међу тим, нај ви ше пажње иза зва ло је 
при су ство непал ских при вред ни ка, тач-
ни је Бино да Чау дри ја, вла сни ка вели ке 
кор по ра ци је „Чау дри груп“ са сарад ни ци-
ма који је дан пре оби шао и гра ди ли ште 
сво је прве фабри ке тесте ни на у Евро пи, 
која се гра ди на „Рум ској петљи“.

Први човек рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић је поздра вио све госте и изра зио 
задо вољ ство ура ђе ним у годи ни на изма-
ку, али и оче ки ва ње да ће се пози тив ни 
трен до ви наста ви ти и у 2017. годи ни. 

- Сви инве сти то ри који дођу код нас 
омо гу ћа ва ју отва ра ње нових рад них 
места и бољи живот ни стан дард нашим 
гра ђа ни ма - рекао је Ман чић.

Сла ђан Ман чић је непал ском инве сти-
то ру уру чио поклон - енгле ско изда ње 
књи ге „Срби ја - од зла та јабу ка“, а свим 
гра ђа ни ма поже лео да ново го ди шње 
пра зни ке про ве ду у здра вљу и бла го ста-
њу, у кру гу сво јих поро ди ца. С. Џ. При јем у Град ској кући

Када је реч о ново го ди-
шњим паке ти ћи ма у гра-
ду које обез бе ђу је локал-

на само у пра ва, први се увек 
поде ле за кори сни ке Днев ног 
борав ка за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју који ради 
при Цен тру за соци јал ни рад 
у Руми. Тако је било и при 
кра ју 2016. годи не, тач ни је 
26. децем бра су пред сед ник 
рум ске општи не Сла ђан Ман-
чић, заме ни ца пред сед ни ка 
Мари ја Стој че вић и дирек тор 
Цен тра за соци јал ни рад Сло-
бо дан Кра сић поде ли ли деци 
при пре мље не ново го ди шње 
паке ти ће.

Већ сутра дан је 50 мали-
ша на из соци јал но угро же них 
поро ди ца доби ло ново го ди-
шње паке ти ће које су за њих 
обез бе ди ли из немач ког гра-
да Бер зен бри ка са који ма је 
рум ска општи на успо ста ви ла 
пра ву при ја тељ ску сарад њу 
пре две годи не.

Деле га ци ја немач ког гра да 
на челу са др Жељ ком Дра-
ги ћем посе ти ла је Руму и у 
Град ској кући поде ли ла паке-
ти ће за ове мали ша не. Поред 
рум ске, паке ти ће су доби ла и 
деца из Бје љи не.

Први човек рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић је иста као да 
је реч о потвр ди добре сарад-
ње, али и да је ово један леп 
гест из при ја тељ ског Бер зен-
бри ка и захва лио на овом 
гесту гра до на чел ни ку Бер-
зен бри ка др Хорст Баје ру, и 
њего вом иза сла ни ку др Жељ-

ку Дра ги ћу, одбор ни ку у Скуп-
шти ни гра да Бер зен бри ка.

– Успе шна сарад ња наше 
две локал не само у пра ве би 
тре ба ла да се кру ни ше бра ти-
мље њем. Њиме ћемо додат-
но учвр сти ти сарад њу са гра-
дом из Европ ске уни је и то из 
еко ном ски нај ја че европ ске 

земље, Немач ке - рекао је 
пред сед ник Ман чић. 

Он је наја вио и да ће 
деле га ци ја рум ске општи не 
поло ви ном јану а ра оти ћи у 
Немач ку, где ће раз го ва ра ти 
о уна пре ђе њу сарад ње, а цео 
про је кат финан си ра Мини-
ста р ство спољ них посло-
ва Немач ке. Наме ра рум ске 
локал не само у пра ве је да се 
омо гу ћи дола зак немач ких 
инве сти то ра и њихо во ула га-
ње у рум ску општи ну, а нова 
узврат на посе та из Немач ке 
се оче ку је кра јем фебру а ра 
или почет ком мар та.

– У јуну ове годи не у Руми 
је бора ви ло 27 гости ју Бер-
зен бри ка, махом тинеј џе ра, а 
у узврат ној посе ти наш град је 
уго стио 40 мла дих Румља на. 
Све је то финан си ра ла орга-
ни за ци ја „Гра ди мо мост“ из 
Бер зен бри ка, која је заду же на 
за сарад њу на свим ниво и ма 
изме ђу Руме и Бер зен бри ка. 
Тако ђе, желим да у име гра-
до на чел ни ка др Баје ра свим 
Румља ни ма поже лим срећ не 
ново го ди шње и божић не пра-
зни ке - рекао је Жељ ко Дра-
гић.

 С. Џ.

НОВО ГО ДИ ШЊИ ПАКЕ ТИ ЋИ ИЗ БЕР ЗЕН БРИ КА ЗА РУМ СКУ ДЕЦУ

Поче так успе шне сарад ње

Паке ти ћи из Бер зен бри ка
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ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ У ПОСЕ ТИ ВЕЛИ КОЈ КЛА ДУ ШИ

Сарад ња два 
града на помо лу

Деле га ци ја општи не Инђи ја пред-
во ђе на пред сед ни ком Вла ди ми-
ром Гаком бора ви ла је у општи ни 

Вели ка Кла ду ша 24. и 25. децем бра. 
У раз го во ру са ново и за бра ним пред-
сед ни ком Општи не Вели ка Кла ду ша 
Фикре том Абди ћем, дого во ре на је 
сарад ња на при вред ном, кул тур ном 
и спорт ском нивоу. Поред раз го во ра 
о евен ту ал ној при вред ној и оста лим 
видо ви ма сарад ње два гра да, рад 
Општин ске упра ве Општи не Инђи ја 
био је посеб но инте ре сан тан дома ћи-
ни ма те је први човек инђиј ске општи-
не одр жао крат ку пре зен та ци ју, а 
ујед но је иско ри стио при ли ку да пред-
став ни ци ма Вели ке Кла ду ше гово ри о 
одно су са инве сти то ри ма као и о начи-
ну кому ни ка ци је са гра ђа ни ма.

- Раз го ва ра ли смо о при вред ним 
потен ци ја ли ма општи не Вели ка Кла-
ду ша и општи не Инђи ја и сигу ран сам 
да ћемо оства ри ти бога ту при вред ну 
сарад њу, наро чи то што смо дого во-
ри ли посе ту при вред ни ка са тери то-
ри је Вели ке Кла ду ше инђиј ским при-
вред ни ци ма, а после тога и узврат ну 
посе ту. Веру јем да ћемо успо ста вља-
њем таквих веза допри не ти еко ном-
ском раз во ју и отва ра њу нових рад них 
места - рекао је Гак.

Пред став ни ци Општи не Вели ка Кла-
ду ша иста кли су да та локал на само-

у пра ва жели да повра ти нека да шњи 
углед и раз ви је ну при вре ду коју је има-
ла пре рас па да СФРЈ и да је Инђи ја, 
јед на од нај ра зви је ни јих општи на у 
Срби ји, пра ви парт нер за оства ри ва-
ње обо стра них инте ре са.

- Иако је ово прва слу жбе на посе та 
деле га ци је Општи не Инђи је Општин-
ском орга ну упра ве, про на шли смо 
мно го зајед нич ких тема за сарад њу, те 
низ кон крет них про је ка та о који ма ћемо 
и даље раз го ва ра ти и на који ма пла-
ни ра мо оства ри ти парт нер ство. Ради 
се о општи ни која је на добром гла су 
и која је позна та по при вла че њу стра-
них инве сти ци ја про из вод ног карак те-
ра. Надам се да је ово поче так јед не 
добре и успе шне при че из које ћемо 
изву ћи мак си мал не ефек те – иста-
као је савет ник пред сед ни ка Општи не 
Вели ка Кла ду ша Исмет Хуши дић.

После зва нич ног дела посе те, Гак 
је посе тио и Босан ску Бој ну, село у 
општи ни Вели ка Кла ду ша пре те жно 
наста ње но Срби ма, са који ма је раз-
го ва рао о сва ко днев ним про бле ми ма 
који их муче као и томе на који начин 
им Општи на Инђи ја може помо ћи. 
Након тога, деле га ци ја из Инђи је посе-
ти ла је пра во слав ни храм Пре о бра же-
ња Господ њег који је у селу изгра ђен 
дав не 1858. годи не.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак са Фикре том Абди ћем током посе те Вели кој Кла ду ши

ЖЕН СКА ОДБОР НИЧ КА
МРЕ ЖА У СО ИНЂИ ЈА

Про мо ци ја род не 
рав но прав но сти

Кра јем годи не у Инђи ји је фор ми-
ра на Жен ска одбор нич ка мре жа коју 
чине одбор ни це свих поли тич ких 
стра на ка у локал ној скуп шти ни. 
Жен ска одбор нич ка мре жа је нефор-
мал на пар ла мен тар на гру па која се 
бави пита њи ма жен ских људ ских 
пра ва и под сти ца њем род не рав но-
прав но сти, уз про мо ци ју нена си ља, 
јед на ко сти, анти ди скри ми на ци је, 
сло бо де одлу чи ва ња.

Ини ци ја ти ва за фор ми ра ње жен-
ске одбор нич ке мре же поте кла је од 
Рад ми ле Митро вић, шефи це одбор-
нич ке гру пе Срп ске напред не стран-
ке, која је наја ви ла мно го број не 
актив но сти у наред ном пери о ду. 

- Вео ма важна актив ност коју ћемо 
спро ве сти јесте обу ка одбор ни ца по 
пита њу род не рав но прав но сти, обу-
ка за изра ду род но одго вор ног буџе-
ти ра ња који нас чека и мора бити 
усво јен до 2020. годи не и на тај 
начин жели мо да узме мо актив но 
уче шће у изра ди род но одго вор ног 
буџе та. Покре ну ће мо низ актив но-
сти за умре жа ва ње жен ских орга ни-
за ци ја и удру же ња на локал ном и 
држав ном нивоу и свим важним 
инсти ту ци ја ма које нам могу помо ћи 
како би поди гли поло жај жена на 
један виши ниво - изја ви ла је Митро-
вић.

Сво ја иску ства пре не ла је Сто јан-
ка Лекић, пред сед ни ца Жен ске пар-
ла мен тар не мре же у Скуп шти ни АП 
Вој во ди не, која је при су ство ва ла 
осни вач кој скуп шти ни Жен ске 
одбор нич ке мре же.

- Наша ини ци ја ти ва је усме ре на ка 
свим општи на ма и гра до ви ма и 
задо вољ на сам постиг ну тим. Посто-
ји низ тема које одбор ни це на лока-
лу могу зајед нич ки да раде, без 
обзи ра којој поли тич кој стран ци при-
па да ју - иста кла је Лекић.

Циљ фор ми ра ња Жен ске одбор-
нич ке мре же у СО Инђи ја јесте умре-
жа ва ње одбор ни ца са раз ли чи тим 
инсти ту ци ја ма и орга ни за ци ја ма 
цивил ног дру штва које води побољ-
ша њу поло жа ја жена у раз ли чи тим 
обла сти ма, могло се чути на осни-
вач кој скуп шти ни.

М. Ђ.
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У зна ку кли за ли шта
Нова годи на и Божић у Инђи ји обе-

ле же ни су мани фе ста ци ја ма и 
ужи ва њем у зим ским чаро ли ја ма. 

Неко ли ко дана пред дочек Нове годи не, 
по први пут у цен тру гра да, у орга ни за-
ци ји Општи не Инђи ја, Тури стич ке орга-
ни за ци је и Кан це ла ри је за мла де одр-
жа на је мани фе ста ци ја „Ново го ди шња 
чари о ли ја“. На тргу код Поште поста-
вље на је вели ка укра ше на јел ка, а поред 
ње још чети ри мале које су укра ша ва ла 
деца. Ирвас и кочи је послу жи ли су за 
фото гра фи са ње.

Поред поме ну тих садр жа ја, нај мла ђи 
Инђин ча ни могли су сва ко днев но да се 
дру же са Деда Мра зом и ујед но да ужи-
ва ју у ново го ди шњем про гра му у којем 
су уче ство ва ли ђаци из свих инђиј ских 
основ них шко ла. Они су током три дана 
оди гра ли неко ли ко пред ста ва, реци то ва-
ли и пева ли ново го ди шње песми це. 

Упо ре до са мани фе ста ци јом „Ново-
го ди шња чаро ли ја“, тако ђе на тргу код 
Поште, поста вље но је кли за ли ште са 
пра вим ледом. Кли за ли ште је са радом 
зва нич но поче ло у првим дани ма нове, 
2017. годи не и за само три дана рада 
уго сти ло пре ко 1.100, махом нај мла ђих 
Инђин ча на. 

Цена кар те је сим бо лич на и изно си 
100 дина ра за сат вре ме на, уз изнајм-
љи ва ње кли заљ ки. Како би се лед ква-
ли тет но одр жа вао, на сва ких сат вре-
ме на се пра ви пау за од пола сата како 
би се повр ши на очи сти ла. Рад но вре ме 
кли за ли шта је од 10 до 23 часа. Сва ког 
дана у пери о ду од 18 до 21 час при сут на 
је ани ма тор ка која се дру жи са децом на 

леду. Из Каби не та пред сед ни ка Општи-
не Инђи ја наја вљу ју шко лу кли за ња која 
би са радом тре ба ла да поч не 15. јану-
а ра. Сви заин те ре со ва ни ће моћи да 
нау че осно ве кли за ња и за то ће има ти 
целих месец дана, с обзи ром да ће кли-
за ли ште зва нич но бити затво ре но поло-
ви ном фебру а ра.

М. Ђ.

Вели ко инте ре со ва ње за кли за ли ште у Инђи ји

Пред став ни ци Општи не Инђи ја 
пред крај 2016. годи не наја ви ли 
су ула га ња у спорт ску инфра-

струк ту ру. Један од обје ка та чија 
ће изград ња поче ти у овој годи ни је 
спорт ска хала у Бешки, у Ули ци Кра-
ља Петра I. Како М нови не сазна ју, 
недав но је иза бра на ком па ни ја која 
ће изра ди ти глав ни про је кат, у пита-
њу је „Капа про јект“ из Ниша.

Пла ни ра но је да дво ра на садр-
жи терен димен зи ја 20 пута 40 пута 
седам мета ра, који би тре ба ло да 
задо во љи све кри те ри ју ме школ ског 

спор та (кошар ка, одбој ка, руко мет, 
мали фуд бал...). На сло бод ним зидо-
ви ма сале пред ви ђе не су рип стол 
решет ке, као и пра те ћи гим на стич ки 
рекви зи ти. Обје кат тре ба да посе-
ду је тех нич ки блок, свла чи о ни це са 
мокрим чво ром, ход ник пре ма бори-
ли шту, про сто ри ју за спорт ске рекви-
зи те и спра ве, као и три би не изнад 
наве де них про сто ри ја.

Како су иста кли пред став ни ци 
Општи не Инђи ја, локал на само у-
пра ва је из буџе та опре де ли ла 59,52 
мили о на дина ра за изград њу објек та 

у Бешки. Тако ђе, оче ку је се уче шће 
покра јин ских или репу блич ких вла-
сти, како би се обез бе ди ли додат ни 
изво ри финан си ра ња. Тек када буде 
завр ше на доку мен та ци ја, зна ће се 
тач на вред ност инве сти ци је, фазе 
реа ли за ци је, као и план јав них набав-
ки, кажу над ле жни.

Поред спорт ске хале у Бешки, у 
пла ну је и даље ула га ње у спорт-
ску инфра струк ту ру, биће опре мљен 
терен у Леја ма, као и спорт ски ста ди-
о ни у неко ли ко инђиј ских села.

М. Ђ.

ОПШТИ НА УЛА ЖЕ У СПОРТ СКУ ИНФРА СТРУК ТУ РУ

Изград ња спорт ске хале у Бешки

Пред став ни ци Општи не наја ви ли ула га ња у спорт ску инфра струк ту ру
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Радост пра зни ка
за 1.500 мали ша на

Општин ско руко вод ство, ини ци ја-
ти вом пред сед ни ка Ради но ви ћа, 
већ неко ли ко годи на спро во ди 

прак су да се деци из поро ди ца, које 
живе у мате ри јал ној оску ди ци и тешким 
егзи стен ци јал ним усло ви ма, за ново го-
ди шње и божић не пра зни ке, обез бе де 
поклон паке ти ћи. Негу ју ћи уста но вље ну 
тра ди ци ју, на поме ну ту ини ци ја ти ву, 
локал на само у пра ва је наба ви ла при-
год не паке ти ће за око 1.500 мали ша на 
из соци јал но угро же них поро ди ца, чији 
роди те љи нису у могућ но сти да им омо-
гу ће пра знич ну радост. Паке ти ћи су 
обез бе ђе ни за децу поро ди ца кори сни-
ка помо ћи Цен тра за соци јал ни рад, 
децу само хра них роди те ља, децу чла-
но ва ста ро па зо вач ких удру же ња рат них 
вој них инва ли да, децу уче ни ке ШОСО 
„Антон Ска ла“ и децу из сиро ма шних 
поро ди ца ром ске наци о нал но сти и 
деље ни су у свим месним зајед ни ца ма 
општи не у при су ству пред став ни ка 
локал не само у пра ве. Са мали ша ни ма 
из Ста ре Пазо ве и Ста рих Бано ва ца 30. 
децем бра се дру жио пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но-
вић и уру чио им ново го ди шње паке ти ће 
са жеља ма да им иду ћа годи на буде 
пуна игре, весе ља и здра вља. Децу из 
поме ну тих поро ди ца из Нове Пазо ве и 
Нових Бано ва ца паке ти ћи ма је обра до-
вао и заме ник пред сед ни ка Општи не 
Милан Беа ра. 

