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„ША КА ЛИ ЈА ДА“ У ИНЂИЈСКОЈ ОПШТИНИ

Ху ма ни лов ци из Сланкамена
Ви ше од 100 ло ва ца из це ле на ше 

и зе ма ља у окру же њу у су бо ту, 
4. фе бру а ра, оку пи ла је же ља 

за ло вом на па ди на ма Фру шке го ре 
у око ли ни Но вог и Ста рог Слан ка ме
на у окви ру лов но  ту ри стич ке ма ни
фе ста ци је „Ша ка ли ја да“. За раз ли ку 
од прет ход них го ди на, ова 13. по ре
ду ма ни фе ста ци ја у ло ву на ша ка ла, 
има ла је ху ма ни тар ни ка рак тер. Сав 
при ход од ко ти за ци ја би ће упла ћен за 
да ље ле че ње 27го ди шњег Ма рин ка 
Јан ко ви ћа из Но вог Слан ка ме на ко ји 
че ти ри го ди не бо лу је од ту мо ра лим
фних жле зда.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти
не Ин ђи ја, узео је уче шће у ово го ди
шњој „Ша ка ли ја ди“, пре све га као ло
вац. Он је из ра зио за до вољ ство што 
из го ди не у го ди ну има све ви ше уче
сни ка и на гла сио да ће Оп шти на Ин
ђи ја и у бу дућ но сти по др жа ва ти ову 
ма ни фе ста ци ју, као и да ће у на ред
ним го ди на ма ра ди ти на уна пре ђе њу 
ра да ло вач ких удру же ња.

 Пре све га че сти там ор га ни за то ри
ма и ко ри стим ову при ли ку да на ја вим 
да ће мо на ред них го ди на све срд но 
по мо ћи ло вач ким удру же њи ма. Не 
са мо у фи нан сиј ском сми слу, већ и у 
уна пре ђе њу ин фра струк ту ре и свим 
оста лим ви до ви ма по др шке ко је мо же 
да пру жи ло кал на са мо у пра ва  ка же 
Гак и до да је:

 Већ го ди на ма уче ству јем у овој 
ма ни фе ста ци ји. За до вољ ство је би ти 
ме ђу лов ци ма, јер се на овом ме сту 
скла па ју искре на при ја тељ ства. Лов 
је мо ја љу бав и увек са емо ци ја ма 

го во рим о ло вач ким удру же њи ма и 
до брим ма ни фе ста ци ја ма као што је 
ова.

Ме ђу уче сни ци ма ове го ди не на шли 
су се лов ци из Ма ке до ни је, Ре пу бли
ке Срп ске и свих де ло ва на ше зе мље. 
Ме ђу њи ма би ло је и при пад ни ца леп
шег по ла. Не бој ша Ја нић из Те то ва 
већ го ди на ма уна зад са сво јим при ја
те љи ма  лов ци ма ре дов но до ла зи у 
Слан ка мен.

 У Срем до ла зи мо, пре све га, због 
дру же ња. Ту смо већ тре ћу го ди ну 
за ре дом, нас де се то ри ца. Лов ци из 
Слан ка ме на до ла зе код нас да ло ве 
ја ре би це, баш су не дав но би ла њих 
че тво ри ца  ка же Ја нић.

„Ша ка ли ја да“ је пр ви пут одр жа на 
2005. го ди не. Ор га ни за тор ма ни фе
ста ци је је Ло вач ко удру же ње „Слан
ка ме нац“ из Но вог Слан ка ме на, ко је 
га зду је на лов ној по вр ши ни од 11.000 
хек та ра, на по те зу од ушћа Ти се у Ду
нав, пре ко об ро на ка Фру шке го ре до 
про стра не срем ске рав ни це.

Зо ран Ђу ка но вић, за ме ник пред
сед ни ка Ло вач ког удру же ња „Слан
ка ме нац“ из Но вог Слан ка ме на 
за до во љан од зи вом уче сни ка на 
овогодишњoj „Ша ка ли ја ду“.

 То ком ло ва уче сни ци су од стре ли
ли јед ног ша ка ла и јед ну ли си цу. По
себ но смо по но сни јер ове го ди не ма
ни фе ста ци ја има ху ма ни тар ни ка рак
тер, те је улов ста вљен у дру ги план 
 ка же То ма ше вић и до да је за крај да 
је сва ке го ди не све ве ће ин те ре со ва
ње за уче шће у хај ци на ша ка ла.

М. Ђ.

Ма рин ко Јан ко вић из Но вог Слан
ка ме на већ че ти ри го ди не во ди бит ку 
про тив те шке бо ле сти, ту мо ра лим фних 
жле зда. За ње го во из ле че ње по сто ји 
шан са на кли ни ци у Не мач кој, а са мо 
за пр ву фа зу ле че ња по треб но је 40 хи
ља да евра. Сви ко ји су у мо гућ но сти да 
по мог ну Ма рин ку сред ства мо гу упла
ти ти на жи ро ра чун ЛУ „Слан ка ме нац“ 
1703002305700049, а но вац ће би ти 
про сле ђен за Ма рин ко во ле че ње.

По мо зи те
Ма рин ку!

Већ го ди на ма
уче ству јем у овој
ма ни фе ста ци ји.

За до вољ ство је би ти 
ме ђу лов ци ма, јер се 

на овом ме сту скла па ју 
искре на при ја тељ ства. 

Лов је мо ја љу бав и 
увек са емо ци ја ма

го во рим о ло вач ким 
удру же њи ма. 

(Владимир Гак, 
председник Општине)
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САРАДЊА АУСТРИЈСКИХ И МИТРОВАЧКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Бољи квалитет товљеника
У Град ској ку ћи у Срем ској Ми

тро ви ци про шлог пет ка, 3. 
фе бру а ра одр жан је са ста нак 

аустриј ских по љо при вред ни ка са 
пред став ни ци ма Асо ци ја ци је сто ча
ра „Срем – Ма чва“ поводом фи нан
си ра ња стра те шког про гра ма раз во
ја сви њар ства у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Фи нан си ра ње про гра ма за сно ва но 
је на ко о пе ра ци ји Ми ни стар ства по
љо при вре де и за шти те жи вот не сре
ди не Ре пу бли ке Ср би је и Аустриј ске 
раз вој не аген ци је при Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва Ре пу бли ке Аустри
је. Са стан ку су при су ство ва ли ми ни
стар по љо при вре де Бра ни слав Не
ди мо вић, ата ше за по љо при вре ду у 
аустриј ској ам ба са ди Кри сти јан Бра
венц, Зо ран Дра го са вац, ди рек тор 
мар ке тин га Тр го вин ског оде ље ња 
при Ам ба са ди Аустри је, пред став ни
ци Са ве за аустриј ских про из во ђа ча 
сви ња, Асо ци ја ци је сто ча ра „Срем 
– Ма чва“, директор Агенције за 
рурални развој Сремске Митровице 
Петар Самарџић, као и на чел ник 
Град ске упра ве за по љо при вре ду 
Вла ди мир На сто вић. 

 Раз ви ја мо про је кат ко ји ће слу
жи ти тран сфе ру зна ња аустриј ских 
про из во ђа ча сви ња за упра вља ње 
про це сом про из вод ње и за фор ми
ра ње по себ ног об ли ка ор га ни зо ва
ња сто ча ра Сре ма и Ма чве, ко је као 
крај њи об лик има пра вље ње њи хо ве 
за дру ге и фор ми ра ње ре про – цен
тра ода кле би се до био ква ли те тан 
ге нет ски ма те ри јал за раз вој сто чар

ства у Сре му и Ма чви. Ово је ме ђу ре
ги о нал ни про је кат, има мо са гла сност 
Аустриј ске раз вој не аген ци је ко ја је 
спрем на да ин ве сти ра, а укљу чи ће 
се и на ше ми ни стар ство. Иде ја нам 
је по ве ћа ње про из вод ње сви ња, по
ди за ње ква ли те та про из вод ње и до
но ше ње пра вил ни ка за ме ре ње ква
ли те та ме са на ли ни ји кла ња. То су 
но ве про це ду ре ко је при ме њу ју не ки 
пре ра ђи ва чи, а ми мо ра мо да стан
дар ди зу је мо пра ви ла игре ка ко је то 
пред ви ђе но у европ ским окви ри ма – 
ре као је ми ни стар Не ди мо вић.

Он је ис та као да ће овај про је кат 

тра ја ти три го ди не и да је основ на 
иде ја да се за шти те ма ли сто ча ри, 
ко ји има ју од 50 до 100 сви ња. 

Кри сти јан Бра венц, ата ше за по
љо при вре ду и шу мар ство у аустриј
ској ам ба са ди ре као је да су шан се 
за срп ско ме со у Европ ској уни ји али 
и Ру си ји, ве о ма до бре, да је по тен
ци јал ве ли ки и да га тре ба на пра ви 
на чин ис ко ри сти ти. 

 Же лео бих по себ но да ис так нем 
да се ов де ра ди о ко о пе ра ци ји срп
ских и аустриј ских по љо при вред ни ка 
ко ји удру же ним ра дом же ле да ус пе ју 
и да на тај на чин по мог ну сред њим и 
ма лим га здин стви ма – до дао је Бра
венц. 

Зо ран Ерић, пред сед ник Асо ци ја
ци је сто ча ра „Срем – Ма чва“ об ја
снио је да је Асо ци ја ци ја и осно ва на 
с ци љем да оку пи сви ња ре ка ко би 
за јед но би ли кон ку рент ни на тр жи
шту и мо гли да па ри ра ју ве ћим про
из во ђа чи ма.

 На овој те ри то ри ји пре ко 1.000 
га здин ста ва ба ви се уз го јем сви ња. 
Сви ма на ма је по треб но да се при
пре ми мо за но ве на чи не по сло ва ња 
у на ред ном пе ри о ду. Упра во због то
га са рад ња са аустриј ским по љо при
вред ни ци ма ће нам би ти из у зет но 
зна чај на, јер код њих је чи тав про цес 
уз го ја сви ња на јед ном за вид ном ни
воу  ре као је Ерић.

Асо ци ја ци ја сто ча ра „Срем – Ма
чва“ осно ва на је у фе бру а ру про шле 
го ди не и тре нут но бро ји око 250 чла
но ва. С. С. 