- Као локал на само у пра ва, сав свој 
рад посве ти ли смо нашим гра ђа ни ма, 

али су деца и омла ди на оно што нас 
посеб но моти ви ше у томе. Изне на ђе ње 
које смо при пре ми ли за децу која живе 
у оску ди ци, је нешто што им као људи, 
све сни одго вор но сти пре ма дру штву у 
коме живи мо, дугу је мо. То је она нај ма-
ња, али људ ска и искре на пажња на 
које сва ко срце задрх ти и не може оста-
ти рав но ду шно. Нада мо се да смо овим 
малим гестом соли дар но сти успе ли да 
у скром не домо ве наших гра ђа на уне се-
мо део пра знич не атмос фе ре. Деч ји 
осме си и њихо ва боља будућ ност је оно 
за шта живи мо, ради мо и тру ди мо се - 
пору чио је пред сед ник Ђор ђе Ради но-
вић. 

Део тима који води рачу на о свим гра-
ђа ни ма је и заме ник пред сед ни ка 
Општи не Милан Беа ра. 

- Надам се да смо овим мали ша ни ма 
улеп ша ли пра зни ке. Општи на Ста ра 
Пазо ва је и ове годи не, а тако ћемо 
наста ви ти и сва ке наред не, одво ји ла 
сред ства за набав ку око 1.500 паке ти ћа 
за децу из мате ри јал но – угро же них 
поро ди ца. Осме си које смо доби ли 
зауз врат од ових мали ша на, под стрек 
су да наста ви мо са свим актив но сти ма 
усме ре ним на пру жа ње помо ћи нај у гро-
же ни јим сло је ви ма гра ђа на - изја вио је 
Беа ра. 

Радост на лици ма деце је била очи-
глед на, а поро ди це су иска за ле сво ју 
захвал ност на изу зет но лепом гесту 
чел ни ка ста ро па зо вач ке Општи не.

Нема ња Сти кић

Ново го ди шњи и божић ни пра зни ци за нај мла ђе пред
ста вља ју вре ме радо сти, дру же ња и дари ва ња. Сва ко 
дете заслу жу је да осе ти чари пра зни ка и да их са сво јим 
роди те љи ма у топлој поро дич ној атмос фе ри про ве де у 
миру и бла го ста њу, рекао је пред сед ник Општи не Ђор
ђе Ради но вић 

Поде ла паке ти ћа 

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Погон Хемо фар ма

Погон Хемо фар ма у Ста рим Банов ци-
ма, бив ша фабри ка леко ва „Иван чић и 
сино ви“, око 70 посто про из вод ње пла си-
ра на стра на тржи шта, а у наред ној годи-
ни у пла ну је пове ћа ње оби ма про из вод-
ње за око десет про це на та. Летос, када је 
вршач ка ком па ни ја поста ла вла сник 
фабри ке „Иван чић и сино ви“, задр жа ни су 
сви рад ни ци и цео асор ти ман пре па ра та, 
рекао је Дра ган Тошић, дирек тор овог, и 
пого на Хемо фар ма у Шап цу. Дода ци 
исхра ни су један од аду та овог пого на у 
коме раде 62 рад ни ка, а око 70 посто про-
из вод ње се изве зе. 2016. је била вео ма 
зах тев на за запо сле не у Хемо фар му, оче-
ки ва ња су да ће годи шњи обим про из вод-
ње бити на нивоу про шло го ди шњег, око 
три мили о на и 400 хиља да једи ни ца, а 
сле де ће годи не када ста ро ба но вач ки 
погон буде ком плет но инте гри сан у систем 
ком па ни је оче ку је мо пораст од десет 
посто, рекао је Дра ган Тошић, и нагла сио 
да су ком па ни ја и руко вод ство Општи не 
Ста ра Пазо ва пре по зна ли зајед нич ки 
инте рес.

М. М.

РАТ НИ ВОЈ НИ ИНВА ЛИ ДИ

Поде ла
ново го ди шњих 
паке ти ћа

Удру же ње Рат них вој них инва ли да 
Општи не Ста ра Пазо ва орга ни зо ва ло је у 
уто рак 27. децем бра  дру же ње са Деда 
Мра зом и поде лу ново го ди шњих паке ти ћа 
деци рат них вој них инва ли да и поро ди ца 
поги ну лих бора ца општи не Ста ра Пазо ва. 
Уз помоћ дона то ра Удру же ње је обез бе-
ди ло 220 слат ких паке ти ћа. Удру же ње на 
овај начин жели, да деца њихо вих чла но-
ва не буду забо ра вље на и ускра ће на за 
пра знич не даро ве. Помоћ у обез бе ђи ва-
њу паке ти ћа удру же ње је има ло од инсти-
ту ци ја и поје ди на ца, из земље и из Аме-
ри ке.

Ј. К.
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Милијарду динара 
за инфраструктуру

Скупштине општине Стара Пазо-
ва 29. децембра прихватила је 
великом већином гласова буџет 

за 2017. годину од две милијарде 752 
милиона 993 хиљаде динара, што је, 
по речима Ђорђа Радиновића, пред-
седника Општине, за десетак одсто 
више од прошлогодишњег оствареног 
буџета. Одборници су дали зелено 
светло програмима пословања јавних 
предузећа за 2017. годину, као и из-
менама и допунама Плана генералне 
регулације Бановаца.

Одборници Скупштине општине 
Стара Пазова прихватили су Одлу-
ку о ребалансу буџета за 2016. годи-
ну, а Миодраг Теодоровић, начелник 
Одељења за финансије је одгова-
рајући на примедбе опозиције рекао 
да су разлози ребаланса у ликвида-
цији Дирекције за изградњу. 

Коментаришући буџет за 2017. го-
дину председник Општине Ђорђе 
Радиновић је нагласио да је буџет ре-
ално направљен, да је развојни и да 
предвиђа преко милијарду динара за 
инвестиције.

- Узмимо у обзир да је ове годи-
не остварено близу две милијарде и 
триста милиона, и да је ова општин-
ска управа, ова власт сачувала двес-
та тридесет милиона динара односно 

орочила до 1. априла код Комерцијал-
не  банке, баш из разлога да ова го-
дина буде развојна за општину Стара 
Пазова, да буде инвестициона, рекао 
је Ђорђе Радиновић.

Око 40 одсто буџета или милијар-
ду динара биће усмерено у инвести-
ције, у саобраћајну инфраструктуру, 
изградњу спортских хала у Старој и 
Новој Пазови, за пројекте замене аз-
бестних водоводних цеви, а плани-
рана је адаптација зграде општине и 
скупштинске сале. 

Старопазовачка општина ће имати 
подршку покрајинских и републич-
ких органа, која ће бити и већа после 
стицања статуса града, а о развоју го-
воре подаци да је 2012. године било 
запослено десетак хиљада, а сада је 
у радном односу више од 17 хиљада 
становника старопазовачке општи-
не. Председник Радиновић је најавио 
уговор са партнером из Немачке на 
бази јавног приватног партнерства за 
изградњу регионалне канализације у 
читавој општини, и наговестио могућ-
ност решавања превоза путника. 

Скупштина је усвојила и измене и 
допуне одлуке о локалним админи-
стративним таксама, као и кардовски 
план органа општине за 2017. годину.

М. М.

Од 2,7 милијарди динара, колико је предвиђено за 
2017. годину, више од трећине биће инвестирано у капи
талне инфраструктурне објекте

ДОМ ЗДРА ВЉА

Успе шни у
2016. годи ни

Крај годи не био је при ли ка да се суми ра-
ју резул та ти рада Дома здра вља „Др Јован 
Јова но вић Змај“ у Ста рој Пазо ви. За раз ли-
ку од про шле годи не када је под не то 10 
при ја ва заштит ни ку пра ва паци је на та, у 
општи ни Ста ра Пазо ви ове годи не није под-
не та нијед на при ја ва истом, што довољ но 
гово ри о томе коли ко су паци јен ти задо-
вољ ни здрав стве ном услу гом коју доби ја ју, 
иста као је др Алек сан дар Оме ро вић, 
дирек тор уста но ве на кон фе рен ци ји за 
нови на ре који је, изме ђу оста лог, рекао да 
је Дом здра вља у Ста рој Пазо ви радио на 
зана вља њу кадр о ва и под се тио на важни је 
инве сти ци је у 2016. годи ни као што су купо-
ви на РТГ апа ра та вред ног шест мили о на 
дина ра уз финан сиј ску подр шку локал не 
само у пра ве, кар ди о ло шке сон де за ултра-
звуч не пре гле да у Новој Пазо ви и новог 
пут нич ког вози ла мар ке „Шко да“. Пре ма 
пода ци ма Мини ста р ства здра вља ста ро па-
зо вач ки Дом здра вља зау зи ма тре ће место 
од укуп но 148 домо ва здра вља када је у 
пита њу посло ва ње и сам начин рада и јед-
на је од рет ких уста но ва без дуго ва ња и 
непла ће них рачу на, закљу чио је др Оме ро-
вић.

С. С.

АЕРО ДРОМ БАТАЈ НИ ЦА

Деда мра зи ја да

Четвр ту годи ну заре дом на аеро дро му 
Батај ни ца је у сре ду 28. децем бра  орга ни-
зо ва на Деда мра зи ја да. Деда Мраз и Добра 
вила су дошли ави о ном и поде ли ли паке ти-
ће шти ће ни ци ма  из СОС Деч јег села из 
Обре нов ца, Дома за децу и омла ди ну из 
Пан че ва „Спо ме нак“ као и деци из поро ди ца 
са више деце са тери то ри је Бео гра да. Ову 
хума ни тар ну акци ју орга ни зу ју при пад ни ци 
204. Вазду хо плов не бри га де  Вој ске Срби је 
у сарад њи са фон да ци јом „Осмех на дар“, а 
у при ку пља њу слат ки ша су учествoвала и 
деца из спорт ског дру штва Све та Срби ја из 
Бео гра да.

З. К.
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Ста ро ба но вач ка црква 
у овој годи ни заси ја-
ће новим сја јем када 

њени зидо ви буду осли ка ни 
фре ска ма, чија изра да је у 
току. За осли ка ва ње хра ма 
Пре но са мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја у Ста рим Банов-
ци ма локал на само у пра ва 
издво ји ла је пре ко два мили-
о на и шесто хиља да дина ра, 
а тре нут но је у току завр шна 
фаза радо ва на осли ка ва њу 
уну тра шњо сти цркве.

- Ради се фре ска Покров пре све те 
Бого ро ди це, а у пла ну је још и Рође ње 
Хри сто во у десној пев ни ци, као и Бого-
ја вље ње у левој. Прва фаза је ура ђе на 
про шле годи не, осли кан је олтар ски про-
стор, као и фре ске Хри ста Пан то кра то ра 
и Пре све те Бого ро ди це. Црква се осли-
ка ва као барок на црква, а не као визан-
тиј ска, по бла го сло ву епи ско па срем ског 
Васи ли ја - иста као је про то је реј Алек-
сан дар Цви та но вић, ста ре ши на хра ма у 
Ста рим Банов ци ма.

Како се ове годи не обе ле жа ва 240 
годи на посто ја ња хра ма, пла ни ра но је 
да се на дан хра мов не сла ве Пре но са 
мошти ју Све тог оца Нико ла ја, 22.маја, 

овај јуби леј про сла ви у пот пу но обно-
вље ном и улеп ша ном хра му. 

- Потреб но је још да се ура ди под но 
гре ја ње и под, затим ста си ди је, а као 
кру на хра ма биће ура ђе но улеп ша ва ње 
и чишће ње ико но ста са – додао је ста ре-
ши на хра ма.

У ком плет ну обно ву ста ро ба но вач ког 
хра ма уло же но је више од 30 мили о на 
дина ра, а сред ства је издво ји ла локал-
на само у пра ва. Након завр шет ка радо-
ва у самој цркви у Ста рим Банов ци ма, 
пла ни ра се и уре ђе ње пор те, изград ња 
паро хиј ског дома и паро хиј ских ста но ва 
за све ште ни ке.

Ката ри на Лаки ће вић

СТА РИ БАНОВ ЦИ  

Осли ка ва ње хра ма

ДРУ ШТВО ЗА АФИ Р МА ЦИ ЈУ 
ИНВА ЛИ ДА ФЕНИКС

Годи шња избор на 
скуп шти на 

Дру штво за афи р ма ци ју инва ли да 
Феникс одр жа ло је у сре ду 28. децем-
бра  редов ну годи шњу избор ну скуп-
шти ну, на којој је кон ста то ва но, да је и 
у 2016. годи ни Дру штво успе шно ради-
ло на ства ра њу бољих и леп ших усло-
ва за живот осо ба са инва ли ди те том. 
Усво је ни су Изве шта ји о финан сиј ском 
посло ва њу Дру штва и о раду Над зор-
ног одбо ра и изба ра но је ново Пред-
сед ни штво, на челу са Јели цом Деспот, 
пред сед ни цом Феник са. Овом при ли-
ком, поде ље ни су и ново го ди шњи 
паке ти ћи деци и мла ђим чла но ви ма 
дру штва, које је обез бе ди ла Општи на 
Ста ра Пазо ва, а на сед ни ци се могло 
чути и да су при ку пље на потреб на 
сред ства за четвр ту опе ра ци ју матич-
них ћели ја за Иго ра Павло ви ћа, чла на 
Феник са, као и да лека ри пред ви ђа ју 
вели ки помак у лече њу мале Јане 
Андрић. Дру штво за афир ма ци ју инва-
ли да Феникс има вео ма добру сарад-
њу са свим инсти ту ци ја ма, пого то во са 
Општи ном и Месном зајед ни цом Ста-
ра Пазо ва, иста кла је пред сед ни ца 
Јели ца Деспот, а пред сед ник ИО Саве-
та МЗ Ста ра Пазо ва Све ти слав Субо-
тић је рекао да ће Месна зајед ни ца и 
убу ду ће подр жа ва ти рад дру штва 
сход но могућ но сти ма. 

Ј. К.
 
ОШ „СЛО БО ДАН САВ КО ВИЋ“

Хума ни тар ни
кон церт

У орга ни за ци ји основ не шко ле „Сло-
бо дан Сав ко вић“ у Ста рим Банов ци ма 
у уто рак 27. децем бра је одр жан хума-
ни тар ни кон церт за десе то го ди шњу 

СОЦИ ЈАЛ НА СТА НО ГРАД ЊА

Ста но ви за сиро ма шне

Број ни су при ме ри који пот кре-
пљу ју чиње ни цу да руко вод ство 
Општи не Ста ра Пазо ва бри не о 

соци јал но угро же ним кате го ри ја ма 
које живе на тери то ри ји општи не. За 
1.500 соци јал но угро же них поро ди ца и 
ове годи не обез бе ђе но је од 1.200 до 
тоне и по угља, исти че пред сед ник 
Општи не Ђор ђе Ради но вић. Град ња 
згра де са 15 ста но ва у Фру шко гор ској 
ули ци у Ста рој Пазо ви тре ба ла би да 
обез бе ди трај на стам бе на реше ња за 
поро ди це сла би јег имо вин ског ста ња. 
С дру ге стра не, кон ти ну и ра но се ради 
на реша ва њу стам бе ног пита ња избе-
гли ца из Хрват ске и Босне и Хер це го-

ви не. Соли дар ност и бри га за одре ђе-
не сег мен те дру штва руко вод ства 
локал не само у пра ве огле да се и у 
реа ли за ци ји про јек та „Раз вој ино ва-
тив них услу га соци јал не зашти те 
рањи вим гру па ма у Ста рој Пазо ви“ 
наме њен ефи ка сни јој инклу зи ји деце 
и мла дих са смет ња ма у раз во ју, кре и-
ра њу усло ва за побољ ша ње ква ли те-
та живо та и очу ва њу здра вља деце и 
мла дих на тери то ри ји општи не који се 
спро во ди у парт нер ству са Шко лом за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Антон 
Ска ла“ у Ста рој Пазо ви уз финан сиј-
ску подр шку Европ ске уни је.

С. С.

Председник Општине Ђорђе Радиновић
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Ива ну Ђор ђе вић из Ста рих Бано ва ца 
којој је потреб на опе ра ци ја на Очној 
кли ни ци у Босто ну. Од про да тих ула-
зни ца и добро вољ них при ло га при ку-
пље но је 49.640 дина ра. Кон церт под 
нази вом „Да сно ви кри ла доби ју“ отво-
ри ла је Ива на Ђор ђе вић сви ра ју ћи на 
кла ви ја ту ра ма, а затим су усле ди ли 
насту пи уче ни ка ста ро ба но вач ке 
Основ не шко ле, Кул тур но – умет нич-
ког дру штва „Извор“ из Ста рих Бано-
ва ца, Цркве но-пје вач ког дру штва 
„Остр ог“ из Нових Бано ва ца, као и 
уче сни ци Мини  тини феста. За опе ра-
ци ју која сле ди потреб но је око 30.000 
дола ра.

К. Л. 

ЕДУ КА ТИВ НИ ПРО ГРА МИ

Кла сич на музи ка

У сре ду 28. децем бра је у холу 
позо ри шта у Ста рој Пазо ви одр жан 
дру ги у низу пла ни ра них кон це ра та 
кла сич не музи ке. Бес плат ни кон цер-
ти, на који ма се могу чути позна та, 
али и мање позна та дела, зами шље-
ни су као еду ка тив ни про гра ми, како 
би се публи ци при бли жи ла кла сич на 
музи ка. Ово га пута мг Љубин ко Лазић 
извео је Боте си ни је ве кома де  за кон-
тра бас и кла вир, а насту пио је зајед-
но са Боја ном Совиљ, која је сви ра ла 
и ком по зи ци је нор ве шког ком по зи то-
ра Едвар да Гри га. За овај репер то ар 
се одлу чи ла, јер бора ви у Ослу на 
струч ном уса вр ша ва њу. Гост кон цер-
та, Град ски там бу ра шки орке стар 
извео је три зани мљи ве ком по зи ци је 
- Обли ви он, Либер тан го и Чар даш. 
Сле де ћи кон церт кла сич не музи ке 
наја вљен је већ за јану ар, када ће у 
Ста рој Пазо ви госто ва ти ансамбл 
Тем пе ра баро ка. 

Ј. К.

БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Ново го ди шњи базар
Пра знич но рас по ло же ње и ново го-

ди шњу атмос фе ру на тргу у Насе љу 
Банов ци Дунав упот пу нио је Ново го ди-
шњи базар који се први пут орга ни зу је 
у овом месту у сарад њи Удру же ња 
гра ђа на „Волим Банов це” и  ЈКП 
„Чисто ћа“ из Ста ре Пазо ве. Изло же ни 
су руч ни радо ви као што су капи це, 
рука ви це, укра сне кути је и фла ше ура-
ђе не деку паж тех ни ком, ново го ди шњи 

аран жма ни, меде ња ци и разни дру ги 
укра си и пред ме ти.  Сем што има ју 
при ли ку да изло же сво је радо ве изла-
га чи могу нешто и да зара де, а заин те-
ре со ва ни  куп ци да ори ги нал ним укра-
сом  улеп ша ју свој дом и обра ду ју себи 
дра гу осо бу, па се и јед ни  и дру ги 
нада ју да ће орга ни зо ва ње Ново го ди-
шњег база ра поста ти тра ди ци о нал но у 
овом насе љу. 

К. Л.

УЗ СТА РЕ ЛИЧ НЕ КАР ТЕ

Пен зи ја само
на бан ко ма ту

Зах те ви за изда ва ње био ме триј ских 
лич них кара та моћи ће да се под не су 
и после пра зни ка, али са ста рим, 
папир ним лич ним кар та ма које важе 
до 31. децем бра 2016.годи не, гра ђа ни 
неће моћи да завр ше посло ве где је 
потреб на иден ти фи ка ци ја лич ним 
доку мен том, тако да је вели ка  неизве-
сност пред пен зи о не ри ма, који у слу-
ча ју да има ју нева же ћу лич ну кар ту 
неће моћи након Нове годи не да 
подиг ну сво је пен зи је на шал те ри ма 
пошта и бана ка. На тери то ри ји ста ро-
па зо вач ке општи не има око 20 хиља-
да пен зи о не ра, а у Удру же њу Тре ће 
доба, јед ном од чети ри удру же ња 
пен зи о не ра у Ста рој Пазо ви, кажу да 
је ова кате го ри ја гра ђа на вео ма саве-
сна и тру ди се да на вре ме завр ши 
слич не посло ве, али сигур но је да 
нису сви сти гли да заме не лич не кар-
те.

Како незва нич но сазна је мо, бан ке 
пра те зако не и зва нич не упу те држа-
ве и Народ не бан ке, и уко ли ко од њих 
не доби ју дру га чи је наво де, неће сме-
ти да на шал те ри ма испла ћу ју пен зи-
је са нева же ћим лич ним кар та ма. Ко 
има важе ћи пасош, моћи ће да га 
кори сти у те свр хе, а дру га је опци ја 
поди за ње при ма ња на бан ко ма ти ма.

З. К.

СТА РА ПАЗО ВА

Рачу ни по ква дра ту

Јав но кому нал но пред у зе ће „Чисто-
ћа“ је испо ста ви ло рачу не за одно ше-
ње сме ћа на осно ву ценов ни ка који је 
усво ји ло Општин ско веће Општи не 
Ста ра Пазо ва, а кри те ри јум за обра-
чун у том ценов ни ку није број чла но ва 
дома ћин ства, него ква дра ту ра стам бе-
ног, одно сно послов ног објек та, рекао 
је одго ва ра ју ћи на пита ња одбор ни ка 
опо зи ци је, Сло бо дан Јова но вић, запо-
слен у „Чисто ћи“. Јова но вић је на 
послед њој про шло го ди шњој сед ни ци 
Скуп шти не општи не Ста ра Пазо ва 
рекао да пода ци о ква дра ту ри нису 
могли бити пре у зе ти из ката стра зато 
што мно ги објек ти у који ма људи живе, 
нису уоп ште, или су дели мич но лега-
ли зо ва ни. Јова но вић је тако ђе ука зао 
на про блем да има гра ђа на који живе 
на под руч ју ста ро па зо вач ке општи не, 
а има ју пре би ва ли ште у Бео гра ду. Он 
је нагла сио да су све рекла ма ци је на 
рачу не раз ма тра не. М. М.

 
БИО СКОП

Филм о Лази Кости ћу

Пуна позо ри шна сала у Ста рој Пазо-
ви и ова ци је публи ке обе ле жи ли су у 
уто рак 3. јану а ра при ка зи ва ње новог 
фил ма Здрав ка Шотре, дра ме која 
гово ри о живо ту Лазе Кости ћа. Еки па 
фил ма San ta Maria del la Salu te покло-
ни ла се Пазов ча ни ма, који су апла у-
зом поздра ви ли сјај не глум це. Филм 
ожи вља ва узбу дљи ву, интри гант ну, 
емо тив ну при чу јед ног од нај ве ћих 
песни ка срп ске књи жев но сти Лазе 
Кости ћа и 29 годи на мла ђе, лепе Лен-
ке Дун ђер ски, ћер ке бога тог веле по-
сед ни ка Лаза ра Дун ђер ског, која је 
ове ко ве че на песмом San ta Maria del la 
Salu te. Филм је у сре ду 4. јану а ра при-
ка зан у Новој Пазо ви, а у четвр так 5. 
јану а ра у Ста рим Банов ци ма. Ј. К.
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ОДБОР НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ УСВО ЈИ ЛИ БУЏЕТ ЗА 2017.

У општин ској каси
1,2 мили јар де дина ра

Пети на буџе та 
пред ви ђе на

је за про грам 
локал ног

еко ном ског
раз во ја

Одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Пећин ци усво ји ли су, на сед ни-
ци локал ног пар ла мен та одр жа-

ној 28. децем бра, одлу ку о буџе ту 
општи не Пећин ци за 2017. годи ну, 
којом су при хо ди у општин ској каси за 
наред ну годи ну про јек то ва ни на 
1.199.000 мили о на дина ра. Како су и 
рас хо ди пла ни ра ни у истом изно су 
ова кав буџет је, по речи ма помоћ ни ка 
пред сед ни це Општи не Деја на Жива-
но ви ћа, урав но те жен и не гене ри ше ни 

дефи цит ни суфи цит у општин ској 
каси.

- Овај буџет је исто вре ме но и 
рестрик ти ван и раз во јан. Рестрик тив-
ност буџе та се огле да у томе што су у 
њега увр ште ни само тро шко ви који су 
веза ни за функ ци о ни са ње уста но ва, 
док су сви оста ли тро шко ви изба че ни 
из буџе та. Раз вој на ком по нен та буџе та 
се огле да у томе што је пети на буџе та 
пред ви ђе на за про грам локал ног еко-
ном ског раз во ја, док је јед на тре ћи на 

буџе та ста вље на у функ ци ју раз во ја 
зајед ни це – обја снио је Жива но вић.

Он је нагла сио да је за соци јал ну и 
деч ју зашти ту у 2017. годи ни опре де-
ље но чети ри одсто општин ског буџе та 
што, како је рекао, уоп ште нису мала 
сред ства, који ма ће се финан си ра ти 
про јек ти Црве ног крста и Цен тра за 
соци јал ни рад, као и про јек ти соци јал-
не и деч је зашти те који се нала зе на 
пози ци ја ма пред сед ни це Општи не и 
Општин ске упра ве.

Сед ни ца Скуп шти не општи не Пећин ци

НОВО ГО ДИ ШЊИ ПАКЕ ТИ ЋИ СТИ ГЛИ ДО СВА КОГ ДЕТЕ ТА

Радост за нај мла ђе
Пред став ни ци локал не само-

у пра ве на челу са пред сед-
ни цом Општи не Пећин ци 

Дубрав ком Кова че вић Субо тич ки, 
обра до ва ли су ново го ди шњим паке-
ти ћи ма 27. децем бра децу из хра-
ни тељ ских поро ди ца. Прва жена 
Општи не Кова че вић Субо тич ки, 
начел ни ца Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти Сне жа на Гагић и дирек-
тор ка пећи нач ког Цен тра за соци јал-
ни рад Биља на Јови чић, улеп ша ле 
су овим мали ша ни ма ново го ди шње 
пра зни ке.

- Деца која су на поро дич ном сме-
шта ју, поред деце са поте шко ћа ма у 
раз во ју, нама су нај о се тљи ви ја кате-
го ри ја. Заи ста смо срећ ни и захвал-
ни локал ној само у пра ви која нам 
је иза шла у сусрет и обез бе ди ла 
паке ти ће за нашу децу – изја ви ла је 
Биља на Јови чић.
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Деци из хра ни тељ ских поро ди ца 
поде љен је 21 паке тић од укуп но 
2.000, коли ко је локал на само у-
пра ва поде ли ла деци пећи нач ке 
општи не за ново го ди шње пра зни-
ке.

Начел ни ца Оде ље ња за дру-
штве не делат но сти Сне жа на Гагић 
два дана касни је, 29. децем бра 
оби шла је децу која поха ђа ју издво-
је но оде ље ње у Пећин ци ма шко ле 
„Антон Ска ла“ из Ста ре Пазо ве, 
која се бави еду ка ци јом и реха би-
ли та ци јом деце са смет ња ма у раз-
во ју и осо ба ма са инва ли ди те том.

С обзи ром на то да је локал на 
само у пра ва ове годи не обез бе ди-
ла паке ти ће за сва ко дете са сво је 
тери то ри је, и ова деца нису оста-
ла забо ра вље на. Начел ни ца је уз 
при год не жеље за срећ не ново-
го ди шње пра зни ке, уру чи ла шест 
паке ти ћа деци из Сиба ча, Бре ста-
ча, Кар лов чи ћа, Деча и Прхо ва. 
Нескри ве на радост деце при ли ком 
при ма ња паке ти ћа, пока за тељ су 
да су ново го ди шњи пра зни ци неза-
ми сли ви без њихо вог осме ха.

ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА ДРЖАВ НОГ ЗЕМЉИ ШТА

У закуп изда то 62 хек та ра 

У дру гом кру гу лици та ци је за 
пољо при вред но земљи ште у 
држав ној сво ји ни у општи ни 

Пећин ци, која је одр жа на 29. и 30. 
децем бра, пону ђе но је 1.286 хек та ра у 
14 ката стар ских општи на (само у 
Субо ти шту је сво земљи ште изда то у 
закуп већ у првом кру гу), а током два 
дана лици та ци је у закуп је изда то 
укуп но 62 хек та ра земљи шта у Аша-
њи, Кар лов чи ћу и Обре жу.

Како нам је рекао пред сед ник Коми-
си је за изда ва ње земљи шта у закуп 
Томи слав Ћир ко вић, нај ви ша цена је 
постиг ну та за пар це лу од 50 хек та ра у 
Аша њи која је изда та за 27.900 дина-

ра по хек та ру, иако је почет на цена 
била 10.900 дина ра, док је оста ло 
земљи ште изда то по почет ним цена-
ма уве ћа ним за један лици та ци о ни 
корак.

- С обзи ром на чиње ни цу да је у 
нашој општи ни зна ча јан део земљи-
шта већ издат у првом кру гу лици та ци-
је и по осно ву пра ва пре чег заку па, да 
је земљи ште пону ђе но у дру гом кру гу 
махом било четвр те, пете и шесте 
кла се, као и да је изда ва но у закуп на 
пери од од само јед не годи не, било је 
за оче ки ва ти да ће инте ре со ва ње 
бити знат но мање него у првом кру гу 
– обја снио је Ћир ко вић.

Нај ви ша цена је постиг ну та за пар це лу од 50 хек та ра у 
Аша њи која је изда та за 27.900 дина ра по хек та ру, иако 
је почет на цена била 10.900 дина ра, док је оста ло 
земљи ште изда то по почет ним цена ма уве ћа ним за 
један лици та ци о ни корак

ДНЕВ НИ БОРА ВАК У СУБО ТИ ШТУ

Сти гао нови теле ви зор 
Општин ско руко вод-

ство, на челу са 
пред сед ни цом пећи-

нач ке општи не Дубрав ком 
Кова че вић Субо тич ки, уру-
чи ло је 27. децем бра ново-
го ди шње паке ти ће деци из 
Днев ног борав ка за децу и 
мла де са смет ња ма у раз-
во ју у Субо ти шту. Том при-
ли ком је прва жена Општи-
не деци из Днев ног борав ка 
на поклон доне ла и нови 
теле ви зор, који им је обе ћа-
ла, када је недав но током 
про ва ле у ову уста но ву 
укра ден посто је ћи теле ви-
зор.

- Увек је лепо када смо 
у могућ но сти да изма ми мо 
деч је осме хе. Ове годи не 
пећи нач ка локал на само у-
пра ва је при пре ми ла ново-
го ди шње паке ти ће за све 
основ це до четвр тог раз ре-
да и пред школ це на тери то-
ри ји наше општи не, а ујед-
но смо испу ни ли и обе ћа ње 
које смо дали деци из ове 
уста но ве да ћемо им купи-
ти нови теле ви зор, уме-
сто оног који им је недав но 
укра ден. Дра го ми је да смо 
има ли при ли ку да их ова ко 
обра ду је мо за Нову годи-
ну. Овом при ли ком желим 
да се захва лим поли циј-

ским слу жбе ни ци ма који су 
брзом акци јом успе ли да 
при ве ду почи ни о ца кра ђе. 
Надам се да ће почи ни лац 
бити при ме ре но кажњен и 
да ће послу жи ти за при мер 
сви ма који нема ју ни толи ко 
људ ског у себи да не пљач-
ка ју децу са смет ња ма у 

раз во ју – изја ви ла је Кова-
че вић Субо тич ки.

Кори сни ци Днев ног 
борав ка нису кри ли радост 
и осмех током посе те.

- Деца су оду ше вље на 
ново го ди шњим паке ти ћи ма 
а посеб но са теле ви зо ром, 
јер ће сада поно во моћи да 

гле да ју сво је оми ље не еми-
си је. Нису оче ки ва ли посе-
ту и покло не, те је оду ше-
вље ње тиме веће. О ово ме 
ће сигур но при ча ти и након 
рас пу ста – каза ла је Ива на 
Нико лић, него ва те љи ца у 
Днев ном борав ку у Субо ти-
шту.
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Пра во слав ни вер ни ци 
обе ле жи ли су Бад њи 
дан тра ди ци о нал ним 

уно ше њем и па ље њем бад-
ња ка, ли тур ги ја ма у хра мо ви-
ма и по ро дич ним оку пља њем 
за по сном тр пе зом до че кав ши 
та ко нај ра до сни ји хри шћан-
ски пра зник Бо жић – пра зник 
ко јим се про сла вља ро ђе ње 
Ису са Хри ста. 

У пе так, 6. ја ну а ра у Ка зне-
но по прав ном за во ду у Срем-
ској Ми тро ви ци, ли тур ги јом и 
па ље њем бад ња ка, обе ле жен 
је Бад њи дан. Ли тур ги ју је др-
жао епи скоп срем ски Ва си ли-
је ко ји је свим осу ђе ним ли ци-
ма по же лео сре ћан Бо жић.  

Је дан од при сут них осу ђе-
ни ка, Ми лош Сан трач ре као 
је да им је Ка зне но по прав ни 
за вод омо гу ћио све ка ко би се 
осе ћа ли као код ку ће. 

- Мно го ми зна чи ова ор га-
ни за ци ја, за то што сам и ку-
ћи, док сам био на сло бо ди, 
са по ро ди цом сла вио Бо жић 
и оста ле пра зни ке. За вод нам 
по ма же да се осе ћа мо као да 
смо на по љу, да не осе ти мо 
уса мље ност и одво је ност од 
по ро ди це - ре као је Сан трач, 
а Си ни ша Де ли бос та ко ђе до-
да је да му је Бо жић ве о ма ва-
жан пра зник, те да му ипак у 
ова квим тре ну ци ма не до ста је 
по ро ди ца. 

- Бо жић је ве ли ки хри шћан-
ски пра зник, зна чи за све нас. 
На ма, ко ји смо одво је ни од 
по ро ди ца мно го не до ста је по-
ро дич на за јед ни ца. Је смо ми 
ов де дру штво, али сва ко од 
нас би же лео да је са сво јом 
по ро ди цом. Хри шћан ски пра-
зни ци нам да ју на ду и ве ру 
за бу дућ ност. На жа лост, имао 
сам при ли ку да већ до че кам 
Бо жић у овој Уста но ви, али за 
раз ли ку од ра ни јих го ди на, са-
да је бо ље ор га ни зо ва но, ви-
ше се по све ћу је па жње ве ри 
и ре ли ги ји ко ја до ста зна чи у 
овим усло ви ма - до дао је Де-
ли бос.

Пре па ље ња бад ња ка у 
окви ру КП За во да, епи скоп 
срем ски Ва си ли је, свим за-
тво ре ни ци ма по де лио је ду-
хов не књи ге.

На Бад ње ве че у пра во-
слав ним хра мо ви ма у 
Срем ској Ми тро ви ци 

слу же не су ве чер ње слу жбе и 
ор га ни зо ва но је тра ди ци о нал-
но па ље ње бад ња ка. Ве ли ки 
број Ми тров ча на, као и пред-
став ни ци ло кал не са мо у пра-
ве пред во ђе ни гра до на чел ни-
ком Вла ди ми ром Са на де ром, 
при су ство ва ли су па ље њу 
бад ња ка у цр кви Све тог Ки ри-
ла и Ме то ди ја у На се љу 
Ка ме њар.