Ка ко је са оп штио ми ни стар Не ди мо
вић, у по след ња три ме се ца ско чио је 
из воз фи нал них про из во да од ме са на 
про сто ру ЕУ из Ср би је, а за то је за слу
жан и „Ми трос“ ко ји по слу је у Срем ској 
Ми тро ви ци.

 „Ми трос Флај шва рен“ са да има 250 
за по сле них, а у на ред них ме сец да на 
има ће 310 за по сле них. Днев но се пре
ра ди 700 до 800 то вље ни ка и же ли мо 
да за о кру жи мо про цес од про из вод ње, 
пре ко ква ли тет ног ме ре ња и пре ра де, 
до тр жи шта. Ни шта у по љо при вре ди не 
мо же мо ус пе ти ако не ма мо за о кру жен 
про цес од про из вод ње до тр жи шта – ис
та као је ми ни стар Не ди мо вић.

По ве ћа на
про из вод ња
у Ми тро су
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УВОДНИК

Нема лека 
(државна) апотека

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

У моменту када овај број М новина буде био у штампи (уторак, 
7.фебруар) радници митровачке државне апотеке 
организоваће протестну шетњу. Да ли ће апотекари заиста 

шетати или ће одустати од овако „радикалног“ потеза, аутор ових 
редова не зна. Оно што зна, а што зна и цео град, јесте да је 
апотека већ месецима у финансијској дубиози из које ће тешко 
изаћи. Апотека је дужна свима, радницима, добављачима, држави 
за порез. Запосленима нису оверене здравствене књижице, лекова 
на рафовима нема, једном речју пропаст.

И шта сад? Сад запослени упиру своје недужне трудбеничке 
очице ка градоначелнику и Граду Сремска Митровица, не би ли 
Град некако одрешио кесу и надокнадио арчење новца које у овој 
установи траје годинама. Довољно говори податак да је од 2004. 
године када је на чело ове установе дошао Драган Божић, број 
запослених порастао за готово 50 процената. И да буде још горе, 
од 88 запослених чак њих 38 процената је такозвано немедицинско 
особље. 

Директор Божић за наше новине тврди да није било мешања 
политичара и политике у рад апотеке. Дабоме да није било 
мешања у рад, шта има политичари да се мешају у рецепте и 
тинктуре. Друга је ствар да ли је било мешања у запошљавање 
партијских другова и другарица. А то зна читав град. То немешање 
је једна опште позната ствар и заиста вређа интелигенцију 
расправа о тако нечем.

Оно што је у целој овој ствари озбиљније је чињеница да јавни 
сектор чим буде суочен са конкуренцијом губи битку и пропада. И 
то пропада због неефикасности, нерационалности, јавашлука и 
опште незаинтересованости, како радника тако и руководства. 

Овако како је прошла апотека, прошла би многа јавна преузећа и 
установе само када би се нашли у тржишној утакмици у каквој се 
нашла апотека.

Али, остатак јавног сектора не треба да брине. Неће се овде 
скоро поновити ситуација каква је настала са апотекама. А и то 
што су баш државне апотеке пустили низ воду, верујем, није без 
везе и није случајно. Као сваки добри поборник теорија завере, 
питам се на чију воденицу је тиме терана вода.

Сад да се вратим на почетак, дакле, апотека је пукла, остали 
су дужни и богу и свету. Директор се не женира много, 
радници ’оће да шетају, а шта ће урадити градоначелник? За 

почетак каже да је досадашњи начин рада Апотека неодржив. 
Мало ли је на ову скупоћу? Мене само занима да ли ће Град 
Сремска Митровица одрешити кесу и намирити дугове партијских 
авантуриста из Апотеке? И ако ће одрешити, колико ће тај 
партијски авантуризам коштати Митровчане? Јер то што су у ову 
некад угледну здравствену установу довлачили и курту и мурту, 
што су ти новозапослени партијски другови и другарице једни 
другима седели на глави, и то што се за све ове године то 
допуштало и аминовало, е то мора неко да плати. А то сигурно 
неће платити директор Драган Божић. Платићемо сви ми грађани 
Сремске Митровице. Као што се деценијама из републичког буџета 
плаћају губици Србија гаса, РТБ Бора и осталих губиташа које 
воде партијски људи. Као што су се некад деценијама плаћали 
губици Матроза, што не рећи. Да, то је било време социјализма и 
надали смо се да је то заувек остало на ђубришту историје. Е, 
изгледа да није. Јер, та врста социјализма, то арчење и керење о 
туђем трошку, на овим просторима изгледа никад неће изумрети. 

Дакле, апотека
је пукла, остали су 

дужни и богу и 
свету. Директор се 

не женира много, 
радници ’оће да 

шетају. Мене само 
занима да ли ће 

Град Сремска 
Митровица 

одрешити кесу и 
намирити дугове 

партијских 
авантуриста из 

Апотеке? И ако ће 
одрешити, колико ће 

тај партијски 
авантуризам 

коштати Митровчане Са штрајка апотекара у Панчеву, фебруар 2016. (извор N1)
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НЕЗАДОВОЉНИ РАДНИЦИ ДРЖАВНЕ АПОТЕКЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Паре или протест!

ДОТЕРАЛО ЦАРА ДО ДУВАРА: Од прошлог септембра без плата, од 
јануара без здравствених књижица

За по сле ни у срем ско ми тро вач кој 
др жав ној апо те ци од сеп тем бра 
про шле го ди не ни су при ми ли 

пла ту, а здрав стве не књи жи це су им 
од ја ну а ра неове ре не. Ду го ва ња апо
те кар ске уста но ве у Срем ској Ми тро
ви ци, чи ји је осни вач ло кал на са мо у
пра ва, из но се пре ко 162 ми ли о на 
ди на ра, а ра чун им је од 25. но вем бра 
про шле го ди не у бло ка ди. Уста но ву је 
од про шлог ав гу ста до кра ја 2016. 
го ди не на пу сти ло де вет ди пло ми ра
них фар ма це у та и се дам фар ма це ут
ских тех ни ча ра, те су због мањ ка рад
ни ка за тво ре не апо те ке у Ма чван ској 
Ми тро ви ци, Ла ћар ку, Чал ми и јед на 
апо те ка у гра ду.

Упра во због то га су рад ни ци др жав
не  апо те ке у Срем ској Ми тро ви ци 
на ја ви ли про тест ну шет њу за уто рак, 

7. фе бру ар (ка да ће овај број М но ви
на би ти у штам пи).

Ка ко на во ди вр ши лац ду жно сти 
пред сед ни ка Син ди ка та Апо те ке 
Љи ља на Не дељ ко вић, Апо те кар ска 
уста но ва Срем ска Ми тро ви ца се од 
2013. го ди не на ла зи у ве ли ком про
бле му, ка да су при ват не апо те ке по че
ле да скла па ју уго вор са Ре пу блич ким 
фон дом за здрав стве но оси гу ра ње у 
ве зи са из да ва њем ле ко ва на ре цепт.

 Има ту си гур но и уну тра шњих про
пу ста за ко је обич ни рад ни ци ни су ни 
зна ли. Од про шлог ав гу ста уве де на је 
ми ни мал на за ра да за све за по сле не, 
ко ја се ре тро ак тив но при ме њи ва ла од 
јун ских пла та. Уво ђе њем ми ни мал не 
за ра де ве ли ки број рад ни ка је на пу
стио Апо те ку, пр вен стве но фар ма це у
ти и фар ма це ут ски тех ни ча ри. Пре ко 

20 љу ди је оти шло. Сад су оста ли 
са мо ста ри рад ни ци, не здрав стве на 
стру ка и ко баш не ма где да оде. 
По след њу пла ту смо до би ли про шлог 
сеп тем бра, и то са мо део у из но су од 
9.500 ди на ра. Ра чун Апо те ке је у бло
ка ди од но вем бра, та ко да не ма ни ка
квих ис пла та. Пут ни тро шко ви од про
шлог ма ја ни су ис пла ће ни, као ни 
ју би лар не на гра де и све оно што по 
За ко ну о ра ду при па да рад ни ци ма. Ја 
ра дим три де сет го ди на, а има мо ко ле
ги ни цу ко ја ра ди 35 го ди на и пу ту је 
сва ки дан из Ми ша ра код Шап ца без 
пут них тро шко ва  ка же Љи ља на 
Не дељ ко вић.

Она до да је да рад ни ци Апо те ке 
по ред то га што не при ма ју пла те, што 
им ни су ис пла ће ни пут ни тро шко ви и 
што не ма ју здрав стве но оси гу ра ње, 
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не ма ју ни го ди шњи од мор, а ис кљу че
ни су им у апо те ка ма ин тер нет, 
по слов ни и фик сни те ле фо ни, јер 
ра чу ни ни су пла ће ни. 

 Од ја ну а ра нам ни су ове ре не књи
жи це, та ко да смо ми већ ме сец и 
не што да на без здрав стве ног оси гу ра
ња. Мно ги љу ди су се по раз бо ље ва ли 
у том пе ри о ду, ви ше од 10 љу ди је 
би ло у про бле му због нео ве ре не књи
жи це. По во дом све га то га, 11. ја ну а ра 
пре да ли смо зах тев гра до на чел ни ку 
Вла ди ми ру Са на де ру да нас при ми и 
да по раз го ва ра мо о здрав стве ном 
оси гу ра њу и от прем ни на ма за тех но
ло шки ви шак, јер је 23 чо ве ка ди рек
тор ста вио на спи сак за тех но ло шки 
ви шак. Ме ђу тим гра до на чел ник нас 
до са да ни је при мио, а са ста нак смо 
одр жа ли са на чел ни ком Во ји сла вом 
Мир ни ћем, ко ји нас је са слу шао и раз
у мео на ше про бле ме  ис ти че Не дељ
ко вић. 

На ја вље ном про тест ном шет њом, 
рад ни ци ће оти ћи до Град ске ку ће и 
пре да ти сво је зах те ве. Ка ко Љи ља на 
Не дељ ко вић твр ди, зах те ви рад ни ка 
су ис пла та за о ста лих пла та, ове ра 
здрав стве них књи жи ца, ре ша ва ње 
проблема тех но ло шког ви шка и пот пи
си ва ње спо ра зу ма са до ба вља чи ма.