На рум ској пи ја ци, али и на 
те зга ма у Глав ној ули ци око 

пи ја це по ја ви ли су се након 
новогодишњих празника про-
дав ци бад ња ка. Про да ва ли 
су од нај јед но став ни јих до 
оних у ком би на ци ји са су вим 
цве ћем, ора си ма и жи том. 
Це не су се кре та ле од 50 
ди на ра па на ви ше, та ко да је 
сва ко мо гао да ку пи бад њак 
сход но свом „џе пу“ и уку су. 
Мно гим про дав ци ма то је при-
ли ка да до дат но ма ло по пу не 
кућ ни бу џет, а та ко је и за 
Љу би цу Рац, Ру мљан ку ко ја 
има че тво ро де це. 

- Сва ке го ди не про да јем 

бад ња ке, укра сне и обич не, 
то је на чин да до дат но за ра-
дим, имам че тво ро де це ко ја 
ми по ма жу па и они про да ју 
ове бад ња ке на пи ја ци. При-
мам со ци јал ну по моћ, пре 
сам  ра ди ла у пла сте ни ци ма, 
са да ви ше не мо гу јер ми је 
кич ма бо ле сна.  Са да са 
де цом  пра вим бад ња ке, 
ивањ ске вен чи ће, ике ба не, 
све што мо же да се про да да 
до дат но за ра дим ко ји ди нар, 
да пре жи ви мо. Це не се кре ћу  
од 50 до 100 ди на ра, ку пу ју 
љу ди, не ко се и цењ ка, тра жи 

У СРЕ МУ
ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ
БАД ЊИ ДАН
И БО ЖИЋ 

Про сла вље но
Хри сто во ро ђе ње

Паљење бадњака у На се љу Ка ме њар у Сремској Митровици

Паљење бадњака и у митровачком затвору
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да про дам ма ло јеф ти ни је - 
ре кла је за на ше но ви не 
Љу би ца Рац. 

У пе так ују тро, 6. ја ну а ра, 
кроз Ру му је тра ди ци о-
нал но про шла ко ло на 

во зи ла ко ја су но си ла бад ња-
ке - ко ло на је за ста ла на 
са мом цен тру где су оку пље-
ни пе ва ли бо жић не пе сме. 
Ве ли ки број гра ђа на Ру ме оку-
пио се на Бад ње ве че у цр кви 
Со ше стви ја Све тог Ду ха тзв. 
„Грч кој цр кви“ у цен тру гра да 
где је, у скла ду са тра ди ци јом, 
уз бо го слу же ње, ор га ни зо ва-
но па ље ње бад ња ка. Чи ну 
на ла га ња бад ња ка на ва тру 
при су ство ва ли су и пред став-
ни ци ло кал не са мо у пра ве - 
Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца 
пред сед ни ка рум ске оп шти не, 
пред сед ник СО Ру ма Сте ван 
Ко ва че вић и Ду шан Љу би-
шић, на чел ник Оп штин ске 
упра ве. Бла го си ља не гран чи-
це бад ња ка де ље не су оку-

пље ним гра ђа ни ма, ко ји су их 
од не ли сво јим ку ћа ма. По том 
је, у окви ру Бо жић не ули це 
из ве ден и про грам на Град-
ском тр гу. Та ко ђе, Уни ја же на 
и Са вет за мла де ОО СНС 
Ру ма су  на Град ском тр гу 
обе ле жи ли Бад њи дан. Они су 
по де лом бад ња ка  и ко ла ча са 
су гра ђа ни ма по де ли ли ра дост 
пра зни ка. 

Ме шта ни Ули це Јан ка 
Је сен ског у Ста рој Па зо ви, у 
пе так 6. ја ну а ра, на Бад њи 
дан упр кос ве ли кој хлад но ћи 
на ста ви ли су тра ди ци ју за по-
че ту пре 46 го ди на ко ју су пре-
не ли из род ног кра ја, из ис точ-
не Бо сне, из око ли не Ро га ти-
це и Чај ни ча. Од ра них ју тар-
њих ча со ва уз ва тру спре ма ли 
су бо жић не пе че ни це, а 
Ми лош Ан дрић нам је ре као 
да оби чај за по чет дав не 1971. 
го ди не ни су пре ки да ли. Во ја 
Ан дрић ко га смо та ко ђе за те-
кли по ред ва тре, је ис при чао 

да су ком ши је, ро ђе ни Ста ро-
па зов ча ни у по чет ку са ра до-
зна ло шћу до ла зи ли и рас пи-
ти ва ли се, за што се пе че ни ца 
пе че да њу, а не уве че. У рат-
ним го ди на ма но си ли су ови 
љу ди по моћ ра ње ни ци ма ко ји 
су би ли на ле че њу у Слан ка-
ме ну, ре као је за РТВ Ста ра 
Па зо ва Ми ле Го лу бић и че сти-
тао Бад њи дан.

Из у зет но ни ска тем пе ра-
ту ра ни је спре чи ла ве ли-
ки број Ин ђин ча на да 

при су ству је ве чер њој ли тур ги-
ји са па ље њем бад ња ка у 
свим пра во слав ним хра мо ви-
ма. Вер ни ци су на кон ли тур ги-
је има ли при ли ке да се окре пе 
ку ва ним ви ном и ра ки јом као и 
по га чом. Ли тур ги ји у хра му 
Све ти цар Кон стан тин и ца ри-
ца Је ле на при су ство вао је 
пред сед ник Oпш тине Вла ди-
мир Гак са су пру гом. На кон 
цр кве ног об ре да, упри ли чен је 
спек та ку ла ран ва тро мет.

У пор ти цр кве по све ће не 
Све том кне зу Ла за ру у Ши ду 
организовано је такође па ље-
ње бад ња ка у при су ству вер-
ни ка.  По во дом нај ра до сни јег 
хри шћан ског пра зни ка, вер ни-
ци су при су ство ва ли бо жић-
ном ју тре њу и све тој ли тур ги ји 
у хра му Све тог оца Ни ко ла ја у 
Ши ду.

Пра во слав ни вер ни ци Бад-
њи дан про сла ви ли су и у ири-
шкој оп шти ни. 

Такође, у пра во слав ним 
хра мо ви ма ши ром оп шти не 
Пе ћин ци одр жа на су ве чер ња 
бо го слу же ња и па ље ња бад-
ња ка, а оп штин ско ру ко вод-
ство, на че лу са за ме ни ком 
пред сед ни це Оп шти не Зо ра-
ном Вој ки ћем, при су ство ва ло 
је слу жби у нај ста ри јем пра во-
слав ном хра му у Вој во ди ни – 
цр кви Све тог Лу ке у Ку пи но ву, 
у ко јој се од про шле го ди не 
на ла зи део мо шти ју Све те 
Мај ке Ан ге ли не Бран ко вић. 
Вој кић је том при ли ком на гла-
сио да је већ тра ди ци ја у 
пе ћи нач кој оп шти ни да чел ни-
ци ло кал не са мо у пра ве при-
су ству ју бо го слу же њи ма на 
Бад ње ве че.

- Сва ке го ди не оп штин ско 
ру ко вод ство за јед но са гра-
ђа ни ма при су ству је слу жби 
на Бад ње ве че у јед ном од 
пра во слав них хра мо ва у на-
шој оп шти ни, јер су бо жић ни 
пра зни ци вре ме ка да сви тре-
ба да бу де мо јед на ве ли ка по-
ро ди ца и да по де ли мо ра дост 
овог ве ли ког хри шћан ског пра-
зни ка – ре као је Вој кић, ко ји 
је ујед но свим пра во слав ним 
вер ни ци ма че сти тао Бо жић и 
по же лео им ми ра, здра вља, 
сре ће и по ро дич не хар мо ни је.

Ака тист Мај ци Ан ге ли ни 
слу жио је ме сни па рох 
је реј Пре драг Ми хај-

ло вић ко ји је, обра ћа ју ћи се 
оку пље ним вер ни ци ма, ре као 
да је за Ку пи но во до ла зак мо-
шти ју Мај ке Ан ге ли не ве ли ки 
до га ђај и на гла сио да се на да 
да ће нас Мај ка Ан ге ли на све 
по ве сти ка бо љем.

- До ла зак де ла мо шти ју Мај-
ке Ан ге ли не је ве ли ки ду хов ни 
пре по род не са мо Ку пи но ва, 
већ и це ле оп шти не Пе ћин ци 
и око ли не. Ни је слу чај но то 
што су ов де љу ди са ра зних 
стра на, што су са на ма и љу-
ди из ло кал не са мо у пра ве, ја 
сам убе ђен да их је све при ву-
кла Мај ка Ан ге ли на и да ће мо 
уз по моћ вер ни ка и Оп шти не 
Пе ћин ци ус пе ти да об но ви мо 
све ти ње ко је има мо у Ку пи но-
ву, а ко је су нај ве ће не са мо 
на про сто ру оп шти не Пе ћин-
ци, већ и у Сре му и ши ре и да 
ће мо сви мо ћи да се ди чи мо 
овим све ти ња ма  – ре као је 
отац Пре драг.   

Е. М. Н. 

Бадње вече у Купинову

Литургија у румској Цркви
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ЧА РИ ОГЛА ША ВА ЊА

Оглас ко ји ни је
по жељ но про чи та ти?

Ме ђу они ма ко ји има ју не ка ква 
по сла са штам па ним ме ди ји ма 
(но вин чи на ма, што би ре као С. 

Ба са ра), ва жи јед на виц ка ста из ре ка 
да ако же лиш да оглас, ко ји по за ко ну 
мо раш да об ја виш, „ни ко не про чи та“, 
он да иза бе реш не ки днев ни ма ло ти-
ра жни лист. То јест, ако же лиш обр ну-
то, он да се од лу чиш за ти ра жне но ви-
не, по пут ре ци мо Бли ца, Но во сти 
итд. Што да је ве ро ват но ћу да ће се 
до тич ни оглас про чи та ти ши ром 
зе мље. Где ће се оглас об ја ви ти, 
осим по за ко ни ма ло ги ке и тр жи шта, 
за ви си и од то га ко ја је циљ на гру па 
огла ши ва ча.  

Град ска упра ва за ур ба ни зам Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, не дав но је огла-
си ла  Јав ни увид о на цр ту пла на 
де таљ не ре гу ла ци је про стор ног 
бло ка из ме ђу ули ца Ар се ни ја Чар но
је ви ћа, Ра тар ске, Ва се Пе ла ги ћа и 
Пе тра Пре ра до ви ћа. Су де ћи по ло ка-
ци ји ко ја је пред мет огла ша ва ња, 
би ло би ло гич но да се ова кав оглас 
об ја ви у ло кал ним но ви на ма, с об зи-
ром на то да се ти че ов да шњих гра ђа-
на. Ако пак град ски оци ми сле да је 
ова ло ка ци ја ин те ре сант на и за гра-
ђа не Сур ду ли це, или ре ци мо Ди ми-

тров гра да, Љи га, Пре љи на итд, он да 
би би ло ло гич но да се оглас об ја ви и 
у ви со ко ти ра жном днев ном ли сту. 

Град ска упра ва за ур ба ни зам је учи-
ни ла не што пот пу но обр ну то од ло ги-
ке и при лич но не у о би ча је но. Оглас, 
ко ји је све тлост да на угле дао 21. 
де цем бра,  ни је об ја ви ла у ов да шњим 
ло кал ним но ви на ма, ни ти у днев ним 
ви со ко ти ра жним но ви на ма. Оглас је 
об ја вљен у днев ним но ви на ма ко је у 
Срем ској Ми тро ви ци има ју ма ли број 
чи та ла ца, а на на ше пи та ње за што је 
по ли ти ка огла ша ва ња не ло гич на, 
на чел ни ца Град ске упра ве Ве сна 
Ву ја но вић ни је уме ла да од го во ри 
пи сцу ових ре до ва. Уз ко мен тар да су 
текст на огла ша ва ње про сле ди ле 
„слу жбе“, обе ћа ла је да ће нас о то ме 
оба ве сти ти. До мо мен та за кљу че ња 
овог бро ја ни смо до би ли об ја шње ње.

Бив ши гра до на чел ник и бив ши 
на чел ник Град ске упра ве Вла ди мир 
Пет ко вић увео је прак су да се огла си 
ова квог ти па штам па ју у ло кал ном 
гла си лу, упра во из раз ло га ко ји смо 
већ на ве ли. Сем то га, огла ша ва ње у 
ло кал ном ли сту, сем што је „ви дљи-
ви је“, ви ше стру ко је и јеф ти ни је, а 
по зна то је ко ли ко ло кал ној са мо у пра-

ви  штед ња ле жи на ср цу. 
С об зи ром на то да је ак ту ел на 

на чел ни ца би ла до бра са рад ни ца 
бив шег гра до на чел ни ка и ко ле ге Пет-
ко ви ћа, те шко је за ми сли ти да би 
ме ња ла прак су огла ша ва ња ко ја је 
већ за жи ве ла. Ко ме би то би ло од 
ин те ре са, те шко је об ја сни ти, јер 
не ма ни ло ги ке? Ако на чел ни ца Упра-
ве не зна да од го во ри ка ква је и за што 
се на пра сно ме ња по ли ти ка огла ша-
ва ња, ко зна? 

А мо жда је са мо Пе ра Пи сар из 
Ад ми ни стра тив ног ре шио да 
пре ки не до бру прак су ко ју је 

увео бив ши гра до на чел ник. О ко ме, 
иа ко је сме њен, ње го ве бив ше ко ле ге 
и из стран ке и из ло кал не са мо у пра-
ве, још увек има ју ре чи хва ле.

П. С.  Не де љу да на ка сни је, 28. 
де цем бра, текст огла са об ја вљен је и 
у јед ном ло кал ном ли сту, али са да ту-
мом од 21. де цем бра. Иде ал но за 
збу њи ва ње, или је циљ ова квог об ја-
вљи ва ња истог огла са у раз ма ци ма 
од не де љу да на, об ја вље но с јед ном 
је ди ним раз ло гом – да га што ма њи 
број гра ђа на про чи та. Из ког раз ло га? 
Да л’ је у пи та њу са мо глу па гре шка 
ил’ још глу пља на ме ра?  В. Ћо сић   

Да л’ је у пи та њу глу па гре шка ил’ још глу пља на ме ра?

Град ска упра ва је учи ни ла не што
пот пу но обр ну то од ло ги ке и при лич но

не у о би ча је но. Оглас ни је об ја ви ла у 
ов да шњим ло кал ним но ви на ма, ни ти у 

днев ним ви со ко ти ра жним но ви на ма. 
Оглас је об ја вљен у днев ним но ви на ма 
ко је у Срем ској Ми тро ви ци има ју ма ли 

број чи та ла ца, а на на ше пи та ње за што 
је по ли ти ка огла ша ва ња не ло гич на, 

на чел ни ца Град ске упра ве Ве сна
Ву ја но вић ни је уме ла да од го во ри

ДА ЛИ НАЧЕЛНИЦИ НЕКО РАДИ
ИЗА ЛЕЂА: Весна Вујановић 
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ШИД

При ват на поли кли ни ка

Поли кли ни ка „Др Ивић“ у Шиду 
све ча но је отво ре на кра јем про-
шле годи не, тач ни је 29. децем-

бра у при су ству вели ког бро ја зва ни ца 
као и пред став ни ка локал не само у-
пра ве. 

Поли кли ни ка „Др Ивић“ опре мље на 
је савре ме ном дијаг но стич ком опре-
мом, а гра ђа ни шид ске општи не моћи 
ће у њој да ура де спе ци ја ли стич ке 
пре гле де из раз ли чи тих обла сти меди-
ци не као што су уро ло ги ја, гине ко ло-
ги ја, ендо кри но ло ги ја, реу ма то ло ги ја, 
физи ја три ја, неу ро ло ги ја, пси хи ја три ја 
и интер на меди ци на са гастро ен те ро-
ло ги јом.

- Поли кли ни ка „Др Ивић“ ће ради ти 
већи ну спе ци ја ли стич ких и суб спе ци-
ја ли стич ких гра на уро ло ги је, хирур ги-
је, гине ко ло ги је, као и свих оста лих 
обла сти физи ја три је, а посе ду је и 
ултра звуч ни каби нет. То је углав ном 
све оно што је ста нов ни штву потреб-
но, а пре гле де могу зака за ти теле фо-

ном или лич но доћи код нас. Поли-
кли ни ка је опре мље на по послед њим 
тех но ло шким мери ли ма, тако да ће 
гра ђа ни моћи да доби ју нај ква ли тет-
ни је услу ге које јед на поли кли ни ка 
може да пру жи - иста као је менаџер 
поли кли ни ке др Горан Ивић.

На пита ње о сарад њи ново о тво ре не 
поли кли ни ке са репу блич ким Фон дом 
за здрав стве но оси гу ра ње, тач ни је 
могућ но сти да гра ђа ни здрав стве не 
услу ге могу оба вља ти са здрав стве-
ном књи жи цом, без пла ћа ња, др Горан 
Ивић је одго во рио:

- Ми раз ми шља мо да одмах по 
почет ку рада кре не мо у про цес акре-
ди та ци је. Кроз ишчи та ва ње пред ло га 
новог Зако на о здрав стве ној зашти-
ти схва тио сам да држа ва пре по зна-
је више него рани је при ват ну прак су, 
било да су то бол ни це, спе ци јал не 
бол ни це, поли кли ни ке или амбу лан те. 
Што зна чи да држа ва не би сме ла да 
игно ри ше вели ка ула га ња у при ват ну 

прак су, као и нашу жељу да ста нов ни-
штву омо гу ћи мо бољу и ква ли тет ни ју 
услу гу. Ја се надам да ће у наред ном 
пери о ду гра ђа ни моћи да дола зе у 
при ват не кли ни ке са здрав стве ном 
књи жи цом и да ће доби ти услу ге које 
су им потреб не о тро шку репу блич ког 
фон да за здрав ство - иста као је др 
Ивић.