У Ср би ји 24 др жав не апо те ке ду гу ју 
пре ко 18,5 ми ли о на евра за ле ко ве и 
ме ди цин ска сред ства. Нај а лар мант
ни је ста ње је у Шап цу, Пан че ву, Но вом 
Са ду, Бо ру, Срем ској Ми тро ви ци, Вра
њу и Бе о гра ду. У овој си ту а ци ји су се 
на шле, из ме ђу оста лог, због ни ских 
мар жи, не ло јал не кон ку рен ци је, али и 
због не на мен ског тро ше ња нов ца.

Ди рек тор Апо те ке Дра ган Бо жић, 
ко ји се на че лу ове апо те кар ске уста
но ве на ла зи од но вем бра 2004. го ди
не из ја вио је да се Апо те ка на ла зи у 
пат по зи ци ји, јер до ба вља чи ви ше не 
да ју ле ко ве, Апо те ка не ма ви ше аде
кват не за ли хе ле ко ва ко је би мо гла да 
из да, Ре пу блич ки фонд за здрав стве
но оси гу ра ње због бло ка де ра чу на 
ни је пре нео сво ја ду го ва ња пре ма 
Апо те ци, а По ре ска упра ва зах те ва 
при нуд ну на пла ту због не из ми ре ња 
оба ве за ве за них за по рез на до да ту 
вред ност и не из ми ре не по ре зе и 
до при но се пре ма за по сле ни ма.

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, на во де у Апо те ци Срем
ска Ми тро ви ца.

У вре ме за ка да је за ка зан про тест 
овај број М но ви на на ла зи се у штам
пи, па не зна мо да ли је про тест от ка
зан због евен ту ал но по стиг ну тог до го
во ра са Град ском упра вом. Оно што је 
за ни мљи во, сва ка ко је чи ње ни ца да 
син ди кал ни ак ти ви сти Апо те ке за 
од го вор ност про зи ва ју ло кал ну са мо у
пра ву, док ни јед ном реч ју не по ми њу 
ди рек то ра Апо те ке Дра гана Бо жи ћа, 
ко ји мо ра би ти од го ва ран за ста ње у 
ко јем се ова уста но ва на ла зи.   

Би ља на Се ла ко вић
Сања Станетић

Осни вач апо те кар ске уста но ве у 
Срем ској Ми тро ви ци је ло кал на са мо у
пра ва. Ми тро вач ки гра до на чел ник Вла
ди мир Са на дер је по чет ком го ди не из ја
вио да је са ве ћи ном до ба вља ча, од но
сно по ве ри о ца по стиг нут до го вор да 
Град Срем ска Ми тро ви ца као осни вач 
Уста но ве Апо те ка бу де га рант за вра ћа
ње ду га.

 Под ву кли смо цр ту и до го во ри ли смо 
се да пот пи ше мо спо ра зум са по ве ри о
ци ма ко ји ће омо гу ћи ти де бло ка ду ра чу
на Апо те ке, ње но по нов но снаб де ва ње 
са нео п ход ним ле ко ви ма и ме ди цин ским 
по ма га ли ма ка ко би Апо те ка до шла до 
ро бе и по че ла нор мал но да функ ци о ни
ше. Ми ће мо у на ред ном пе ри о ду озбиљ
но и ду бин ски ући у ре ор га ни за ци ју са ме 
апо те кар ске уста но ве, с об зи ром на то 
да је на чин на ко ји са да функ ци о ни ше 
нео др жив – ре као је за М но ви не по чет
ком 2017. го ди не Вла ди мир Са на дер.

Ре ор га ни за ци ја 
Апо те ке

Ка да је 2004. го ди не Дра ган Бо жић 
по стао ди рек тор ми тро вач ке Апо те ке у 
овој уста но ви је ра ди ло 59 љу ди. Из го ди
не у го ди ну по ве ћа вао се број рад ни ка, па 
је 2005. би ло за по сле но 65, на кра ју 2006. 
њих 72, а 2007. го ди не 74 рад ни ка. Нај ве
ћи бој за по сле них апо те кар ска уста но ва 
има ла је у 2013. го ди ни  88 и то 55 здрав
стве них и 33 не здрав 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 би 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.

Апо те ка у Срем ској Ми тро ви ци кра јем 
2016. го ди не има ла је 58 за по сле них рад
ни ка и то 27 стал но за по сле них здрав стве
них рад ни ка, че ти ри здрав стве на рад ни ка 
на од ре ђе но вре ме и 27 не здрав стве них 
рад ни ка на нео д ре ђе но вре ме.

По ли тич ко за по шља ва ње

СВИ СУ КРИВИ ОСИМ ДИРЕКТОРА: Председница синдиката
Љиљана Недељковић и директор Апотеке Драган Божић

 Оно што је
за ни мљи во, сва ка ко

је чи ње ни ца
да син ди кал ни

ак ти ви сти Апо те ке
за од го вор ност

про зи ва ју ло кал ну 
са мо у пра ву,

док ни јед ном реч ју
не по ми њу

ди рек то ра Апо те ке 
Дра гана Бо жи ћа
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САСТА НАК СА РУМ СКИМ ТАК СИ СТИ МА 

„Дивљи“ так си сти
нај ве ћи про блем

У пре пу ној Кон фе рен циј ској сали 
Кул тур ног цен тра 31. јануара 
одр жан је рад ни саста нак са 

так си пре во зни ци ма и реги стро ва ним 
так си слу жба ма у рум ској општи ни 
чији је циљ био да се они упо зна ју са 
одред ба ма Зако на о пре во зу пут ни ка 
у друм ском сао бра ћа ју и општин ском 
одлу ком о так си пре во зу која је доне
та про шле годи не, а и поме ну ти Закон 
сту па на сна гу 12. фебру а ра ове годи
не. 

Са так си сти ма су, у при лич но уза

вре лој атмос фе ри, раз го ва ра ли 
пред став ни ци локал не само у пра ве 
Небој ша Сто ји чић, шеф Оде ље ња за 
инспек циј ске посло ве и Стој ша Јова
но вић, сао бра ћај ни инспек тор, као и 
Павле Маро је вић, прав ник.

Логич но је да су так си сте нај ви ше 
инте ре со ва ле одред бе општин ске 
одлу ке по којој ће мора ти да посту
па ју, али је било при мед би да се при
ли ком њене изра де није раз го ва ра ло 
са њима, како би се чуло и њихо во 
мишље ње.

Стој ша Јова но вић, инспек тор за 
друм ски сао бра ћај је иста као да 
локал на само у пра ва има за циљ уре
ђе ње обла сти так си пре во за, што је у 
инте ре су и гра ђа на, али и реги стро ва
них так си пре во зни ка.

Он је ука зао да су до 12. фебру
а ра сви так си пре во зни ци дужни да 
Општин ској упра ви, пре ко писар ни це, 
упу те зах тев за пре глед вози ла и то 
је први пред у слов који мора ју испу ни
ти да би се уоп ште бави ли том делат
но шћу, али већ само ово под но ше ње 

Реги стро ва ни так си пре во
зни ци сма тра ју да њихо ва пра
ва нај ви ше крше нере ги стро ва
ни так си сти, који, по њима, 
несме та но оба вља ју делат ност 
мимо зако на и самим тим су и у 
бољем поло жа ју, јер се више 
кон тро ли шу они који су реги
стро ва ни.

 Неза до вољ ни смо што су 
се те одлу ке доне ле без саве
то ва ња са нама, да ми ука же
мо шта нас нај ви ше мучи. Ми 
се сла же мо да има мо нове 
табле, да има мо ценов ник који 
важи за све, али су нама нај ве
ћи про блем „дивљи“ так си сти 
које нико не дира и који раде 
без про бле ма, јер не носе 
ника кве так си озна ке. Про блем 

је и пар ки ра ње так си вози ла и 
пре ве лик број так си ста, али на 
овом састан ку о томе се не 
гово ри  каже Алек сан дар 
Вујић.

Горан Бре бе ри на дода је да 
се овим не реша ва пра ви про
блем, јер се тра же неке „сит ни
це“ код легал них так си ста, а 
ништа се не пред у зи ма про тив 
неле гал них.

 Дакле, тре ба да сара ђу је
мо, јер само тако се пра ви про
бле ми могу реши ти. Ја редов
но пла ћам порез, не дугу јем ни 
дина ра, а мене јуре јер не 
носим таблу, ја је нећу носи ти 
из ина та, ако је то реше ње, сви 
ћемо ски ну ти те табле  каже 
Бре бе ри на.

Пре ве лик број так си ста

Вели ко инте ре со ва ње рум ских так си ста

Алек сан дар Вујић и Горан Бре бе ри на
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зах те ва је знак да су ушли у про це ду
ру и да ће се тре ти ра ти да су ушли у 
посту пак који је пред ви ђен закон ским 
одред ба ма. 

 Так си пре воз могу оба вља ти једи
но вла сни ци пут нич ких вози ла која су 
као таква фабрич ки про из ве де на са 
пет седи шта, укљу чу ју ћи ту и седи
ште за воза ча, са нај ма ње четво ро 
вра та и мини мум Еуро 3 мото ри ма. 
Код реги стар ских табли ца оба ве зно 
је да два послед ња сло ва буду лати
нич на ТХ. Так си сти ће доби ти и нове 
леги ти ма ци је, а потреб но је и при ло
жи ти суд ску потвр ду да нису кри вич
но кажња ва ни. Локал на само у пра ва 
ће на реверс свим так си сти ма изда
ти пре по зна тљи ве так си табле, које 
ће бити и сиг нал гра ђа ни ма да је реч 
о реги стр о ва ним так си пре во зни ци
ма. Зако ном је про пи са но и да једи
ни ца локал не само у пра ве про пи ше 
цене за тари фе у так си пре во зу што 
је поме ну том одлу ком о ауто  так
си пре во зу пут ни ка и ура ђе но, као и 
утвр ђе на ста ја ли шта. О тим ста ја ли
шти ма ћемо раз го во ра ти и на Коми
си ји за без бед ност сао бра ћа ја  рекао 
је после раз го во ра са рум ским так си
сти ма Стој ша Јова но вић.

У рум ској општи ни има реги стро ва
них 64 так си пре во зни ка, а про це на је 
да их исто толи ко ради на „дивље“. 
Неки так си сти су на овом ску пу тра
жи ли и лими ти ра ње бро ја лица која 
се могу бави ти так си пре во зом, као 
што су учи ни ле неке локал не само
у пра ве, али је став рум ске да се тај 
број не лими ти ра и да се људи ма 
дозво ли да легал но раде и издра жа
ва ју себе и сво је поро ди це.

По окон ча њу састан ка већи на так
си ста је пре да ла сво је фото гра фи
је инспек то ру Стој ши Јова но ви ћу за 
изра ду нових леги ти ма ци ја.

На кра ју, Стој ша Јова но вић каже: 
 По пре ба ци ва њу вози ла на тзв. 

„ТХ табли це“ так си сти би тре ба ло да 
се јаве у Оде ље ње за инспек циј ске 
посло ве где ће доби ти так си таблу на 
реверс како би били пре по зна ти љи ви 
и како би се зна ло ко од њих регу лар
но ради. С. Џаку ла

Стој ша Јова но вић, инспек тор 

За штит ник гра ђа на Са ша Јан ко
вић из ра зио је ду бо ку за бри ну
тост због на ја ве по чет ка при нуд

не на пла те ду га по љо при вред ни ка за 
до при но се и оба ве зно со ци јал но оси
гу ра ње, ко ји из но си ви ше од 90 ми ли
јар ди ди на ра.

Јан ко вић је у са оп ште њу на вео да 
је дуг по љо при вред ни ка пре ма јав ним 
фон до ви ма „огро ман“ као и да су мно
ги по љо при вред ни ци већ са да у та квој 
си ту а ци ји да не мо гу да пла те ду го ва
ња.

 Тим љу ди ма ће ра ди ду га би ти про
да ва на имо ви на и та ко ће би ти у још 
го рој си ту а ци ји, а оба ве зе ће мо ра ти 
да на ста ве да пла ћа ју. За то је мо ја ду
жност да јав но по ста вим пи та ње пра
вич но сти, пра вил но сти и од ме ре но сти 
за кон ских ре ше ња, од но сно по што ва
ња устав ног на че ла со ци јал не прав де 
 на вео је ом буд сман.

Он је по звао над ле жне да са гле да
ју ма те ри јал ни по ло жај по љо при вред
ни ка и не јед на ке мо гућ но сти пла ћа ња 
вла сни ка ма лих га здин ста ва и ве ли ких 
по се да, „али пре све га сли ку се ла из 
ко јих мла ди од ла зе, а оста ју ста ри са 

ми ни мал ним пен зи ја ма“.
 Ка ко ће На род на скуп шти на и Вла

да од го во ри ти на то пи та ње, њи хо во је 
пра во, али мо ра ју да раз у ме ју да про
блем по сто ји и не ће не ста ти, већ са мо 
ра сти, ако се не што не про ме ни  оце
нио је Јан ко вић.

За штит ник је до дао да би мно ги ду
жни ци мо гли да оста ну без њи ва по
што је По ре ска упра ва по че ла да ша
ље опо ме не о из но су по ре за.

 У осно ви та квих ме ра је за кон ско 
ре ше ња по ко ме сва ки вла сник по љо
при вред ног га здин ства, без об зи ра на 
ве ли чи ну по се да, мо ра да пла ти исту 
осно ви цу за пен зи о но и здрав стве но 
оси гу ра ње од око 96.000 ди на ра го ди
шње. На ту не прав ду су упо зо ра ва ли 
по љо при вред ни ци у обра ћа њу Вла
ди пре две го ди не, на ја вље на је чак и 
про ме на про пи са За ко на у ПИО фон
ду, али по ма ка не ма  на вео је Јан ко
вић.

Члан Глав ног од бо ра Срп ске на пред не 
стран ке Не над Ка та нић под се тио је Са шу 
Јан ко ви ћа да је био за штит ник гра ђа на и 
у вре ме ка да је усво је но за кон ско ре ше
ње о до при но си ма за оси гу ра ње по љо
при вред ни ке, али да је та да  ћу тао.

 Као што сте тад ћу та ли и ни сте оба
вља ли свој по сао за шти те гра ђа на, та ко 
сте да нас кан ди дат истих оних ко ји су 
упра вља ли агра ром упра во ка да су ове 
оба ве зе за пен зи о но и ин ва лид ско оси гу
ра ње и уве де не  ис та као је Ка та нић.

СНС: Јан ко вић
ћу тао 10 го ди на

ЗА ШТИТ НИК ЗА БРИ НУТ ЗБОГ НА ЈА ВЕ ПРИ НУД НЕ
НА ПЛА ТЕ ДО ПРИ НО СА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

Се ља ци оста ју
без њи ва?!

За штит ник гра ђа на Са ша Јан ко вић Члан ГО СНС Не над Ка та нић

За штит ник грађана је 
рекао да би мно ги ду
жни ци мо гли да оста ну 
без њи ва по што је По
ре ска упра ва по че ла да 
ша ље опо ме не о из но су 
по ре за
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ИЗ ГРАД ЊА ФРУ ШКО ГОР СКОГ КО РИ ДО РА:

По че так ра до ва 2018.

Ми ни стар ка Зо ра на Ми хај ло вић је из не ла да се мо же оче ки ва ти да би пр ви ра до ви 
на из град њи де ла Фру шко гор ског ко ри до ра мо гли да поч ну по чет ком 2018. го ди не, на 
де о ни ци за ко ју је за вр ше на до ку мен та ци ја и где се кре ће са екс про при ја ци јом

Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор 
Ми ро вић и пот пред сед ни ца Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и ми ни стар ка 

гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра
струк ту ре Зо ра на Ми хај ло вић, на са стан
ку одр жа ном 1. фе бру а ра у По кра јин ској 
вла ди, раз го ва ра ли су о да љој ре а ли за
ци ји про је ка та у обла сти друм ског и же
ле знич ког са о бра ћа ја на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не, до го во ре них на за јед нич кој 
сед ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је и По
кра јин ске вла де. Би ло је ре чи и о пла ну 
ре ха би ли та ци је и одр жа ва ња пу те ва, 
као и о пи та њи ма ко ја се од но се на из
да ва ње гра ђе вин ских до зво ла и про це су 
оза ко ње ња обје ка та из гра ђе них без гра
ђе вин ских до зво ла.

На са стан ку је из не то да је прин цип 
оку пља ња око про је ка та над ле жних са 
свих ни воа вла сти до при нео от кла ња њу 
„уских гр ла“ и ефи ка сни јој ре а ли за ци ји 
зна чај них ин фра струк тур них про је ка та, 
као што су Же же љев мост пре ко Ду на ва 
код Но вог Са да, „Ип си лон“ крак ауто пу
та код Су бо ти це, Фру шко гор ски ко ри дор 
и Сен тан дреј ски бу ле вар у Но вом Са ду. 
Ови про јек ти се са да ре а ли зу ју по утвр
ђе ном ре ал ном пла ну, си сте ма тич но, и 
са обез бе ђе ним фи нан сиј ским сред стви
ма.

Ми ро вић и Зо ра на Ми хај ло вић у обра
ћа њу ме ди ји ма на кон са стан ка, из не ли 
су да ће би ти фор ми ран и за јед нич ки ко
о ор ди на ци о ни тим, ко ји ће на ме сеч ном 
ни воу ана ли зи ра ти све про јек те ко ји се 
из во де и пла ни ра ју на те ри то ри ји АП Вој
во ди не.

На гла сив ши да је нај о пе ра тив ни ју са
рад њу По кра јин ска вла да ус по ста ви ла 

са Ми ни стар ством за гра ђе ви нар ство, 
са о бра ћај и ин фра струк ту ру, Ми ро вић је 
из ја вио да је на са стан ку до го во ре но да 
се за јед нич ки при сту пи из ра ди про јект не 
до ку мен та ци је за бу ду ће бр зе са о бра ћај
ни цу од Но вог Са да до Зре ња ни на и од 
Зре ња ни на до Бор че, од но сно Бе о гра да. 
Он је до дао да ће би ти пот пи сан и од го
ва ра ју ћи про то кол, ко јим ће би ти пре ци
зи ра не за јед нич ке ак тив но сти, са тач но 
утвр ђе ним оба ве за ма, њи хо вом ди на ми
ком и но си о ци ма кон крет них за ду же ња у 
ре а ли за ци ји овог зна чај ној про јек та.

 Као што смо за јед нич ки го то во при
ве ли кра ју при пре му про јек та Фру шко
гор ског ко ри до ра од Но вог Са да до 
Ру ме, та ко ће мо и на ове две ва жне де
о ни це би ти пот пу но спрем ни са про јект
ном до ку мен та ци јом, да са за вр шет ком 
ко ри до ра X и XI, и Вој во ди на кон ку ри ше 
и за јед нич ки са Вла дом Ср би је у бу дућ
но сти при сту пи из град њи ове две ве ли
ке тра се пу та  ре као је Ми ро вић и до
дао да је би ло ре чи и о ре ха би ли та ци ји 
пу те ва на од ре ђе ним пут ним прав ци ма, 
ко ја ће би ти за по че те у на ред них не ко
ли ко не де ља.

Пред сед ник По кра јин ске вла де освр
нуо се и на то, ка ко је ре као, да по сто
је од ре ђе не сла бо сти у де лу по сту па ња 
по кра јин ске ад ми ни стра ци је ка да је реч 
о за ко ну о пла ни ра њу и из град њи и за
ко ну о оза ко ње њу обје ка та.

 До ју на 2016, ве ли ки број пред ме та, 
не до вољ на ажур ност, од но сно у про се ку 
ви ше од 30 да на за из да ва ње гра ђе вин
ских до зво ла у над ле жно сти по кра јин ске 
ад ми ни стра ци је је не што што го во ри о 
не до стат ку кон цеп та, ажур но сти и не

до стат ку све сти у де лу прет ход не ад
ми ни стра ци је. Са да то по ку ша ва мо да 
за јед нич ки от кло ни мо, и ве ли ку по моћ 
има мо од ре сор ног ми ни стар ства. Има
ће мо 10 но вих слу жбе ни ка у над ле жним 
се кре та ри ја ти ма да би убр за ли по сту
па ње у овим пред ме ти ма  под ву као је 
Ми ро вић.