Пред став ни ци локал не само у пра ве, 
изра зи ли су задо вољ ство због отва ра-
ња савре ме не поли кли ни ке у Шиду.

- Гра ду Шиду и њего вим гра ђа ни ма 
ова поли кли ни ка ће пуно зна чи ти пого-
то во што за спе ци ја ли стич ке пре гле де 
неће више мора ти да путу ју у Срем ску 
Митро ви цу. Овде је све ново и савре-
ме но, а како сам чуо посто ји и могућ-
ност про ши ре ња. Вео ма сам сре ћан и 
задо во љан што ће наши гра ђа ни има-
ти врхун ску здрав стве ну услу гу - иста-
као је пред сед ник Општи не Шид Пре-
драг Вуко вић.

М. Н.

Отва ра ње поли кли ни ке „Др Ивић“

Поли кли ни ка
„Др Ивић“

опре мље на је
савре ме ном

дијаг но стич ком
опре момм, а гра ђа ни

ће моћи да ура де
спе ци ја ли стич ке

пре гле де из раз ли чи тих 
обла сти меди ци не 
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У НОВО ГО ДИ ШЊОЈ НОЋИ КОЛИ МА УЛЕ ТЕО У КАФИЋ

Нова година у Капани
опасна по живот

Бра ни слав Дур са но вић се тере ти да је у ново го ди шњој ноћи ауто мо би лом 
улетео у дво ри ште уго сти тељ ског објек та у Срем ској Митро ви ци и нанео тешке 
теле сне повре де дво ји ци мушка ра ца. Осум њи че ни је побе гао, али га је поли ци ја 
убр зо про на шла

У ново го ди шњој ноћи, око три сата 
иза поно ћи дого ди ла се несре ћа у 
јед ном кафи ћу у Срем ској Митро-

ви ци, када је три де сет дво го ди шњи Бра-
ни слав Дур са но вић из Мар ти на ца коли-
ма уле тео у дво ри ште кафи ћа и повре-
дио дво ји цу мома ка. Са пре ло ми ма пот-
ко ле ни це Мили во је Тодо ро вић и Дејан 
Ђако вић задр жа ни су на бол нич ком 
лече њу у Општој бол ни ци у Срем ској 
Митро ви ци, ода кле су након неко ли ко 
дана пуште ни кући. Дур са но ви ћу је 
одре ђен јед но ме сеч ни при твор.

Како сто ји у зва нич ном саоп ште њу 
Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро ви-
ци, при пад ни ци Мини стар ства уну тра-
шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци су 
ухап си ли Б. Д. (32) због посто ја ња осно-
ва сум ње да је извр шио кри вич но дело 
поку шај тешког уби ства.

Он се тере ти да је ново го ди шњој ноћи 
ауто мо би лом нагло ушао у дво ри ште 
уго сти тељ ског објек та у Срем ској 
Митро ви ци и нанео тешке теле сне 
повре де дво ји ци мушка ра ца. Осум њи-
че ни је побе гао, али га је поли ци ја убр зо 
про на шла.

А шта је све прет хо ди ло неми лом 
дога ђа ју за М нови не гово ри вла сник 
кафи ћа Капа на Сло бо дан Пекић.

- Деч ко је био на доче ку Нове годи не 
у нашем лока лу са супру гом и при ја те-

љи ма. Били су весе ли, ника квих про-
бле ма није било. Одје дан пут је почео да 
ломи чаше по кафи ћу и диже фрку, 
обез бе ђе ње га је фино испра ти ло из 
лока ла, без ијед не ружне речи или гру-
бо сти – при ча Пекић.

Око три сата иза поно ћи Дур са но вић 
је ауто мо би лом уле тео у дво ри ште 
Капа не и заку цао се у излог. Затим је 
побе гао са места несре ће. Пре ма незва-
нич ним инфор ма ци ја ма оти шао је за 
Мар тин це, сакрио ауто мо бил са којим је 
уле тео у кафић, и дру гим коли ма се 
поно во дове зао до гра да, где га је поли-
ци ја при ве ла. 

- Срећ на окол ност је била та што је 
био фај ронт, музи ка је пре ста ла да сви-
ра и гости су се рази ла зи ли. Нову годи-
ну у кафи ћу је чека ло изме ђу 250 и 300 
људи, тако да се тај упад десио који сат 
рани је, сигур но би било више повре ђе-
них – каже Сло бо дан Пекић и исти че да 
Капа на није инци дент но место.

По селу се при ча да је Дур са но вић 
миран деч ко, поро ди чан човек, који не 
пра ви про бле ме. 

Да ли раз лог за ова ко пона ша ње 
можда лежи у коли чи ни алкол хо ла која 
је то вече попи је на, или је нешто дру го у 
пита њу? Одав но се зна за везу изме ђу 
пије ња алко хо ла и агре сив ног пона ша-
ња. Не само да пије ње алко хо ла про мо-

ви ше агре сив ност, већ је под деј ством 
алко хо ла честа и вик ти ми за ци ја (облик 
дис кри ми на ци је у којем одређене особе 
постају жртве због неког људског 
деловања).

Како обја шња ва ју пси хо ло зи, већ од 
прве инток си ка ци је алко хо лом дола зи 
до поре ме ћа ја пси хич ких функ ци ја, 
поре ме ће ног пона ша ња и вре ме ном 
раз ви ја ња карак те ри сти ка зави снич ке 
лич но сти. Мале колич не алко хо ла делу-
ју опу шта ју ће, осо ба осе ћа више само-
по у зда ња и мање је забри ну та, што је 
пове за но са инхи би тор ним деј ством 
алко хо ла. Али што се алко хол пије више 
и уче ста ли је, мозак је све више „пого ђе-
ни ји“, и уме сто при јат ног ефек та дола зи 
до испо ља ва ња нега тив них емо тив них 
одго во ра: љут ње, агре си је, узне ми ре но-
сти и депре си је, јер „редов не“ инток си-
ка ци је оме та ју нор мал но функ ци о ни са-
ње неу ро тран сми те ра у мозгу, чија је 
рав но те жа нео п ход на за ста бил но мен-
тал но здра вље.

Пре ма истра жи ва њи ма, као три нај о-
збиљ ни ја про бле ма мла дих у Срби ји 
исти чу се алко хо ли зам, неза по сле ност 
и нар ко ма ни ја. Ови про бле ми су, због 
опште дру штве не бес па ри це и недо-
стат ка пер спек ти ве омла ди не, зајед нич-
ки за сва дру штва у тран зи ци ји. 

Б. Села ко вић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

У рит му Евро пе

Пред крај про шле годи не, 28. децем-
бра у митро вач кој Град ској кући 
пот пи сан је уго вор о уче шћу деце 

са тери то ри је Гра да Срем ска Митро ви ца 
у про јек ту „Срби ја у рит му Евро пе“. Два-
де сет гра до ва и општи на у Срби ји уче-
ство ва ће у овом про јек ту, а так ми че ње 
ће бити одр жа но у јуну у Сом бо ру.

Два де се так тален то ва не деце, која 
ће се бира ти на интер ним кастин зи ма у 
окви ру шко ла, има ће бес плат ну обу ку за 
ово так ми че ње. 

- Уко ли ко побе ди баш Митро ви ца, сле-
де ће годи не бисте доби ли живи пре нос 
из вашег гра да, доче ка ли сву децу из 

гра до ва Срби је, деца побед ни ци доби-
ја ју пут у земљу коју су пред ста вља ли 
и пошто се гла са у живом ТВ пре но су, 
путем СМС-а, 50 одсто од тог при хо да 
иде у буџет Гра да - рекао је Игор Кара да-
ре вић, дирек тор про јек та „Срби ја у рит му 
Евро пе“.

Циљ ове мани фе ста ци је је него ва ње 
кул ту ре и јези ка Евро пе. 

Како је иста као митро вач ки гра до на-
чел ник Вла ди мир Сана дер, уче шћем у 
про јек ту „Срби ја у рит му Евро пе“ про-
мо ви са ће се тален то ва на деца из нашег 
гра да, а Град ће пока за ти и да негу је 
европ ске вред но сти. Б. С.

Пот пи си ва ње уго во ра о сарад њи

АНКЕ ТА: Оче кивања
у 2017. години

Бран ко Милу ти но
вић: Само да буде 
боље, да се људи 
више запо шља ва ју, да 
нам град буде још 
леп ши и да упе цам 
мно го више рибе на 
Сави.

Дали бор Лат ко
вић: Све нај бо ље, да 
све буде лепо, да 
нађем девој ку, да 
будем бољи спор ти-
ста и да осво јим још 
коју меда љу у кара-
теу. 

Сне жа на Трај ко
вић: Не пре ви ше, али 
ипак оче ку јем да нам 
буде добро и да буде-
мо насме ја ни и весе-
ли.

Жељ ко Стар че
вић: Ништа што до 
сада нисмо виде ли, 
ништа екс клу зив но, 
ништа посеб но, да 
ова годи на буде само 
као прет ход на.

Слав ко Сто ја но
вић: Оче ку јем да ова 
годи на буде боља, 
бар у нече му. Оби чан 
човек тешко дола зи 
до посла, а можда се 
деси да у овој годи ни 
доби јем посао.

Зла ти ца Радо је
вић Вла јић: Оче ку јем 
само више здра вља, а 
кад је човек здрав 
оства ри ће све оста ло.

Љубо мир Кова че
вић: Оче ку јем све нај-
бо ље. По мојој оце ни 
Вла да води добро 
посао. Желим да тако 
наста ви, а и нама ће 
бити мно го боље.

Сла ђа на Лукић: 
Пуно здра вља, сре ће, 
љуба ви, а оста лог ће 
све га бити.

Локал на само у пра ва је у нову годи-
ну ушла са обно вље ним возним 
пар ком, реч је о купље ном новом 

ком би ју „Фиат дука то“ чија је вред ност 
око 3,6 мили о на дина ра.

До сада су у возном пар ку рум ске 
општи не била два ком би ја која су кори-
шће на за пре воз деце са смет ња ма 
у раз во ју у Днев ни бора вак, али исто 
тако и за пре воз чла но ва број них кул-

тур но умет нич ких дру шта ва, удру же ња 
и спорт ских клу бо ва. Међу тим, један од 
та два ком би ја је био у при лич но лошем 
ста њу тако да није омо гу ћа вао пот пу но 
без бе дан пре воз, па је то и био раз лог 
да се доне се одлу ка о купо ви ни новог 
ком би ја. 

Нови ком би је допре мљен, а пред-
сед ник рум ске општи не Сла ђан Ман чић 
је иста као да локал на само у пра ва, сви-

ма који ма је пре воз потре бан, 
изла зи у сусрет и обез бе ђу је 
пре воз.

- Ово пого то во важи за инва-
лид ну децу, јер их сва ки дан 
дово зи мо у Днев ни бора вак 
за децу и мла де са смет ња ма 
у раз во ју, али и вра ћа мо кућа-
ма. Ту су и удру же ња жена, 
ловач ка, кул тур но умет нич ка 
дру штва  и спор ти сти. Зна чи, 
посто ја ла је оправ да на потре-
ба за набав ку новог вози ла. 
Дотра ја ли ком би смо усту пи ли 
ЈП „Кому на лац“ које ће извр-
ши ти нео п ход ни ремонт вози ла 
и кори сти ће га за сво је потре бе 
- рекао је Сла ђан Ман чић.

С. Џ.

РУМА

Набав ка новог ком би ја

Начел ник Душан Љуби шић и пред сед ник
Општи не Слађан Манчић испред новог ком би ја
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Пијан возиo трак тор
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Инђи ји су, при ли ком кон тро ле 
сао бра ћа ја, одре ди ли задр жа ва ње до 12 
часо ва 48-годи шњем мушкар цу који је 
возио трак тор у ста њу тешке алко хо ли са-
но сти, са 3,12 про ми ла алко хо ла у крви. 
Про тив њега биће под не та пре кр шај на 
при ја ва над ле жном суду. Сао бра ћај на 
поли ци ја ће у наред ном пери о ду пред у зи-
ма ти поја ча не кон тро ле сао бра ћа ја, са 
акцен том на кажњавањe пре кр ша ја вожње 
под ути ца јем алко хо ла. 

Запле њен ватро мет 
Поли ци ја у Ста рој Пазо ви запле ни ла је 

26.874 кома да пиро тех нич ких сред ста ва, у 
неле гал ној про да ји - 25.811 петар ди и 
1.063 ватро ме та. Пиро тех нич ка сред ства, 
запле ње на на улич ним тезга ма и у јед ној 
про дав ни ци,  про да ва на су без одго ва ра ју-
ћег реше ња о дозво ље ном про ме ту пиро-
тех нич ких сред ста ва. Због посто ја ња осно-
ва сум ње да су извр ши ли кри вич но дело 
недо зво ље на трго ви на про тив чети ри 
мушкар ца биће под не те кри вич не при ја ве, 
над ле жном тужи ла штву. 

Осум њи чен за
поку шај изну де

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Ста рој Пазо ви су под не ли кри-
вич ну при ја ву над ле жном тужи ла штву про-
тив 33-годи шњег мушкар ца из Ста ре Пазо-
ве, због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело поку шај изну де. 
Сум ња се да је због навод ног дуга, уз прет-
ње, зах те вао испла ту веће суме деви зног 
нов ца од 22-годи шњег сугра ђа ни на. При-
ли ком пре тре са ста на осум њи че ног, поли-
ци ја је про на шла мобил ни теле фон са 
којег су упу ћи ва не пре те ће пору ке. 

Фал си фи ко ва ни 
кален да ри

Поли ци ја у Срем ској Митро ви ци је при-
ли ком редов не кон тро ле зате кла две осо-
бе како про да ју фал си фи ко ва не кален да-
ре Срп ске пра во слав не цркве и од њих 
оду зе ли укуп но 46 кален да ра, без важе ћих 
обе леж ја. Због посто ја ња осно ва сум ње да 
су извр ши ли кри вич на дела нео вла шће но 
иско ри шћа ва ње аутор ског дела и нео вла-
шће на упо тре ба туђег послов ног име на, 
про тив њих биће под не те кри вич не при ја-
ве над ле жном тужи ла штву. 

Секи ром на рад ни цу 
Желе зни це

Брзом и ефи ка сном акци јом при пад ни ка 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва у 
Руми расве тље но је кри вич но дело поку-
шај раз бој ни штва, извр ше но 6. јану а ра на 
желе знич кој ста ни ци и про на ђе не три осо-
бе које се сум њи че за ово кри вич но дело. 
Две пуно лет не осо бе и један мало лет ник 
су уз прет њу секи ром, од рад ни це на биле-
тар ни ци зах те ва ли новац и побе гли али их 

је поли ци ја убр зо про на шла. Код јед ног од 
њих про на ђен је паке тић са биљ ном мате-
ри јом сум њи вом на мари ху а ну. Про тив 
осум њи че них биће под не та кри вич на при-
ја ва над ле жном тужи ла штву. 

Расве тље не кра ђе 
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Инђи ји су расве тли ли тешку кра-
ђу у про дав ни ци на под руч ју гра да и про-
на шли два мла ди ћа ста ро сти 22 и 23 годи-
не који се сум њи че за ово кри вич но дело. 
Сум ња се да су у току ноћи про ва ли ли у 
про дав ни цу из које су укра ли гар де ро бу, 
лап топ и днев ни пазар. Про це ње на мате-
ри јал на ште та изно си око 180.000 дина ра. 
Поли ци ја је код осум њи че них про на шла 
већи део укра де них ства ри које су вра ће не 
вла сни ку. Про тив њих биће под не та кри-
вич на при ја ва, над ле жном тужи ла штву. 

***

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци су расве-
тли ли две кра ђе на ште ту вла сни ка сео-
ских дома ћин ста ва и про на шли четво ри цу 
мла ди ћа који се сум њи че за ова кри вич на 
дела. Сум ња се да су се прек си ноћ ушу-
ња ли у њихо ва дво ри шта и из пушни ца 
укра ли веће коли чи не сухо ме сна тих про-
из во да. Већи део укра де них про из во да је 
про на ђен и вра ћен вла сни ци ма. Због 
посто ја ња осно ва сум ње да су извр ши ли 
кри вич на дела кра ђе, про тив осум њи че них 
биће поднетe кривичнe пријавe, над ле-
жном тужи ла штву.   

***

У ефи ка сној акци ји при пад ни ка Мини-
стар ства уну тра шњих посло ва у Срем ској 
Митро ви ци, про на ђе ни су воза чи пут нич-
ких ауто мо би ла „сузу ки“ и „рено“, пола 
сата након што су са две бен зин ске пум пе 
у Срем ској Митро ви ци укра ли 800 лита ра 
дизел гори ва. Воза чи ста ро сти 27 и 21 
годи ну се тере те да су 27. децем бра изме-
ђу 18,30 и 19,30 часо ва сипа ли укуп но 800 
лита ра гори ва у кани сте ре и ауто мо би ле а 
затим побе гли не пла тив ши рачу не. Осум-
њи че не је око 20,00 часо ва зау ста ви ла 
сао бра ћај на патр о ла код наплат не рам пе 
Шима нов ци. Код њих су про на ђе ни кани-
сте ри са гори вом. Про тив њих биће под не-
та кри вич на при ја ва за кра ђе, над ле жном 
тужи ла штву. 

***
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва су одре ди ли задр жа ва ње до 48 
часо ва за Д. К. (30), због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич но дело тешка 
кра ђа у пошти у Заса ви ци, под руч је Срем-
ске Митро ви це, у новем бру 2016. годи не. 
Осум њи че ног је на осно ву потер ни це про-
на шла ново сад ска поли ци ја. Он је у закон-
ском року, уз кри вич ну при ја ву, бити дове-
ден на саслу ша ње у Основ но јав но тужи-
ла штво у Срем ској Митро ви ци. 