Пот пред сед ни ца Вла де Ср би је Зо ра
на Ми хај ло вић је из не ла да се, од ка ко 
је фор ми ра на но ва По кра јин ска вла да, 
ра ди за јед но и ту са рад њу оце ни ла као 
„до бит ну ком би на ци ју“.

 Ка да се са бе ре вред ност свих про
је ка та о ко ји ма смо са да го во ри ли, ко је 
смо по кре ну ли и ра ди мо на те ри то ри
ји Вој во ди не у на ред не две го ди не, тај 
из нос је 1,2 ми ли јар де евра. То ли ко ће 
Вој во ди на има ти ин ве сти ци ја и нов ца у 
пу те ви ма и у же ле зни ци. На дам се да је 
то осно ва да Вој во ди на ко нач но по но во 
бу де нај ра зви је ни ја, као што је то не ка да 
би ло  ре кла је Зо ра на Ми хај ло вић.

Го во ре ћи о те ма ма са стан ка, она је 
из не ла да се мо же оче ки ва ти да би 
пр ви ра до ви на из град њи де ла Фру

шко гор ског ко ри до ра мо гли да поч ну по
чет ком 2018. го ди не, на де о ни ци за ко ју 
је за вр ше на до ку мен та ци ја и где се кре
ће са екс про при ја ци јом.

 Раз го ва ра ли смо и о же ле знич ком 
са о бра ћа ју. Нај ве ћи про це нат пут ни ка 
ко је пре во зи „Ср би ја Воз“ – 85 од сто – је 
на те ри то ри ји Вој во ди не и то је са о бра
ћај ко ме при да је мо по себ ну ва жност. Хо
ће мо мак си мал но да по мог не мо и због 
то га је ве ћи на но вих во зо ва и ло ко мо ти
ва на те ри то ри ји Вој во ди не  за кљу чи ла 
је Зо ра на Ми хај ло вић.

Са ста нак у По кра јин ској вла ди
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Немач ка орга ни за ци ја Хелп је у 
окви ру про јек та „Подр шка раз во ју 
микро бизни са у Срби ји 2“ Казне

но поправ ном заво ду у Срем ској Митро
ви ци испо ру чи ла опре му и ала те за 
метал ски погон у вред но сти од око пет 
мили о на дина ра.

Пред став ни це ове орга ни за ци је су 
зајед но са управ ни ком митро вач ког 
затво ра Алек сан дром Алим пи ћем про
шле сре де, 1. фебру а ра оби шле метал
ски погон затво ра.

 Про је кат је финан си ра ла немач ка 
вла да, а уче шће Казне но поправ ног 
заво да Срем ска Митро ви ца је 50 одсто 
од вред но сти опре ме. Ово није једи на 
актив ност коју смо пла ни ра ли у окви ру 
про јек та. Поред дона ци је опре ме и рада 
осу ђе них лица на опре ми, у току је 
спро во ђе ње разних обу ка за осу ђе на 
лица. Има мо и про грам ресо ци ја ли за
ци је након одслу же не казне. Ми смо 
вео ма задо во љи сарад њом са КПЗ 
Срем ска Митро ви ца и пла ни ра мо 
наста вак сарад ње у овој и наред ној 
годи ни – рекла је про грам мена џе р ка 
Хел па Маша Бубањ. 

У метал ском пого ну КПЗа се, изме ђу 
оста лог, про из во ди пољо при вред на 
меха ни за ци ја  трак тор ске при ко ли це, 
точ ко ви, дрља че, под ри ва чи, тањи ра че, 
фел не и дру го. 

– Захва љу ју ћи новој опре ми дошло је 
до пове ћа ња про из вод ње. На годи
шњем нивоу је до сада КПЗ Срем ска 
Митро ви ца у нај бо љим усло ви ма про
из во дио око 30 при ко ли ца. Ове годи не 
пла ни ра мо да изба ци мо 150 при ко ли ца, 
с обзи ром на то да је тржи ште глад но 
нашег ква ли тет ног про из во да. Пале те 
које смо до сад заки ва ли руч но, сада 
заки ва мо пишто љи ма. До сада смо 

током рад ног вре ме на по осо би про из
во ди ли око 60 пале та, а сада са новом 
опре мом може мо да про из ве де мо током 
рад ног вре ме на изме ђу 600 и 1.000 
пале та. Захва љу ју ћи пове ћа ној про из
вод њи смо скло пи ли уго во ре са неко ли
ко фир ми и анга жо ва ли смо додат но 
око 50 осу ђе них лица. Неће мо се ту 
зау ста ви ти, моја је наме ра да од укуп
ног бро ја осу ђе них лица, а то је 2.100, 
бар 60 одсто њих упо сли мо. Тре нут но 
упо шља ва мо око 900 осу ђе них лица – 
изја вио је управ ник митро вач ког затво
ра Алек сан дар Алим пић.

Про је кат „Подр шка раз во ју микро 
бизни са у Срби ји 2“ Хелп реа ли зу је уз 
помоћ немач ке вла де и гра до ва Пирот и 
Заје чар, одно сно уста но ва за извр ше ње 
кри вич них санк ци ја Ниш, Срем ска 
Митро ви ца и Ваље во и Заво да за сме
штај одра слих Кра гу је вац. Про је кат 
укуп не вред но сти 454.400 евра, у сарад
њи са поме ну тим гра до ви ма и инсти ту
ци ја ма Хелп спро во ди од јуна 2016. до 
кра ја децем бра 2017. годи не. 

Све про јект не актив но сти усме ре
не су на уна пре ђе ње систе ма 
извр ше ња кри вич них санк ци ја и 

пост пе нал ног при хва та. Тиме се, при ме
ном алтер на тив них санк ци ја, уз пошто
ва ње људ ских пра ва и зашти ту рањи
вих кате го ри ја, пове ћа ва ефи ка сност 
при хва та, обу ча ва ња и запо шља ва ња 
осу ђе них лица и дуго роч но пре ве ни ра 
поврат ни штво кри ми нал ним актив но
сти ма. Струч ним оспо со бља ва њем и 
рад ним анга жо ва њем, осу ђе но лице 
сти че нео п ход но иску ство, доби ја вери
фи ко ван сер ти фи кат, има бољи трет
ман у пери о ду издр жа ва ња казне и 
при пре ма се за пост пе нал ни при хват.

Б. Села ко вић

НОВА ОПРЕ МА ЗА МЕТАЛ СКИ ПОГОН МИТРО ВАЧ КОГ ЗАТВО РА

Већа про из вод ња при ко ли ца

Оби ла зак метал ског пого на митро вач ког затво ра

Захва љу ју ћи
пове ћа ној про из вод њи 
смо скло пи ли уго во ре 

са неко ли ко фир ми
и анга жо ва ли смо 

додат но око
50 осу ђе них лица. 

Неће мо се ту
зау ста ви ти, моја је 

наме ра да од укуп ног 
бро ја осу ђе них лица,
а то је 2.100, бар 60 

одсто њих упо сли мо, 
изја вио је управ ник 

митро вач ког затво ра 
Алек сан дар Алим пић
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ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Кад има добрих иде ја
новац није про блем

На кон кур се
које рас пи су ју

репу блич ка 
мини стар ства

општи на Ста ра 
Пазо ва се

редов но јавља. 
И редов но

доби ја сред ства
за про јек те

које кан ди ду је. 
Услов за то је да 

посто ји про јект на 
доку мен та ци ја
и гра ђе вин ска

дозво ла.
У Ста рој Пазо ви 

то увек има ју 
спрем но, зато и 
не чуди што су 

успе ли да у сво ју 
сре ди ну при ву ку 

зна чај на
сред ства из

репу блич ког 
буџе та 

Сви вели ки инфра струк тур ни 
про јек ти који се реа ли зу ју на 
тери то ри ји општи не Ста ра 

Пазо ва, финан си ра ју се делом из 
општин ског буџе та, а делом из сред
ста ва репу блич ких мини стар ства која 
су конкурсима опредељена ка 
локалним самоуправама, затим 
конкурсно опредељеним средствима 
из релевантних покрајинских 

секретаријата, као и из Управе за 
капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине. Тро шко ве рекон
струк ци је цен тра Вој ке Општи на дели 
са мини стар ством при вре де пола
пола. Вели ку рас кр сни цу са  кру жним 
током изме ђу Нове Пазо ве, Вој ке, 
Ста рих Бано ва ца и Ста ре Пазо ве, што 
је цен трал ни део општи не, 65 посто 
финан си ра Управа за капи тал на ула

га ња покра јин ске вла де, а Општи на 
35 посто. Дру гу фазу изград ње реги о
нал ног пута Ста ри Банов ци – Рума, 
Општи на финан си ра 40 посто радо ва 
а ЈП Путе ви Срби је 60 посто. 

Важно је напо ме ну ти да репу блич ка 
мини стар ства рас пи су ју кон кур се, а 
услов да би нека локал на само у пра ва 
доби ла сред ства је да посто ји про јект
на доку мен та ци ја и гра ђе вин ска 
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дозво ла. У Ста рој Пазо ви то увек има
ју спрем но, зато и не чуди што су успе
ли да у сво ју сре ди ну при ву ку зна чај на 
сред ства из репу блич ког буџе та и 
других поменутих институција. 

 Локал на само у пра ва се јавља са 
гото вом про јект ном доку мен та ци јом и 
гра ђе вин ском дозво лом, и зато и 
доби ја мо сред ства  каже пред сед ник 
ове, по мно ги ма јед не од нај у спе шни
јих општи на у Срби ји, Ђор ђе Ради но
вић.

Он дода је да је од вели ких инфра
струк тур них про је ка та вео ма важно 
поме ну ти пут, запра во улаз у Ста ру 
Пазо ву са ауто  пута Бео град – Нови 
Сад. 

 Чека мо да мини стар ство сао бра
ћа ја изда дозво лу за изме шта ње сао
бра ћа ја, а то ће бити чим про ђе зим
ска сезо на, поло ви ном мар та – наја
вљу је Ради но вић.

М НОВИНЕ: Општи на Ста ра Пазо
ва је јед на од, рекло би се, рет ких 
општи на која успе ва да при ву че 
сред ства из репу блич ких мини
стар ста ва. Новац и поред бес па ри
це у којој живи мо изгле да није про
блем када посто је добре иде је. 

ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ: Ми смо 
про шле годи не из буџе та издво ји ли 
70 мили о на дина ра за израду про јек
тне документације. Мно гим општи на
ма је то мно го нов ца и чини им се да 
је то ску по. Тиме пока зу ју јед но 
суштин ско нера зу ме ва ње. Није 

довољ но про стор ним пла ном наме
ни ти земљи ште за инду стриј ске зоне. 
Без инфра струк ту ре је немо гу ће при
ву ћи инве сти то ре. А неким инве сти то
ри ма није нај ва жни ја лока ци ја, да ли 
је бли зу Бео гра да, тре ба им инфра
струк ту ра, одре ђе на сна га елек трич
не енер ги ја, гас, пут. Гео граф ски 
поло жај јесте важан, али мора ју и 
оста ле ства ри да се задо во ље. Ми се 
у том сми слу јако тру ди мо да инфра
струк тур но опре ми мо зоне.

Вели ки број инве сти то ра зна чи 
вели ки број нових рад них места. 
Да ли у игри вели ких бро је ва има 
места и за попра вља ње мате ри јал
ног ста ту са запо сле них? 

Дово ђе њем вели ког бро ја инве сти
то ра и отва ра њем њихо вих обје ка та, 
вели ки број гра ђа на наше општи не 
реша ва сво је пита ње запо сле ња, што 
гово ри о спо соб но сти локал ног руко
вод ства у функ ци о ни са њу и руко во
ђе њу Општи ном.

На тери то ри ји општи не Ста ра Пазо
ва, поред наших Пазов ча на раде 
људи из Инђи је, из Батај ни це, Зему
на, и рад на сна га поста је про блем. 
Кон ку рен ци ја почи ње да даје резул та
те. Кад дође јед на фир ма у општи ну и 
кад су они једи ни, они дају мини ма
лац и не бри ну о „резер во а ру“ рад не 
сна ге. Међу тим, кад дође више фир
ми, онда је то дру га при ча. 

M NOVINE :

На тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва, поред 
наших Пазов ча на раде људи из Инђи је, из Батај
ни це, Зему на, и рад на сна га поста је про блем. 
Кон ку рен ци ја почи ње да даје резул та те. Кад 
дође јед на фир ма у општи ну и кад су они једи
ни, они дају мини ма лац и не бри ну о „резер во а
ру“ рад не сна ге. Међу тим, кад дође више фир
ми, онда је то дру га при ча. Ево, сви се сада 
пла ше Лидла, који је наја вио да ће воза чи виљу
шка ра има ти 50 хиља да дина ра пла ту

Будући изглед центра Војке
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Јав на пред у зе ћа 
функ ци о ни шу без 

дота ци ја општи не.
То је један од раз ло га 

што има мо толи ко 
сред ста ва за

инве сти ци је. Ми не 
доти ра мо наша јав на 
пред у зе ћа и по томе 
смо веро ват но јед на 
од рет ких општи на у 

Срби ји. Ако јав но 
пред у зе ће не може
да се финан си ра у 

ситу а ци ји када је 
напла та 95 про це на та, 

тај дирек тор не може 
да води такво

јав но пред у зе ће

Ево, сви се сада пла ше Лидла, који 
је наја вио да ће воза чи виљу шка ра 
има ти 50 хиља да дина ра пла ту. Кон
ку рен ци ја ће оста ти без воза ча виљу
шка ра. То је добро и за рад ни ке и за 
Општи ну. Мада, морам рећи, сви тра
же посао у општи ни и јав ним пред у зе
ћи ма. Још увек вла да тај тренд, али 
пола ко се то мења. Ја сад знам којим 
фир ма ма фали рад ни ка. У овом тре
нут ку сигур но 200 рад ни ка може наћи 
посао. Сад, неко ће рећи, мале су 
пла те. Али све је то рела тив но, зави си 
из ког угла се гле да. Нарав но, није 
довољ но за живот, и још увек је тешко, 
али кад има могућ но сти да се човек 
запо сли, ипак то нешто зна чи.

Шта још може те наве сти као ино
ва ци ју у вези при вла че ња стра них 
инве сти то ра и про мо ци је општи не?

Има мо јако добре одно се са амба
са да ма Срби је у ино стран ству. Ми 
мно го кори сти мо потен ци јал не наших 
амба са да у свр ху при вла че ња инве
сти то ра. Већ смо има ли у Мађар ској 
пре зен та ци ју општи не у нашој амба
са ди у Будим пе шти. Има ће мо то и у 
Риму, Ати ни, Бри се лу, Бра ти сла ви, 

кон зу ла ту у Штут гар ту, Франк фур ту. 
Нама је та сарад ња дра го це на и кори
сна. У Мађар ској је наш амба са дор у 
сарад њи са гра до на чел ни ци ма и при
вред ним комо ра ма орга ни зо вао пре
зен та ци ју општи не и већ има мо заин
те ре со ва ног инве сти то ра из те 
земље. Амба са де су нам од вели ке 
помо ћи, а ми њима одне се мо поне ки 
поклон, мало аутентичних срем ских 
про из во да од меса, затим аутохтоних 
вина и раки је, да има ју за сво је госте... 
(смех). 

Како сте про јек то ва ли буџет за 
2017. годи ну?

Моја вели ка бор ба је била свих ових 
годи на да се усво ји реа лан буџет. И то 
смо оства ри ли. Буџет за 2017. је реа
лан. Сви усво је буџет који је реви ја 
жеља месних зајед ни ца и оста лих 
кори сни ка и онда дођу реба лан си, 
дефи ци ти. Ми смо усво ји ли буџет који 
је седам  осам посто већи него оства
рен буџет у 2016. Има мо сад већ веће 
пуње ње, два мили о на оро че них сред
ста ва. Запад но европ ске фир ме које 
послу ју у нашој општи ни све пла ћа ју 
на вре ме. И наше вели ке фир ме пла
ћа ју оба ве зе на вре ме и то је сушти на. 

Нема мо про бле ма са ликвид но шћу, 
нема мо ниједа н дан зака шње ња пла
та. Веро ват но смо рет ка општи на која 
ће ради ти реба ланс буџе та зато што 
има већи при лив сред ста ва, а не због 
мањ ка. Сад нема потре бе ни да се 
заду жу је мо. И што је нај ва жни је, 40 
посто буџе та је наме ње но за инве сти
ци је, то је у Срби ји веру јем неза ми
сли во. 

Како сте задо вољ ни радом јав них 
пред у зе ћа?

Јав на пред у зе ћа функ ци о ни шу без 
дота ци ја општи не. То је један од раз
ло га што има мо толи ко сред ста ва за 
инве сти ци је. Ми не доти ра мо наша 
јав на пред у зе ћа и по томе смо веро
ват но јед на од рет ких општи на у Срби
ји. Ако јав но пред у зе ће не може да се 
финан си ра у ситу а ци ји када је напла
та 95 про це на та, тај дирек тор не може 
да води такво јав но пред у зе ће. Тру ди
мо се да општин ским јав ним пред у зе
ћи ма пове ри мо посло ве које они могу 
да ура де. То има мо пра во да ура ди мо 
без тен де ра. Јав на пре у зе ћа има ју 
пуно посла, јер има доста и инве сти
ци ја.

Светлана Цуцанић

Са презентације потенцијала Општине у Будимпешти
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У ре до ви ма члан ства у ОО СНС Ста
ра Па зо ва од 31. ја ну а ра се на ла зи 
и ком плет но до ско ра шње ру ко вод

ство, по ли тич ки ак тив ног, ло кал ног Удру
же ња гра ђа на „Па зо вач ки по крет“. 

На кон фе рен ци ји за ме ди је ко јој 
је при су ство вао ве ли ки број чла но
ва стран ке, у са мом уво ду, обра тио се 
пред сед ник ОО СНС Ста ра Па зо ва Ђор
ђе Ра ди но вић, а по том и је дан од осни
ва ча „Па зо вач ког по кре та“ Го ран Јо вић.

Оп штин ски од бор СНС Ста ра Па зо ва 
про те клих го ди на бе ле жи зна тан раст 
свог члан ства, а ово је је дан у ни зу груп
них при кљу че ња но вог члан ства. 

 На ма као Оп штин ском од бо ру ве о ма 
зна чи да у наш рад укљу чи мо што ви
ше ква ли тет них и спо соб них љу ди, ко ји 
мо гу да да ју свој кон кре тан до при нос. 
На ро чи то има мо у ви ду да је пред на
ма ве ли ки по сао, че ка нас ре а ли за ци ја 
ка пи тал них ин ве сти ци о них про је ка та 
пре вас ход но у Ста рој Па зо ви, та ко ђе у 
Но вој Па зо ви, али и свим ме сти ма на ше 
Оп шти не. Љу ди ко ји су од да нас на ши 

чла но ви су до са да, кон крет но у ме сту 
Ста ра Па зо ва, има ли за па же но по ве ре
ње гра ђа на, и за хва љу ју ћи то ме ра ни јих 
го ди на бе ле жи ли су по зи тив не ре зул та
те на ме сним из бо ри ма. ОО СНС Ста ра 
Па зо ва ће и да ље на сто ја ти да у пр вом 
пла ну бу де ја сан и де фи ни ти ван циљ 
да, као крај њи ре зул тат све га што бу де
мо ра ди ли у на ред ном пе ри о ду, Оп шти
ну Ста ра Па зо ва до ве де мо до ста ту са 
гра да, у пра вом сми слу те ре чи  по ру
чио је пред сед ник Оп штин ског од бо ра 
Ђор ђе Ра ди но вић. 