Лажни хума ни тар ци
Поли ци ја у Ири гу расве тли ла је пет кри-

вич них дела пре ва ре и про на шла две осо-
бе које се сум њи че за њихо во извр ше ње. 
Сум ња се да су мушка рац и жена са под-
руч ја Шап ца, под изго во ром да саку пља ју 
добро вољ не при ло ге за обо ле лу децу, а 
без аде кват ног одо бре ња, посе ћи ва ли 
искљу чи во ста ри је осо бе и у тре ну ци ма 
непа жње, од њих узи ма ли новац. Про тив 
осум њи че них биће под не та кри вич на при ја-
ва, над ле жном тужи ла штву. Због сум ње да 
је на овај начин оште ће но више гра ђа на, 
Поли циј ска ста ни ца у Ири гу их пози ва да се 
јаве лич но или на теле фон 022/461-002.

Поро дич но наси ље
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Инђи ји су, по нало гу над ле жног 
тужи о ца одре ди ли задр жа ва ње до 48 
часо ва за А. В. (34), због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич но дело наси-
ље у поро ди ци. Он се тере ти да је вер бал-
но и физич ки напао мај ку и нанео јој теле-
сне повре де. Након саслу ша ња у Основ-
ном јав ном тужи ла штву у Ста рој Пазо ви, 
осум њи че ном је одре ђен при твор до 30 
дана. 

Оду зет дуван
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци су, у пре-
тре су при ват не куће про на шли и оду зе ли 
216 кило гра ма реза ног и дува на у листу и 
елек трон ску вагу. Због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич но дело недо-
зво љен про мет акци зних про из во да, у 
сарад њи са поре ском поли ци јом, про тив 
вла сни ка куће биће под не та кри вич на при-
ја ва, над ле жном тужи ла штву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Со р те пше ни це ко је су по се ја не 
на под руч ју рум ске оп шти не от-
пор не су на ни ске тем пе ра ту ре, 

та ко да ни су за бе ле же не ве ће ште те 
од из мр за ва ња.

Сте пен от пор но сти на ни ске тем пе-
ра ту ре умно го ме за ви си и од вре ме-
на се тве. Пше ни ца ко ја је по се ја на у 
оп ти мал ном агр о тех нич ком ро ку (до 
кра ја ок то бра) про шла је кроз пе ри од 

ка ле ња и тре нут но се на ла зи у фа зи 
бо ко ре ња што је фа за у ко јој је пше-
ни ца нај от пор ни ја на ни ске тем пе ра-
ту ре. 

- Ове го ди не је би ло до ста се тве ван 
оп ти мал ног агр о тех нич ког ро ка. Пше-
ни ца ко ја је та да по се ја на на ла зи се 
у фа за ма од по чет ка ни ца ња до фа зе 
два  ли ста и у тим фа за ма је да ле ко 
осе тљи ви ја на деј ство ни ских тем пе-
ра ту ра. Што се ти че биљ них вр ста, 
пше ни ца и три ти ка ле су от пор ни ји од 
јеч ма - ка же Го ран Дроб њак, струч ни 
са рад ник у По љо при вред ној струч ној 
слу жби Ру ма.

Код пше ни це и три ти ка ла  кри тич на 
тем пе ра ту ра ко ју биљ ка мо же да под-

не се је ми нус 14 сте пе ни Цел зи ју са 
док је код јеч ма ми нус 12 сте пе ни. 

По је ди не со р те из др же и ни же тем-
пе ра ту ре. Под сне жним по кри ва чем 
от пор ност ра сте и она је ве ћа уко ли ко 
је сне жни по кри вач де бљи.

Про це ну ште те од из мр за ва ња је 
мо гу ће утвр ди ти тек на кон по ра ста 
тем пе ра ту ре.

- Мо гу ће је да до ђе до из мр за ва ња 
ли сне ма се, али тре ба под се ти ти на 
ве ли ку моћ ре ге не ра ци је стр них жи-
та. Кључ но је да чвор бо ко ре ња оста-
не са чу ван, од но сно да је на пре се ку 
бео, јер је он да ре ге не ра ци ја мо гу ћа 
- за кљу чу је Дроб њак.

С. Џ.

ЗИ МА И ПШЕ НИ ЦА

Пше ни ца от пор на
на ни ске тем пе ра ту ре

ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА ДРЖАВ НЕ 
ЗЕМЉЕ У ШИДУ

Сла бо
инте ре со ва ње

Јав но над ме та ње за закуп држав-
не земље на тери то ри ји шид ске 
општи не одр жа но је кра јем про шле 
годи не, 26, 27. и 28. децем бра у про-
сто ри ја ма Кул тур но обра зов ног цен-
тра у Шиду. Основ на карак те ри сти ка 
ово го ди шње лици та ци је било је сла-
бо инте ре со ва ње потен ци јал них 
заку па ца, уз ипак висо ко изли ци ти ра-
ну цену заку па за поје ди не пар це ле.

- Оглас је био рас пи сан за 15 ката-
стар ских општи на, с тим да није било 
пону да за ката стар ске општи не Сот, 
Љуба и Илин ци. На лици та ци ји је 
било укуп но пону ђе но 1.777 хек та ра. 
Одр жа но је 29 јав них над ме та ња на 
који ма је било при ја вље но 30 пону ђа-
ча. На оним повр ши на ма на који ма је 
било инте ре се на та, цене су биле чак 
и дупло уве ћа не од почет не ценe, док 
су на лици та ци ји послед њег дана 
пар це ле про да те по почет ним цена-
ма - иста као је пред сед ник коми си је 
за лици та ци ју пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни Дејан 
Вуче но вић.

У зо на ма основ них шко ла Јав но пред у-
зе ће „Ин ђи ја пут“ по ста ви ло је „успо-
ри ва че“ са о бра ћа ја (тех нич ка сред-

ства за успо ра ва ње са о бра ћа ја) у скла ду 
са глав ним про јек том мон та же.

По два „успо ри ва ча“ са о бра ћа ја по ста-
вље на су у Ми ле ти ће вој ули ци у Ин ђи ји у 
зо ни Основ не шко ле „Пе тар Ко чић“ и два 
„успо ри ва ча“ са о бра ћа ја у Ули ци Жар ка 
Зре ња ни на у Ма ра ди ку у зо ни Основ не 
шко ле „Бран ко Ра ди че вић“. Та ко ђе, из вр-
ше на је за ме на „успо ри ва ча“ са о бра ћа ја 

у ули ца ма Ду ша на Јер ко ви ћа и Југ Бог да-
но вој у зо ни Основ не шко ле „Ду шан Јер ко-
вић“ у Ин ђи ји и из вр ше на је мон та жа „успо-
ри ва ча“ са о бра ћа ја у зо ни Основ не шко ле 
„Бра ћа Гру ло вић“ у Ка ра ђор ђе вој ули ци у 
Бе шки, као и ви бра ци о них тра ка код Пред-
школ ске уста но ве „Сун це“ у Ули ци Ду ша на 
Јер ко ви ћа у Ин ђи ји. Прет ход не не де ље је 
из вр ше на ре па ра ци ја „успо ри ва ча“ са о бра-
ћа ја у зо ни основ не шко ле у Чор та нов ци ма, 
а све у скла ду са усво је ним глав ним про јек-
том са о бра ћа ја. М. Ђ.

АК ТИВ НО СТИ ЈП „ИН ЂИ ЈА ПУТ“

„Успо ри ва чи“ са о бра ћа ја 
постављени код шко ла
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Ново го ди шњи тур нир у брзо по те-
зном шаху, који је орга ни зо ва ло 
Удру же ње љуби те ља шаха из 

Доњег Товар ни ка, оку пио је 14 игра-
ча из пећи нач ке општи не. На тур ни ру, 
одр жа ном 30. децем бра у Ловач ком 
дому, нај ви ше успе ха имао је Дејан 
Кача ре вић из Прхо ва са осво је них 
11.5 пое на из 13 пар ти ја. Исти учи нак 
је имао и Жив ко Петро вић из Доњег 
Товар ни ка, који је у међу соб ној пар ти-
ји пора жен од Кача ре ви ћа.

Кона чан поре дак на табе ли: Дејан 
Кача ре вић и Жив ко Петро вић по 11.5, 
Дејан Јова но вић и Сла ви ша Спа сић 
по 11, Сава Костић 8, Зоран Вуков 7, 
Радо ван Васић и Пре драг Петро вић по 
6, Вла ди мир Шарић, Миро слав Гудо-
вић и Дра ган Рајак по 4, Или ја Вуков, 
Милош Васић и Дра ган Алек сић по 2 
пое на.

ШАХОВ СКИ ТУР НИР У ДОЊЕМ ТОВАР НИ КУ

Побед ник Дејан Кача ре вић

Финалне утакмице Ме ђу на род-
ног фут сал тур нира у Сремској 
Митровици играју се 14. 

јануара. Турнир је по чео 22. де цем бра, 
а велики број при ја вље них еки па, као 
и тра ди ци о нал но број на пу бли ка ко ја 
пра ти тур нир, учи ни ли су да овај тур-
нир до би је епи тет јед ног од нај ве ћих у 
др жа ви. 

Пре ма ре чи ма Си ни ше Нин ко ви ћа 
из Спорт ског цен тра Пин ки тре нут но 
се игра ју осми не фи на ла, док ће се по-
лу фи на ле одиграти 13, а фи на ле 14. 
ја ну а ра. 

- До са да смо за до вољ ни по се том 
пу бли ке, ма да ће их сад би ти све ви ше 
и ви ше ка ко се бли жи фи на ле. Што се 
ти че са мог тур ни ра, ни смо има ли ни-
јед ну при мед бу на организацију. Сле-

де ја ке утак ми це, це ла ре пре зен та ци ја 
Ср би је „про ћи“ ће кроз овај тур нир, на-
рав но у раз ли чи тим еки па ма – ре као је 
Нин ко вић. 

Што се ти че ка те го ри ја, има их шест 
и то: пи о ни ри (2002. го ди ште и мла ђи), 
ка де ти (2000. го ди ште и мла ђи), омла-
ди н ци (1998. го ди ште и мла ђи), се ни-
о ри, мла ђи ве те ра ни (1981. го ди ште и 
ста ри ји), ста ри ји ве те ра ни (1971. го ди-
ште и ста ри ји).

Нов ча не на гра де би ће до де ље не за 
осво је но пр во ме сто у свим ка те го ри ја-
ма сем пи о ни ра. У свим ка те го ри ја ма 
би ће до де ље ни и пе ха ри за нај бо љег 
игра ча, стрел ца, гол ма на. Нов ча на на-
гра да за осво је но пр во ме сто у кон ку-
рен ци ји се ни о ра је 600.000 ди на ра.

С. С.

ФУТ САЛ ТУР НИР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Тр ка за 600.000 ди на ра
СПАР ТА КО ВА НАГРА ДА

Међу добит ни ци ма 
и Инђи јац

Пре сти жну награ ду „Јован Микић Спар-
так“ за врхун ска оства ре ња у спор ту Ауто-
ном не Покра ји не Вој во ди не добио је Миро-
слав Дра гој ло вић из Инђи је, у кате го ри ји 
спорт ски суди ја. Награ ду је доде лио Спорт-
ски савез Вој во ди не под покро ви тељ ством 
Секре та ри ја та за спорт АПВ.

Испред Покра јин ског секре та ри ја та за 
спорт и омла ди ну, при сут ни ма се обра ти ла 
Аран ка Бин дер, помоћ ни ца покра јин ског 
секре та ра за спорт која је ујед но била и 
пред сед ни ца жири ја за доде лу Спар та ко ве 
награ де.

Жири за награ ду Јован Микић Спар так за 
2016. годи ну чини ли су: Аран ка Бин дер, 
испред Покра јин ског секре та ри ја та за спорт 
и омла ди ну, др Дани јел Жупић, дирек тор 
Покра јин ског заво да за спорт и меди ци ну 
спор та, Смиљ ка Јак шић, испред Спорт ског 
саве за општи не Жити ште, Мио драг Јотић, 
испред Кик бокс саве за Вој во ди не и Лазар 
Кур теш, испред Ново сад ске теле ви зи је.

Све ча ном уру че њу су тако ђе при су ство-
ва ли пред сед ник и гене рал ни секре тар 
Спорт ског саве за Вој во ди не, пред став ни ци 
Спорт ског саве за Срби је, пред став ни ци 
гран ских спорт ских саве за, доса да шњи лау-
ре а ти награ де, спорт ски рад ни ци, нови на ри 
и при ја те љи спор та.

Осим Миро сла ва Дра гој ло ви ћа, добит ни-
ци 49. по реду награ де „Јован Микић Спар-
так“ за 2016. годи ну су: Ласло Шура њи, 
Мар ко Томи ће вић, Бра ни слав Зељ ко вић, 
Сто но те ни ски клуб осо ба са инва ли ди те том 
„Спин“ Нови Сад, Спорт ски савез гра да Зре-
ња ни на, Лаза Бак маз, др Срђан Сол да то-
вић, Спорт ско удру же ње улич ног баске та „3 
x 3“, ком па ни ја „Дунав оси гу ра ње“ и Жив ко 
Цве ти ча нин.

АТЛЕТ СКО ПР ВЕН СТВО
ВОЈ ВО ДИ НЕ У ДВО РА НИ 

Сре му че ти ри ме да ље
У Но вом Са ду је про те клог ви кен да одр-

жа но је Пр вен ство Вој во ди не у дво ра ни за 
мла ђе пи о ни ре и мла ђе ју ни о ре у атле ти ци, 
што је ујед но и пр во зва нич но так ми че ње у 
овом дво ран ском де лу се зо не. На сту пи ло је 
пет так ми ча ра АК „Срем“, а осво је но је че ти-
ри ме да ље. 

Зла то су осво ји ле Ксе ни ја Зо ра но вић код 
мла ђих пи о нир ки у тр ци на 60 ме та ра ре зул-
та том 8,62 се кун ди и Та ма ра Јо ва но вић код 
мла ђих ју ни ор ки у ди сци пли ни ба ца ње 
ку гле (3 кг) ре зул та том 12,48 ме та ра. Јо ва на 
Ра до је вић је ба цив ши ку глу 11,20 ме та ра 
осво ји ла сре бр ну ме да љу. 

Брон за ну ме да љу у тр ци на 60 ме та ра за 
мла ђе пи о ни ре ре зул та том 8,73 се кун де 
осво јио је Вук Ма рин ко вић. Ања Ла јић је 
осво ји ла че твр то ме сто у ди сци пли ни скок у 
даљ код мла ђих ју ни ор ки ре зул та том 4,85 
ме та ра. 

 Б. К.
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KОНКУРС РУМ СКЕ БИБЛИ О ТЕ КЕ ЗА НЕО БЈА ВЉЕ НИ РОМАН

Нај бо љи „Трип ти хон
гро зо мо ре“ Дар ка Суџу ма
Ово го ди шњи побед ник кон кур са 

Град ске библи о те ке „Ата на си је 
Стој ко вић“ за исто и ме ну награ ду 

је Дар ко Суџум из Батај ни це.
Њему је награ да, која под ра зу ме ва и 

штам па ње рома на, уру че на 29. децем-
бра у чита о ни ци Град ске библи о те ке.

По речи ма дирек то ра Град ске библи-
о те ке Жељ ка Сто ја но ви ћа, ове годи не 
је на кон курс при сти гло десет радо ва, 
три су се издво ји ла ква ли те том, а међу 
њима је, по јед но ду шној оце ни жири ја у 
саста ву Момир Васи ље вић, Тодор Бјел-
кић и Ђока Фили по вић - нај бо љи био 
Дар ков „Трип ти хон гро змо ре“.

– По мом мишље њу овај роман има 
све пред у сло ве да иза зо ве пажњу чита-
лач ке јав но сти. Аутор је млад човек што 
је добро јер, то пока зу је да писа ње и 
чита ње није у кри зи, да увек има нових 
писа ца и чита ла ца. Нисмо до сада има-
ли слу чај, сем јед ног добит ни ка који је 
био адво кат, да је неко из све та при род-
них нау ка добио ову награ ду, а Дар ко 
Суџум је и нај мла ђи добит ник - рекао је 
Сто ја но вић. 

Зани мљи во је да је Дар ко Суџум по 
зани ма њу авио - меха ни чар а ово ће 
бити њего ва прва обја вље на књи га.

– Роман се састо ји из три дела, а глав-
ни лик, да тако кажем, је јед но дрво, дуд 
који заи ста посто ји. Кроз њего во тра ја ње 
пра тим живот људи који су живе ли око 
њега, њихо ве суд би не у вре мен ском раз-
до бљу од кра ја 18. века па до бом бар-
до ва ња. Књи гу сам писао годи ну дана. 
Вео ма сам захва лан Град ској библи о те-
ци у Руми и струч ном жири ју и надам се 
да ће књи га, када буде обја вље на, брзо 
наћи пут до чита ла ца - рекао је Дар ко 
Суџум.

Пред сед ник жири ја за доде лу књи жев-
не награ де „Ата на си је Стој ко вић“ Момир 
Васи ље вић је рекао да је „Трип ти хон 
гро зо мо ре“ моћан, сло је вит и нада све 
исто ри чан роман. 