По за вр шет ку кон фе рен ци је за ме ди је, 
при ступ ни це Срп ској на пред ној стран ци 
пот пи са ли су: Го ран Јо вић, др Ми шо Фи
лип, др Ми лин ка Ма ће рак, Алек сан дар 
Ба ко, Бо рис Ба бик, Дра го слав Бон ђи, 
Сло бо дан Јо ва но вић и дру ги. На са мом 
кра ју кон фе рен ци је за кљу че но је и на ја
вље но је да ће се овај тренд на ста ви ти 
и на ред них да на, ка да се оче ку је да ће 
при ступ ни це Срп ској на пред ној стран ци 
по пу ни ти ве ли ки број чла но ва упра во из 
ре да „Па зо вач ког по кре та“.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА СТА РА ПА ЗО ВА

Но ве сна ге у
члан ству СНС

Удру же ње гра ђа на „Па зо вач ки по крет“ пре шао у СНС

ПУ „РА ДОСТ“

На гра ђе на
вас пи та чи ца

На на град ном  кон кур су За во да за уна
пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња под 
на зи вом „Са знај на се ми на ру и при ме ни у 
прак си 2016“, Ду шка Је кић, ме ди цин ска 
се стра вас пи тач из Пред школ ске упра ве 
„Ра дост“ у На се љу Ба нов ци Ду нав осво
ји ла је тре ћу на гра ду за рад Зе лен ка пин 
че твр так, при ме на Вал дорф прин ци па у 
ја сли ца ма. У ра ду ко ји је пред ста вљен на 
кон кур су ко ри шће ни су са мо при род ни 
ма те ри ја ли, ак це нат је био на ин ди ви ду а
ли за ци ји и раз во ју са мо стал но сти код 
де це, а у са мом цен тру је упра во де те. На 
кон кур су је би ло при ја вље но 80 ра до ва, а 
уче ство ва ли су за по сле ни у пред школ
ским уста но ва ма, основ ним и сред њим 
шко ла ма и до мо ви ма уче ни ка ко ји су 
по ха ђа ли од ре ђе не се ми на ре стал ног 
струч ног уса вр ша ва ња и при ме ни ли на у
че но у свом ра ду. Циљ кон кур са је да се 
мо ти ви шу уче сни ци се ми на ра да при ме
њу ју но ва зна ња и ве шти не и да се да 
по др шка за по сле ни ма у раз ме ни иде ја и 
по зи тив них ис ку ста ва из прак се. Са осво
је ном на гра дом на кон кур су „Са знај на 
се ми на ру и при ме ни у прак си“ ПУ 
„Ра дост“ у Но вим Ба нов ци ма успе шно је 
за о кру жи ла свој про шло го ди шњи рад, 
ка да је би ла и до бит ник Све то сав ске 
на гра де.  К. Л.

ЛИ КОВ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ

Деч ји ра до ви
У уто рак, 31. ја ну а ра је у Би бли о те ци 

„Пе тар Пе тро вић Ње гош” у Но вој Па зо ви, 
ко ја је ина че огра нак На род не би бли о те
ке „До си теј Об ра до вић” у Ста рој Па зо ви, 
отво ре на из ло жба сли ка и цр те жа деч је 
ли ков не ра ди о ни це Цен тра за еду ка ци ју 
де це „Ка ле и до скоп“, чи ји је осни вач 
Ма ри ја Гу жви ца, на став ни ца ли ков ног. 
Ма што ви те сли ке и цр те же, ура ђе не раз
ли чи тим тех ни ка ма, из ло жи ло је де се то
ро ма ли ша на ко ли ко за са да бро ји ова 
ра ди о ни ца, у ко јој они осим упо зна ва ња 
са умет но шћу, има ју при ли ку да кроз дру
же ње и рад раз ви ја ју и сво ју кре а тив ност. 
Из ло жбом је обе ле же на пр ва го ди шњи ца 
ра да ли ков не ра ди о ни це, а ње ни по ла
зни ци учи ли су о основ ним ли ков ним тех
ни ка ма и по зна тим сли ка ри ма, чи та ли су 
и илу стро ва ли при че, по се ћи ва ли ко ло
ни је и из ло жбе, ис та кла је на став ни ца 
Гу жви ца. По себ но је ин те ре сант но то што 
је дан део из ло же них ра до ва по се ти о ци 
мо гу у на ред них ме сец да на да ви де спо
ља кроз из лог, а дру ги тек ка да уђу у 
би бли о те ку. 

К. Л.

Ме ђу пр вим пред школ ским уста но ва ма 
у Сре му ко ја је пре око пет го ди на пре по
зна ла лич не пра ти о це де це са смет ња ма 
у раз во ју као по себ ну по др шку је Пред
школ ска уста но ва „Ра дост“ у Но вим 
Ба нов ци ма у ко јој је тре нут но ан га жо ва но 
се дам лич них пра ти ла ца де це. Пер со нал
ни аси стен ти или лич ни пра ти о ци де те та 
су по је дин ци ан га жо ва ни да де ци са смет
ња ма у раз во ју по мог ну у днев ним ак тив
но сти ма ко је де ца ни су у мо гућ но сти 
са ма да оба ве. Ше сто ро де це са аути
змом, раз вој ном дис фа зи јом, це ле брал
ном па ра ли зом и те жим здрав стве ним 

про бле ми ма из По ду на вља сва ко днев но 
има ју по тре бу за лич ним пра ти о ци ма ко ји 
тре ба да им обез бе де, пре све га си гур
ност и без бед ност, а ко ји с њи ма про во де 
од два до шест ча со ва днев но. Са де цом 
уз ра ста до шест го ди на, на те ри то ри ји 
ста ро па зо вач ке оп шти не, у две пред
школ ске уста но ве, ко ји ма је нео п ход на 
по др шка ра ди укуп но де вет лич них пра ти
ла ца ко ји су ан га жо ва ни на осно ву уго во
ра о де лу, за хва љу ју ћи зна чај ним фи нан
сиј ским сред стви ма ко је Оп шти на Ста ра 
Па зо ва из два ја за ову на ме ну.

С. С. 

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Лич ни пра ти о ци де це
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ПОЗОРИШНА САЛА 

Сли ке са ко ло ни је

У сре ду, 1. фе бру а ра је у хо лу по зо ри шне 
са ле у Ста рој Па зо ви отво ре на из ло жба 
ли ков них ра до ва и ра до ва од ке ра ми ке уче
ни ка ко ји су би ли уче сни ци оп штин ских 
ко ло ни ја, у основ ној шко ли у Ста рим Ба нов
ци ма и Но вој Па зо ви. Двадесет и два уче ни
ка сли ка ло је и дру жи ло се у Основ ној шко
ли „Сло бо дан Сав ко вић“ у Ста рим Ба нов ци
ма на 4. Оп штин ској ли ков ној ко ло ни ји ко ја 
је ор га ни зо ва на у ок то бру, у окви ру Деч је 
не де ље, а њи хо ви ра до ви са да кра се улаз 
по зо ри шне са ле. На ко ло ни ји се сли ка ло на 
ме ди ја пан пло ча ма са уља ним па сте лом и 
аква рел бо ја ма, по фо то гра фи ја ма ко је су 
уче ни ци ура ди ли са ми, ин спи ри са ни мо ти
ви ма Ду на ва и Ста рих Ба но ва ца, ис та кла је 
овом при ли ком Ива на Ке ре кез, на став ни ца 
ли ков не кул ту ре.  С об зи ром на то да у ОШ 
„Раст ко Не ма њић Све ти Са ва” у Но вој Па зо
ви по сто је усло ви за рад са ке ра ми ком, 
ор га ни зо ва на је по пр ви пут про шле го ди не 
ко ло ни ја на ко јој се 27 уче ни ка оку ша ло у 
ра ду са гли ном. На из ло жби се мо гу ви де ти 
њи хо ви ра до ви, ко ји тек тре ба да се пе ку и 
гла зи ра ју, ре кла је Ми ле на Сте фа но вић, 
ли ков ни пе да гог. На ко ло ни ја ма уче ни ци 
сем што сти чу но ва ис ку ства, упо зна ју се и 
дру же, а по ка за ли су ве ли ко ин те ре со ва ње 
за ова кву вр сту из ра жа ва ња. Ор га ни за то ри 
ко ло ни ја су основ не шко ле у Ста рим Ба нов
ци ма и у Но вој Па зо ви. К. Л. 

ПОЗО РИ ШТЕ ВХВ

114 годи на
посто ја ња

Ста ро па зо вач ко позо ри ште ВХВ обе ле
жи ло је у петак, 3. фебру а ра, са гости ма из 
Киса ча 114. годи шњи цу посто ја ња. Прва 
пред ста ва на сло вач ком јези ку у Ста рој 
Пазо ви игра на је 2. фебру а ра 1903. годи не 
у позо ри шту Кишне ро вој кафа ни и била је 
то коме ди ја „Ташта у кућу, мир из куће“. 
Покре та чи позо ри шног живо та у Пазо ви 
били су Људ ми ла Xурбан и њен брат Вла
ди мир Хур бан, позна ти драм ски писац. 
Упра во су ама те ри из Киса ча у овој позо ри
шној сезо ни поста ви ли на сце ну дра му 
„Ката нац шкри пи“, писца Вла ди ми ра Хур ба
на Вла ди ми ро ва, чије име с поно сом носи 
позо ри ште у Пазо ви. 

З. К.

НОВА ПАЗОВА

Ретро спек тив на 
изло жба 

У Гале ри ји у Новој Пазо ви у петак, 3. 
фебру а ра је отво ре на ретро спек тив на изло
жба Ликов не ради о ни це, која под руко вод
ством Мило дар ке Бра ле тић ради при КУД 
„Мла дост“ већ 15 годи на. Прва изло жба 
радо ва чла но ва ликов не ради о ни це КУД 
„Мла дост“ била је 2002. годи не у про сто ру 
сада шње гале ри је. Тада је изла га ло 15 уче
ни ка који су поче ли да ства ра ју и уче са 
мен тор ком Мило дар ком Бра ле тић и од тада 
је кроз ради о ни цу про шло око 600 уче ни ка 
и сва ко је оста вио траг на пољу кре а тив но
сти  у ликов ним оства ре њи ма. Седам на ест 
бив ших чла но ва је про ду жи ло кон ти ну и тет 
рада ликов не ради о ни це, и наста ви ло сво је 
сред њо школ ског и висо ко школ ско обра зо
ва ње упра во у сли кар ству или обла сти ма 
бли ским овој умет но сти. На ретро спек тив
ној изло жби је око 60 радо ва, који су наста
ја ли од самог осни ва ња ликов не ради о ни
це, а чији је рад КУД „Мла дост“ увек пома га
ло пре по знав ши потре бу за оку пља ње и 
про мо ви са ње мла дих ликов них ства ра ла
ца, рекао је сада шњи пред сед ник Дру штва 
Горан Крко ба бић, отва ра ју ћи изло жбу. 
Изло жба ће бити  отво ре на до 20. фебру а
ра.  У гале ри ји је била поста вље на и кути ја 
за при ку пља ње нов ча не помо ћи малом 
Сто ја ну Раде ки, а про грам отва ра ња су 
музи ком упот пу ни ли мла ди музи ча ри Јова
на Гуто вић и Зоран Петро вић.  З. К.