– У њему аутор пра ти дога ђа је и лико-
ве из три исто риј ска пери о да, који су 
суд бин ски одре ђи ва ли и ути ца ли на 
живот Сре ма ца, а наро чи то ста нов ни-
ка Батај ни це. То су три „гро зо мо ре“, три 
нај ве ће поша сти, три куге и три поно ра... 
Прва  „гро зо мо ра“ се одно си на вели ку 
кугу, с кра ја 18. века, дру га је стра да ње 
Срба у Сре му за вре ме уста шке вла сти, 
као и ново у спо ста вља ње вла да ви не 
ОЗНЕ, и иску ше ња на која су ста вље ни 
срем ски дома ћи ни, док је тре ћа „гро зо-

мо ра“ НАТО агре си ја. Посеб но се издва-
ја први део, бла га хумор ност, која осен-
ча ва текст, чини га још бла го твор ни јим 
и при јем чи ви јим, а овај део рома на се 
може упо ре ди ти са нај бо љим стра ни ца-
ма  „Сео ба“ Црњан ског - рекао је Момир 
Васи ље вић.

Роман је испи сан и у сла ву јед ног 
дрве та, јед не воћ ке, која је веко ви ма 
укра ша ва ла срем ска дво ри шта, шоро ве, 
дру мо ве и окрај ке сео ских ата ра. 

- Реч је о дуду и њего вим слат ким 
пло до ви ма - дуди ња ма, рекао је члан 
жири ја Тодор Бјел кић и додао да је дуд 
за Срем це све то дрво, попут хра ста или 
липе за ста ре Сло ве не.

С. Џ.

Доде ла награ де ово го ди шњем побед ни ку

РУМ СКИ ЛИКОВ НИ САЛОН

Побед ни ца Јадран ка Дими три је вић
Изло жба радо ва при сти-

глих на ово го ди шњи 18. 
Рум ски ликов ни салон 

отво ре на је 30. децем бра у 
Гале ри ји Кул тур ног цен тра. 
Рум ска публи ка ће до 22. јану-
а ра моћи да погле да све при-
сти гле и оне награ ђе не радо-
ве.

На кон курс Рум ског ликов ног 
сало на при ја ви ло се 29 умет-
ни ка са 46 радо ва које је оце-
њи вао пето чла ни жири у 
саста ву Љиља на Вој во дић, 
ака дем ска вајар ка, Маја Ћук,  
маги стар умет но сти у обла сти 
сцен ског дизај на, Дра ган 
Дебиш, сли кар, Бра ни слав 
Црвен ко вић, ака дем ски вајар и 
Мар ко Ере мић, струч ни инже-

њер гра фич ког инже њер ства и 
сли кар ства.

Зани мљив је и пода так да су 
чла но ви жири ја били и побед-
ни ци неких од рани јих Рум ских 
ликов них сало на, а они су 
одлу чи ли да је ово го ди шња 
побед ни ца Јадран ка Дими три-
је вић из Срем ске Митро ви це 
са сли ка ма под нази вом „Брза 
про ла зност“. Дру га је Јеле на 
Инђић, а тре ћи Дра го љуб Бата 
Чавић. Похва ле су оти шле у 
руке Душа на Чави ћа и Ђор ђа 
Потре би ћа.

Као награ да, за побед ни цу 
Јадран ку Дими три је вић ће у 
току ове годи не бити орга ни зо-
ва на само стал на изло жба у 
Кул тур ном цен тру. С. Џ.

Награ ђе ни уче сни ци
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НАТА ША НИН КО ВИЋ, ГЛУ МИ ЦА

Воле ла бих да кул ту ра 
поста не наша потре ба

Ната ша Нин ко вић, глу ми ца отме не 
поја ве и лепо те, прва ки ња је глу-
мач ког ансам бла Народ ног позо ри-

шта у Бео гра ду. Широј публи ци сва ка ко 
је позна ти ја по број ним попу лар ним ТВ 
сери ја ма у који ма је игра ла - Шотри не 
екра ни за ци је рома на спи са тељ ке Мир-
јам, „Јаго ди ћи“, култ ној сери ји „Луд, збу-
њен, нор ма лан“, „Ули ци липа“ - да поме-
ни мо неке од њих, али и посеб но акту ел-
ну, нашу прву озбиљ ну кри ми на ли стич ку 
сери ју „Уби це мог оца“ где игра Ната ли ју.

М НОВИ НЕ: Пред рум ском публи ком 
игра те у пред ста ви „Гозба“ Зве зда ра 
теа тра која је пре ми је ру има ла 
16.новем бра ове годи не. Дакле, после 
непу на два месе ца игра ња реци те 
како публи ка реа гу је на овај савре мен 
текст о јед ној срп ској поро ди ци у којој 
су сви неза по сле ни?

НАТА ША НИН КО ВИЋ: Публи ка реа-
гу је упра во на оним мести ма у пред ста-
ви на које смо и мисли ли да ће реа го ва-
ти. То је сати ра, реч је о поро ди ци која 

живи од кла ђе ња, јер од три гене ра ци је 
нико ништа не ради. Рад но су спо соб ни 
али без могућ но сти да раде. То су људи 
који су при ну ђе ни да се кла де и на тај 
начин зара ђу ју за живот. На све се кла де 
и нарав но то их дово ди у апсурд не ситу-
а ци је, што је нама било зани мљи во за 
игру, а видим публи ци за гле да ње.

Ви сте глу ми ца која игра и у позо ри
шту, али и у ТВ сери ја ма и фил мо ви
ма, мада нема мо баш неку вели ку 
про дук ци ју фил мо ва ма. Игра ли сте у 
култ ној сери ји „Луд, збу њен, нор ма
лан“ која је оку пи ла заи ста вели ка 
умет нич ка име на са про сто ра бив ше 
СФРЈ. Како је било ради ти у јед ној 
таквој сери ји која је сте кла изу зет ну 
попу лар ност и нај ви ше личи на аме
рич ке или енгле ске сит ко ме?

Ја сам била гост у пет епи зо да ове 
сери је. Од почет ка сам пра ти ла ту сери ју 
јер је текст писао мој друг Феђа Исо вић. 
Допа ла ми се врло и ја сам рекла да ме 
зове  ако буде неки инте ре сан тан лик. 

Било ми је заи ста вели ко задо вољ ство 
да радим са Муста фом Нада ро ви ћем. Ја 
сам дошла и сни ми ла свој лик за неко ли-
ко дана, ужи ва ла сам у томе. То није 
нима ло јед но став но, то је уигра на еки па, 
и тех ни ка и глум ци, а ти му онда дођеш 
као неко стра но тело. Међу тим, ја сам се 
брзо „ука чи ла“ са њима, и брже сам се 
укло пи ла него што смо и мисли ли. Они 
су вели ки про фе си о нал ци и ја не знам 
да ли бих издр жа ла толи ке годи не да 
сни мам тим тем пом. Али ми је, као 
излет, то било вео ма зани мљи во и дра го 
што сам то ура ди ла. 

То што сери ја тако изгле да не мора 
да зна чи да је игра ти у њој лак глу мач
ки зада так. Да ли је можда на таквим 
сни ма њи ма боље дру же ње, можда 
зани мљи ви је него када се сни ма 
нешто дру го?

То нема везе. Ви када бисте виде ли 
њих, они све раде у јед ном сту ди ју, у не 
тако сјај ним усло ви ма, могу чак рећи у 
лошим усло ви ма. Све што види те у тој 

M NOVINE :

Ната ша Нин ко вић

Воле ла бих да 
кул ту ра поста не 

потре ба наших 
гра ђа на и да

људи који
ства ра ју кул тур ну

поли ти ку
про ме не систем 

вред но ва ња
тако што ће више 
ула га ти у кул ту ру 

или дати
неке олак ши це

људи ма који би је
помо гли нов ча но
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сери ји - кафић, стан - то је све напра-
вље но у јед ном сту ди ју, ти идеш из про-
сто ри је у про сто ри ју, сце на се мења у 
року пола сата и ту се пре ла зе ненор-
мал не коли чи не тек ста. Мораш бити 
добро кон цен три сан, пра ви се пау за за 
ручак, где се у јед ној малој про сто ри ји 
једе и наста вља се даље. Изгле да лако, 
али није. Глум ци су већ толи ко ушли у 
сво је лико ве, они импро ви зу ју, могу да 
раде шта хоће,  али оно што је ту сери ју 
држа ло је апсо лут но и искљу чи во Муста-
фа Нада ре вић, он је кич ма те сери је, он 
је успо ста вио жанр и стан дард и тешко 
га је било сти ћи.

Да сада каже мо нешто о сери ји 
„Уби це мог оца“  мало је сери ја рађе
но у овом жан ру. То је кри ми на ли стич
ке сери је, вео ма озбиљ но рађе на и 
пуно је нега тив них лико ва где види мо 
ту неку нашу лажну ели ту, уби ства, 
коруп ци ју, дро гу, про сти ту ци ју...

То је дру штве но анга жо ва на сери ја, 
три лер и оно што је мени јако бит но и 
због чега је било пра во задо вољ ство 
ради ти ту сери ју јер то фан та сти чан сце-
на рио. Није било пуно вре ме на за при-
пре му, сви су били јако про фе си о нал ни, 
били су добри усло ви и када уђеш у 
кадар све је апсо лут но под ре ђе но теби 
као глум цу. Сви смо ту да би се та сце на 
напра ви ла - таква је била атмос фе ра. 
Од самог почет ка, од првог дана ја сам 
рекла да ће то да буде фан та стич но .

Игра ли сте нега ти ван лик. Да ли као 
глу ми ца раз ми шља те да ли да при
хва ти те или не уло гу нега тив ца, и да 
ли је потреб но више глу мач ког напо ра 
да би се један такав лик оправ дао?

Док нисам про чи та ла и десе ту епи зо-
ду, нисам могла да раз у мем њене 
поступ ке мога лика. Зна ла коли ко је 
опсед ну та мржњом, коли ко се то гра ни чи 
са бипо лар ним поре ме ћа јем код ње, и 
коли ко је та жеља за осве том уни шта ва. 
То ми је као фено мен било инте ре сант-
но. Али, док нисам про чи та ла десе ту 
епи зо ду ја сам се дво у ми ла, зато што ми 
није била нај ја сни ја, није ми било јасно 
шта она то ради, због чега… Баш је 
доста лоша, не могу да је прав дам. Онда 
када сам доби ла и текст десе те епи зо де, 
онда сам осе ти ла да то желим да радим, 
да је то за мене нешто дру га чи је, један 
излет у нешто  ново. То је била јако 
тешка уло га, тра жи ла је апсо лут ну кон-
цен тра ци ју, добру при пре му и пове ре ње 
у реди те ља.

Ове годи не није било баш неке 
вели ке филм ске про дук ци је, али ви 
сте игра ли у „Ста ду“ Нико ле Која, 
фил му који је, на неки начин добио 
култ ни ста тус гото во и док се није 
поја вио у био ско пи ма. Сма тра те ли 
себе на неки начин при ви ле го ва ном 
када игра те у таквим фил мо ви ма или 
сери ја ма? 

Нарав но. Ето наи шао је пери од да 
људи који су то  ради ли цене то што ја 
радим и тако су ме и зва ли. И ето деси ло 
се, „Ста до“ је апсо лут но био скоп ски хит, 
као што је и сери ја „Уби це мог оца“ апсо-
лут ни хит у целој земљи, само се при ча 

ко је уби ца. Мени, од аустра лиј ског 
амба са до ра до чиста чи це, до слу жбе ни-
ка на аеро дро му сви поста вља ју пита ње 
ко је уби ца, тако да ми је баш дра го што 
је тако испа ло. Нека да нешто ради те, 
али то нема ника квог одје ка, само љуби-
те љи и ужа фами ли ја зна ју да је то иза-
шло, а нека да се деси да то уро ди пло-
дом. Не знам шта је гаран ци ја за успех - 
веро ват но се све нека ко мора покло пи-
ти. Има некад и ква ли тет них ства ри које 
про ђу неза па же но, а ово се све нека ко 
скоц ка ло и покло пи ло.

Има ли нешто ново што ради те, што 
је можда у про дук ци ји или пост про
дук ци ји?

Наста вљам „Уби це мог оца“, мислим 
да ћемо наста ви ти сни ма ње нових епи-
зо да у мају. Тре ба да радим један филм 
који се зове „Ајвар“, али не знам када 
тач но почи ње сни ма ње, а у позо ри шту 
кра јем јану а ра почи ње мо „Ричар да Тре-
ћег“.

Ви сте прва ки ња глу мач ког ансам
бла Народ ног позо ри шта. Да ли јед на 
таква наци о нал на кул тур на инсти ту
ци ја  има довољ но сред ста ва која се 
издва ја ју за њен рад?  

Што се тиче пара за репер то ар у 
Народ ном позо ри шту, апсо лут но има 
довољ но, рекла бих да је дру ги про блем 

изглед згра де, пого то во уну тра шњост 
која је пот пу но запу ште на. Тре ба неко да 
уђе у тао лет Народ ног позо ри шта да 
види на шта то личи, увек поми слим 
када би неко госто вао код нас, шта би 
рекао. Ето то је мени стра шно, што је 
толи ко запу ште но, а што се тиче пара за 
пред ста ве, у одно су на дру га позо ри шта, 
Народ но позо ри ште их има.

Поло жај глу ма ца је тежак, све до ци 
смо неких заи ста тужних суд би на, а 
неки  изу зет ни глум ци наја вљи ва ли су 
и свој одла зак.

Мислим да је јако тежак поло жај глу-
ма ца, али ништа није лак ши ни лека ри-
ма, прав ни ци ма, еко но ми сти ма и да је то 
све недо вољ но за неки нор ма лан живот 
-  то је оно што је стра шно.

Један од изво ра зара де за глум це 
су и рекла ме. Вас до сада у њима није 
било.

Тач но је, нисам била. Апсо лут но 
немам ништа про тив ако је нека добра 
рекла ма, што да не. Што се тиче мене,  
још нико није довољ но пла тио, а ако 
буде довољ но пла тио и ако ми буде 
одго ва рао про из вод, рекла ми ра ла бих 
га, што да не. 

Поло жај кул ту ре и људи који раде у 
овој обла сти је вео ма тежак. Шта 
бисте поже ле ли да се покре не у овој 
новој годи ни, да нешто кре не набо
ље?

Воле ла бих да кул ту ра поста не потре-
ба наших гра ђа на и да људи који ства ра-
ју кул тур ну поли ти ку про ме не систем 
вред но ва ња тако што ће више ула га ти у 
кул ту ру или дати неке олак ши це људи ма 
који би је помо гли  нов ча но.  Да ли одби-
ја ње од поре за или не знам шта, про сто 
се мора ју моти ви са ти, али пре све га да 
нам то поста не потре ба. Надам се да ће 
неке рија ли ти про гра ме заме ни ти кул-
тур ни садр жа ји.

Сми ља Џаку ла

Глу мач ка тран сфор ма ци ја  Ната ша у „Гозби“ (фото: Лиди ја Јер гић)

Раз го вор са глу ми цом Ната шом Нин ко-
вић смо води ли пре завр шет ка прве сезо-
не сери је „Уби це мог оца“. Сви који су 
гле да ли послед њу епи зо ду зна ју да је 
упра во Ната ли ја, коју је она игра ла, уби-
ца. Доду ше, Ната ша је после при ка зи ва-
ња десе те епи зо де изја ви ла да је она 
уби ца „засад“. С обзи ром на то да је наја-
ви ла и поче так сни ма ња дру ге сезо не за 
мај ове годи не и да се њен лик и даље 
поја вљу је, могу ће је да сце на ри ста и 
реди тељ ипак при ре де неко изне на ђе ње.

Уби ца „засад“



34 11. JANUAR 2017.  M NOVINE

ОВАН: Изне над не 
про ме не на послу 
реме те ваш сва ко-
днев ни ритам, али у 

свом типич ном мани ру делу је те 
врло енер гич но и не оду ста је те 
од зацр та них циље ва. Задо вољ-
ство и хар мо ни ја која вас пра ти у 
поро дич ном живо ту или у одно су 
са воље ном осо бом, пози тив но 
се рефлек ту је на ваше пона ша-
ње и изглед. 

БИК: Пра ти вас неиз-
ве сност у про це ни 
нових дога ђа ја на 
послов ној сце ни. Не 

кри је те да су ваша оче ки ва ња 
вели ка, међу тим при ме ћу је те да 
сарад ни ци цесто мења ју сво је 
мишље ње. Осло ни те се на прак-
ти чан дух и на спо соб ност ана-
ли тич ког расу ђи ва ња. Иако ваш 
љубав ни однос није пре те ра но 
иди ли чан , то вам неће сме та ти 
да се пред ста ви те у пози тив ном 
све тлу. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Захва-
љу ју ћи доброј вешти-
ни пре го ва ра ња успе-
ва те да се укло пи те и 

послов не дого во ре. Про ши ри те 
сво ја про фе си о нал на инте ре со-
ва ња у раз ли чи тим прав ци ма 
изра жа ва ња. Нега тив на тен зи ја 
која посто ји изме ђу вас и воље не 
осо бе тре ба да вас покре не на 
нови импулс и љубав но збли жа-
ва ње. Учи ни те све да усре ћи те 
воље ну осо бу. 

РАК: Уме те да про це-
ни те повољ ну ситу а-
ци ју и веру је те у сво је 
зна ње. Важно је упо-

тре би те прак тич но иску ство и да 
пра вил но зашти ти те сво је инте-
ре се. У одно су са воље ном осо-
бом, боље је да неке ства ри 
мудро пре ћу ти те него да заго ва-
ра те дија лог који води ка ривал-
ству или рас пи ри ва њу ниских 
стра сти. 

ЛАВ: Ста ло вам је 
да буде те запа же ни 
у послов ним кру го-
ви ма, али све има 

сво ју цену или разум ну гра ни цу, 
до које вам је дозво ље но да 
импро ви зу је те са ори ги нал ним 
иде ја ма. У љубав ном живо ту 
углав ном се упра вља те пре ма 
сво јим емо тив ним импул си ма и 
потре ба ма. Парт нер са при мет-
ним него до ва њем слу ша ваше 
иде је. Про на ђи те склад ну фор-
му лу. 

ДЕВИ ЦА: Осе ћа те 
кре а тив ну инспи ра-
ци ју и потре бу да 
про ши ри те сво је 

види ке. Важно је да при ла го ди те 
свој про фе си о нал ни стил и вред-
но сне кри те ри ју ме пре ма зајед-
нич ким инте ре си ма. Емо тив ни 
занос у вама буди нове иде је и 
под сти че вели ку радост. Љубав-
на хар мо ни ја пози тив но ути че на 
ваше ком плет но само по у зда ње и 
на вели ки занос. 

ВАГА:Поку ша ва те да 
про ме ни те уста ље на 
пра ви ла на послов ној 
сце ни, али при ме ћу је-

те изве сно него до ва ње. Око ли на 
није заин те ре со ва на да подр жи 
ваше савре ме не иде је о посло-
ва њу. Довољ но сте сна ла жљи ви 
да оства ри те раз ли чи те емо тив-
не кон так те, али не воли те да се 
нала зи те на мети нечи јег испи ти-
ва ња.

ШКОР ПИ ЈА: Врло 
сте енер гич ни у ситу-
а ци ја ма када бра ни те 
сво је послов не циље-

ве и инте ре се, али нема те 
довољ но кон цен тра ци је да се 
посве ти те детаљ ној ана ли зи 
дога ђа ја. Важно је да раци о нал-
но кори сти те сво ју енер ги ју и 
вре ме. Ком пли мен ти које доби ја-
те од неко га са стра не, наво де 
вас на погре шна оче ки ва ња. 

СТРЕ ЛАЦ: На врло 
успе шан и ефи ка сан 
начин може те да 
завр ши те низ послов-

них дого во ра на раз ли чи тим 
стра на ма. На ваше само по у зда-
ње додат но ути чу пози тив ни 
комен та ри и сја јан ути сак о коме 
се гово ри. Парт нер поне кад уме 
да поре ме ти ваш емо ти ван 
ритам, на сре ћу уме те да се ори-
јен ти ше те пре ма кре а тив ним 
садр жа ји ма и новим изво ри ма 
радо сти. 

ЈАРАЦ: У неким изне-
над ним дога ђа ји ма 
мора те дело ва ти тре-
зве но. Поне кад 

посто је про бле ми који зах те ва ју 
фазу кре а тив не инку ба ци је, пре 
него што се искри ста ли ше доба 
одлу ка. У одно су са парт не ром 
честе про ме не рас по ло же ња 
ства ра ју додат ну нер во зу. Дога-
ђа ји из вашег љубав ног живо та 
не тре ба да зао ку пља ју пажњу 
јав но сти. Буди те дис крет ни. 

ВОДО ЛИ ЈА: Нала зи-
те се у сјај ној фор ми 
и има те врло амби ци-
о зне пла но ве. Уз 

одре ђе ну дозу мудро сти и са 
добро осми шље ним поте зи ма 
лако може те да оства ри те сво је 
послов не наме ре. Ста ло вам је 
да одр жи те роман тич ну сли ку у 
одно су са бли ском осо бом. Ваша 
емо тив на инспи ра ци ја поне кад 
пре ва зи ла зи и нечи ја скри ве на 
машта ња. 

РИБЕ: У досто јан-
стве ном сти лу и без 
суви шних пита ња 
при хва та те нечи је 

кри тич ко мишље ње које вам се 
не допа да. Усме ри те сво ју кре а-
тив ну енер ги ју у кори сном прав-
цу и стр пљи во саче кај те на одго-
ва ра ју ће усло ве. Сво ја осе ћа ња 
не може те да под ве де те под нека 
разум на мери ла, али то вам 
неће сме та ти да оства ри те сво је 
љубав не наме ре.

VREMEPLOV
11. ја ну ар

1811. Скуп шти на свих на род-
них ста ре ши на у Ср би ји у вре-
ме Пр вог срп ског устан ка осно-
ва ла пр ва по пе чи тељ ства, 
ми ни стар ства. Ми ни стар про-
све те по стао нај у че ни ји Ср бин 
тог вре ме на, рек тор Ве ли ке 
шко ле у Бе о гра ду До си теј 
Об ра до вић.

12. ја ну ар
1876. Ро ђен аме рич ки пи сац 
Џон Гри фит, по знат као Џек 
Лон дон, је дан од нај чи та ни јих у 
пр вој по ло ви ни 20. ве ка. На пи-
сао око 50 при по ве да ка и ро ма-
на ме ђу ко ји ма су нај по зна ти ји 
„Зов ди вљи не“ и „Бе ли оч њак“.

13. ја ну ар
1898. Фран цу ски пи сац Емил 
Зо ла у ли сту „L‘oror“ под на сло-
вом „Оп ту жу јем“ об ја вио отво-
ре но пи смо пред сед ни ку Ре пу-
бли ке у ко јем је ука зао на ма хи-
на ци је вој них кру го ва и за тра-
жио осло ба ђа ње ка пе та на 
Ал фре да Драј фу са, ко ји је на 
про це су 1894. осу ђен на до жи-
вот ну ро би ју због на вод ног ода-
ва ња вој них тај ни Не мач кој.

14. ја ну ар
1826. У Пе шти осно ва на Ма ти-
ца срп ска на ини ци ја ти ву Јо ва-
на Ха џи ћа и уз по моћ бо га тих 
срп ских тр го ва ца из Пе ште и 
Бу ди ма. Књи жев но и кул тур но 
дру штво од и гра ло огром ну 
уло гу у про цва ту на у ке и кул ту-
ре Ср ба у Вој во ди ни. 
1957. Умро Хем фри Бо гарт. 
До бит ник Оска ра 1951. за 
филм „Африч ка кра љи ца“, 
ле ген дар ну по пу лар ност сте-
као фил мо ви ма „Ка за блан ка“ и 
„Мал те шки со ко“.

15. ја ну ар
1535. Ен гле ски краљ Хен ри VI II 
пре у зео је вр хов но по гла вар-
ство над цр квом пре ма по ве љи 
ко ју је прет ход но усво јио ен гле-
ски пар ла мент.
1804. Ја њи чар ске ста ре ши не, 
да хи је почелe су „се чу кне зо ва“ 
у по ку ша ју да спре че по бу ну 
срп ског на ро да про тив ја њи-
чар ског зу лу ма. Они су на пре-
ва ру ухва ти ли и по гу би ли око 
70 нај у глед ни јих срп ских кне зо-
ва, ви ђе них љу ди и све ште них 
ли ца. Тај тра гич ни до га ђај убр-
зао је из би ја ње Пр вог срп ског 
устан ка.

16. ја ну ар
1945. По бе дом са ве знич ких 
сна га под ко ман дом ге не ра ла 
Бер нар да Монт го ме ри ја и Ома-
ра Бре дли ја, окон ча на не мач ка 
офан зи ва у Ар де ни ма, у Бел ги-
ји. Нем ци су у тој опе ра ци ји 
из гу би ли 220.000 вој ни ка, са ве-
знич ке сна ге 77.000.

17. ја ну ар
1997. У Да бли ну је суд про гла-
сио пр ви раз вод бра ка у исто-
ри ји Ир ске, на осно ву за ко на 
одо бре ног на ре фе рен ду му, 
че му се же сто ко про ти ви ла 
ри мо ка то лич ка цр ква.

HOROSKOP

Сре да, 11. јану ар
(29. децем бар)  

Све тих 14.000 мла де на ца 
Витле јем ких

Четвр так, 12. јану ар
(30. децем бар)  

Све та муче ни ца Ани си ја; Пре-
по доб на Тео до ра

Петак, 13. јану ар
(31. децем бар)  

Преп. Мела ни ја; Св. Доси теј 
Загре бач ки Испо вед ник (Одан. 
Рожде ства)

Субо та, 14. (1) јану ар 
Обре за ње Госпо да Ису са Хри-
ста; Св. Васи ли је Вели ки (Нова 
годи на)  

Неде ља, 15. (2) јану ар 
Преп. Сера фим Саров ски; Св. 
Сил ве стар (Прет пр.Бого ја вље-
ња)

Поне де љак, 16. (3) јану ар 
Све ти про рок Мала хи ја; Све ти 
муче ник Гор ди је

Уто рак, 17. (4) јану ар 
Сабор 70 све тих апо сто ла; Све-
ти Јев ста ти је Срп ски

Crkveni
kalendar

• Нај ве ћа иро ни ја је кад 
ти цео живот соле памет, 
а ти умреш од шеће ра.
• „Не“ је нај бо ље кон тра
цеп тив но сред ство.
• Чим је човек про на шао 
ватру, жена је ста ви ла 
кафу. 

Су тли јаш 
Са стој ци: 200 г пи рин ча, 250 г 

ше ће ра, ке си ца же ла ти на у пра ху, 
ка ши ка ци ме та,  ва ни лин ше ћер,  1 
ли тра мле ка, шлаг.

При пре ма: У шер пу си па ти мле-
ко, ста ви ти на рин глу, ма ло угре ја-
ти, па до да ти 3 ка ши ке ше ће ра и 
ци мет. Про ме ша ти и до да ти пи ри-
нач. По вре ме но ме ша ју ћи, ку ва ти 
су тли јаш док се не згу сне. До да ти 
ва ни лин ше ћер и про ме ша ти. Рас-
тво ри ти же ла тин у во ди и оста ви ти 
да омек ша, па до да ти у су тли јаш. 
Пре о ста ли ше ћер си па ти у дру гу 
шер пу и пр жи ти док не до би је те 
ка ра мел ма су злат не бо је. У ка луп 
за ку глоф ста ви ти ка ра мел, до да ти 
пре ко су тли јаш и уба ци ти да се 
су ши у рер ни 30 ми ну та на 50 сте-
пе ни. Мик се ром уму ти ти мле ко и 
шлаг, па сре ди ну на пу ни ти по мо ћу 
шпри ца, а по том шла гом укра си ти 
и спо ља шњу иви цу. 
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СА ВЕЗ СПОР ТО ВА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА НА ГРА ДИО НАЈ БО ЉЕ СПОР ТИ СТЕ
И КЛУ БО ВЕ У 2016. ГО ДИ НИ

На гра ђе но 11 спор ти ста
и спорт ских ко лек ти ва

По сле ви ше го ди шње па у зе Са вез 
спор то ва оп шти не Ин ђи ја (ССОИ) 
у са рад њи са ло кал ном са мо у пра-

вом 26. де цем бра на гра дио је нај бо ље 
спор ти сте и спорт ске клу бо ве са те ри-
то ри је оп шти не Ин ђи ја у 2016. го ди ни. 
Струч ни жи ри у са ста ву Љу би ша Ко ва че-
вић, се кре тар Са ве за спор то ва оп шти не 
Ин ђи ја, Дра го љуб Са мар џић, пред сед ник 
ССОИ, Или ја Тр бо вић, ди рек тор Уста но-
ве Спорт ски цен тар, Ђо р ђе Ди мић, за-
ме ник пред сед ни ка СО Ин ђи ја и Ан ђел-
ко Бе лић, спорт ски но ви нар ода бра ли су 
нај бо ље у 11 ка те го ри ја.

Нај у спе шни ји му шки ко лек тив у 2016. 
го ди ни је ФК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја. Ог њен 
Бан ду ла ја, пред сед ник ФК „Же ле зни чар“ 
ис та као је да је ова на гра да од ве ли ког 
зна ча ја за ко лек тив ко ји је у по след њој 
де це ни ји био „про те ран“ из свог гра да и 
са свог ста ди о на.

- Ус пе ли смо да ста би ли зу је мо клуб у 
2015. го ди ни и да у 2016. оства ри мо из у-
зет не спорт ске ре зул та те. Оства ри ли смо 
пла сман у Ме ђу оп штин ску ли гу Сре ма 
та ко зва ну Дру гу срем ску ли гу. Осво ји ли 
смо убе дљи во пр во ме сто са 14 по бе да 
и јед ном не ре ше ном утак ми цом, уз им-
пре сив ну гол раз ли ку. Осва ја чи смо Оп-
штин ског ку па, а ус пе ли смо да се пла си-
ра мо у по лу фи на ле Ку па Сре ма где смо 
у че твр фи на лу по бе ди ли тре ће ли га ша 
„Рад нич ки“ из Но ве Па зо ве – ис та као је 
Бан ду ла ја. 

Нај у спе шни ји жен ски ко лек тив је ЖРК 
„Же ле зни чар“ Ин ђи ја, док је Алек сан дра 
Ста ме нић, чла ни ца овог клу ба ујед но 
про гла ше на за нај бо љу спор тист ки њу са 
те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја у 2016. го ди-
ни.

- Ова на гра да је ве о ма зна чај на за нас 
јер има мо ве о ма мла ду еки пу. Чак че ти ри 

де вој ке игра ју за ју ни ор ску ре пре зен та-
ци ју Ср би је, та ко да ће им на гра да би ти 
под стрек за да ље, по го то во што је њи хо-
ва ко ле ги ни ца до би ла на гра ду за нај бо-
љу спор тист ки њу. То је до каз да ка да се 
вред но ра ди до ла зе и при зна ња - ис та као 
је Ла зар Бе лић, пред сед ник ЖРК „Же ле-
зни чар“ Ин ђи ја.

Нај у спе шни ји спор ти ста у му шкој кон-
ку рен ци ји је члан Ка ра те клу ба „Же ле зни-
чар“ и ре пре зен та ти вац Ср би је Ми лош 
Џа ко вић.

- Сан сва ког спор ти сте је да то ком ка ри-
је ре до би је при зна ње од оп шти не у ко јој 
жи ви. Част ми је и при ви ле ги ја што сам 
до био ову на гра ду, ко ја по ме ни има исти 
зна чај као и све оста ле на гра де ко је сам 
до са да до био. Још јед ном бих се за хва-
лио Са ве зу спор то ва и Оп шти ни Ин ђи ја 
ко ји су ме иза бра ли за нај бо љег спор ти-
сту - ре као је Џа ко вић.

То ком све ча не це ре мо ни је одр жа не на 
Град ском ста ди о ну у Ин ђи ји на гра де су 
уру че не и нај бо љем мла дом спор ти сти 
Ми ха и лу Гру би ћу, чла ну КК „Же ле зни чар“, 
нај бо љој мла дој спор тист ки њи Ана ста-
си ји Га ће ши, чла ни ци Стре љач ког клу ба 
„Мла дост“ Ин ђи ја. Нај у спе шни ји спор ти-
ста - ин ва лид је Ми ле Пи ља, нај у спе шни-
ји спорт ски струч њак тре нер Те квон до 
клу ба „Елит“ и се ни ор ске те квон до ре пре-
зен та ци је Да р ко Ку кић. Пре драг Об рић 
нај бо љи је спорт ски рад ник у про шлој го-
ди ни по ми шље њу струч не ко ми си је, док 
је за ду го го ди шњи рад у спор ту на гра ђен 
но ви нар Дра го љуб Ви ћен тић. За до при-
нос у раз во ју школ ског спор та на гра ду је 
до би ла про фе сор ка фи зич ког вас пи та ња 
у СТШ „Ми хај ло Пу пин“ Дра га на Мла де-
но вић.

Пред став ни ци Са ве за спор то ва оп шти-
не Ин ђи ја ис та кли су да ће до де ла при-

зна ња за нај бо ље спор ти сте и спорт ске 
клу бо ве већ у 2017. би ти по диг ну та на 
ви ши ни во, као и да ће се са том прак-
сом на ста ви ти и у на ред ним го ди на ма, 
јер труд и ре зул та ти ко је по сти жу ин ђиј ски 
спор ти сти и ко лек ти ви тре ба да се на гра-
де на аде ква тан на чин.

- Ни је би ло ла ко до не ти од лу ку ко јим 
спор ти сти ма и спорт ским ко лек ти ви ма 
до де ли ти при зна ња за 2016. го ди ну и на-
да мо се да ће мо у 2017. го ди ни на пра ви ти 
још бо љи ци клус у ко јем ће клу бо ви да ва-
ти пред ло ге по сле че га ће мо спр о ве сти и 
не ку вр сту ан ке те. Ипак, ко на чан суд ће 
до не ти ко ми си ја са ста вље на од спорт-
ских но ви на ра и рад ни ка - ис та као је Љу-
бо мир Ко ва че вић, се кре тар Са ве за спор-
то ва оп шти не Ин ђи ја.

Пред став ни ци ин ђиј ског Са ве за спор-
то ва ис та кли су и да је ово је дан од 
сиг на ла да сви клу бо ви тре ба да се 

оку пе око њих јер они пред ста вља ју ма-
ти цу ин ђиј ског спор та, као и да ће ра ди ти 
на то ме да се у на ред ном пе ри о ду од нос 
пре ма спор ту по диг не на је дан ви ши ни во.

- Ми смо вр ло за до вољ ни ре зул та ти-
ма ко је су то ком 2016. го ди не по сти гли 
спор ти сти и клу бо ви са те ри то ри је на ше 
оп шти не. Ус пе ли смо, уз по моћ Оп шти не 
Ин ђи ја, да обез бе ди мо нео п ход не усло ве 
ка ко бисмо сви успе шно за вр ши ли пр вен-
ства у 2016. го ди ни, јер то нам је био нај-
те жи по сао. На ша же ља, а и спор ти ста је 
да се све по диг не на ви ши ни во, јер за то 
ре ал но има про сто ра. Ин ђи ја има из у зет-
не спор ти сте и увек је има ла. Та ко да ми 
искре но оче ку је мо да ће Са вез спор то ва 
ус пе ти да обез бе ди још бо ље усло ве не го 
што су они би ли у 2016. го ди ни - ре као је 
за крај Дра го љуб Са мар џић, пред сед ник 
Са ве за спор то ва оп шти не Ин ђи ја.

М. Ђ.

До бит ни ци на гра да за 2016. го ди ну

СПОРТ
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