ОКУД „СВЕ ТИ САВА“ 

Гене ра циј ски
кон церт 

Гене ра циј ски кон церт ОКУД „Све ти Сава“ 
из Нове Пазо ве оку пио је у субо ту 4. фебру
а ра игра че који су пре 15 годи на осни ва ли 
ово, у општи ни Ста ра Пазо ва, нај мла ђе 
дру штво. Поче ци су били тешки, али 
љубав, енту зи ја зам и дру гар ство су били 
изнад све га, као и жеља да се игра, пева и 
чува од забо ра ва народ на тра ди ци ја. На 
овом кон цер ту су поно во у опан ци ма заи
гра ли и неки чла но ви, који су дошли за ову 
при ли ку из Босне и Хер це го ви не и Хрват
ске, како би уве ли ча ли про сла ву јуби ле ја. 
Поред њих насту пи ли су изво ђач ки и деч ји 
ансамбл, жен ска и мушка певач ка гру па, 
народ ни орке стар и девој чи це Пле сног сту
ди ја „Ада ђо“. Руко во ди о ци и коре о гра фи, 
Нико ла и Мар ко Кам џи јаш су изра зи ли 
задо вољ ство цело ве чер њим про гра мом, 
који је при ка зао део њихо вог бога тог репер
то а ра а гле да ла је га пре пу на сала публи ке. 
У наред ном пери о ду при пре ма ју кон церт 
певач ких гру па, а сви про гра ми у овој годи
ни биће под зна ком 15. годи шњи це рада. 

З. К. 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Фотографско вече
Са циљем да оку пи љуби те ље фото гра

фи је, да пру жи подр шку мла дим ауто ри ма 
да се пред ста ве, а ујед но да кроз дру же ње 
раз ме не иску ства, Цен тар за кул ту ру у 
сарад њи са Кан це ла ри јом за мла де Општи
не Ста ра Пазо ва, орга ни зо вао је фото граф
ско вече. Прво Пазо вач ко фото граф ско 
вече под нази вом „Сова 01“, одр жа но је у 

неде љу 5. фебру а ра, у пазо вач кој гале ри ји, 
а крат ко трај ном фото изло жбом пре ко про
јек то ра, пред ста ви ло се осам ауто ра из 
ста ро па зо вач ке општи не и око ли не. 

Ј. К. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО 
ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“

Наста ва сло вач ког
Од ове школ ске годи не у Основ ној шко ли 

„Бошко Пал ко вље вић Пин ки” у Ста рој 
Пазо ви уве де на је и наста ва сло вач ког јези
ка са еле мен ти ма наци о нал не кул ту ре. 
Након ско ро три деце ни је, три де сет уче ни
ка од првог до шестог раз ре да, поред тога 
што уче да гово ре и пишу, ујед но уче о оби
ча ји ма и кул ту ри Сло ва ка на овим про сто
ри ма. На ини ци ја ти ву Мини стар ства, деца 
су анке ти ра на почет ком ове школ ске годи
не а наста ва је поче ла у новем бру. Пре да
вач проф. Алек сан дар Ћир ко вић каже да 
уче ње јези ка сре ди не допри но си раз во ју 
толе ран ци је и међу соб ном упо зна ва њу. 
Наста ву поха ђа ју деца од првог до шестог 
раз ре да поде ље на у две гру пе и кажу да им 
је на часо ви ма зани мљи во, јер исто вре ме
но гово ре два јези ка. Међу уче ни ци ма је 
нај ви ше деце из мешо ви тих бра ко ва, али 
има и оних из срп ских поро ди ца које су 
одлу чи ле да иско ри сте при ли ку и омо гу ће 
дете ту да нау чи још један језик. Ових дана 
се при ја вљу и нови уче ни ци, јер како је 
наста ва поче ла да се реа ли зу је, деца чују 
јед на од дру гих, кажу у шко ли, и нада ју се 
да ће од сле де ће школ ске годи не бити још 
више заин те ре со ва них уче ни ка за сло вач
ки језик а тако ђе да ће зажи ве ти и часо ви 
ром ског јези ка. З. К. 

ПО МОЋ ЗА СТО ЈА НА

За опе ра ци ју треба 
300.000 евра

Пе то го ди шњи Сто јан Ра де ка из Ста ре 
Па зо ве од ав гу ста про шле го ди не бо лу је од 
ми је ло бла стич не ле у ке ми је, а нај бо ље 
ре ше ње за ње го ве ле че ње је тран сплан та
ци ја ко шта не ср жи, ако по сто ји до на тор, а 
по ду дар ни да ва лац ко шта не ср жи за Сто ја
на је дво го ди шњи брат Вељ ко. На кон пет 
хе мо те ра пи ја, Сто ја ну пред сто ји још осам 
зра че ња и ле ка ри сма тра ју да је Сто јан 
са да здрав, а тран сплан та ци ју би ура ди ли, 
је ди но у слу ча ју да се бо лест опет по ја ви, 
ме ђу тим по ро ди ца не же ли да ри зи ку је, јер 
по нов ним вра ћа њем бо ле сти, де ча ко ве 
шан се за жи вот се сма њу ју. Опе ра ци ја за 
ко ју при ку пља ју до ку мен та ци ју је мо гу ћа у 
Не мач кој и ко шта око 300 хи ља да евра. 
По ро ди ца је отво ри ла ра чун у бан ци на име 
мај ке, Бо ја на Ра де ка, а сви, ко ји же ле мо гу 
да упла те сред ства на 340 – 3233108579. 
Сва ки ди нар овој по ро ди ци мно го зна чи, јер 
же ле да са њи хо во де те иза ђе из ове бор бе 
као по бед ник.

 З. К.

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
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УКИ НУТЕ ЧЕ ТИ РИ АУТО БУ СКЕ ЛИ НИ ЈЕ ЗА БЕ О ГРАД

„Ласта“ неосновано сваљује 
одговорност на Општину

Тврд њу да се ли ни је уки да ју на зах тев Оп шти не Пе ћин
ци ру ко во ди о ци „Ла сте“ су из ре кли све сни да је у пи та
њу но тор на не и сти на, јер Оп шти на Пе ћин ци не ма ни ка
кве над ле жно сти над пред у зе ћем „Ла ста“

По во дом од лу ке ауто пре во зни ка 
„Ла ста“ да уки не че ти ри ауто бу
ске ли ни је ко је по ве зу ју оп шти ну 

Пе ћин ци и Бе о град, Оп шти на Пе ћин ци 
је из да ла са оп ште ње за јав ност у ко јем 
се ка же:

 Ауто пре во зник „Ла ста“ сво је од лу ке 
до но си са мо стал но и у скла ду са соп
стве ним ин те ре си ма и Оп шти на Пе ћин
ци не ма ни ка квог ути ца ја на ове од лу
ке. Ка да смо оба ве ште ни о на ме ри 
„Ла сте“ да уки не че ти ри ре дов не ли ни
је, по ку ша ли смо да ре а гу је мо и да 
спре чи мо уки да ње ли ни ја, али на ши 
апе ли ни су на и шли на раз у ме ва ње и 
„Ла ста“ је оста ла при од лу ци о уки да њу 
ли ни ја. Све сни смо да ће ова „Ла сти на“ 
од лу ка ство ри ти зна чај не про бле ме 
на шим су гра ђа ни ма ко ји због по сла 
или шко ло ва ња сва ко днев но пу ту ју у 
Бе о град, али ло кал на са мо у пра ва 
не ма ме ха ни зам да спре чи уки да ње 
ли ни ја.

Оп шти на Пе ћин ци је не при јат но 
из не на ђе на тврд ња ма чел ни ка „Ла сте“ 
да су че ти ри ауто бу ске ли ни је ко је 
по ве зу ју оп шти ну Пе ћин ци и Бе о град 
уки ну те на зах тев Оп шти не Пе ћин ци. 
Ове тврд ње су од стра не ру ко во ди ла ца 
„Ла сте“ из ре че не на про те сту ко ји су 2. 
фе бру а ра ор га ни зо ва ли гра ђа ни на ше 
оп шти не огор че ни јед но стра ном од лу
ком „Ла сте“ да уки не че ти ри ауто бу ске 
ли ни је од ко јих им за ви си од ла зак на 

по сао и на шко ло ва ње у Бе о град.
Тврд њу да се ли ни је уки да ју на зах

тев Оп шти не Пе ћин ци ру ко во ди о ци 
„Ла сте“ су из ре кли све сни да је у пи та
њу но тор на не и сти на, јер Оп шти на 
Пе ћин ци не ма ни ка кве над ле жно сти 
над пред у зе ћем „Ла ста“, ко је је пе ћи
нач ку ло кал ну са мо у пра ву, као и пут ни
ке на спор ним ли ни ја ма, са мо оба ве
сти ло да ће уки ну ти че ти ри ли ни је, а ни 
у ком слу ча ју од Оп шти не ни је тра жи ло 
до зво лу да уки не ли ни је, јер је не би 
до би ло.

Ка да је Оп шти на Пе ћин ци про те сто
ва ла у по ку ша ју да „Ла сту“ од вра ти од 
на ме ре да уки не ауто бу ске ли ни је, из 
овог пред у зе ћа је од оп штин ског ру ко
вод ства за тра же но да Оп шти на Пе ћин
ци до пла ти 24 ми ли о на ди на ра уко ли ко 
же ли да „Ла сти ни“ ауто бу си на ста ве да 
са о бра ћа ју на спор ним ли ни ја ма. 
Оп шти на Пе ћин ци ни је мо гла да при
хва ти ову вр сту уце не, јер је у пи та њу 
енорм на су ма, ко ју ни ко не ма пра во да 
сва ке го ди не оду зме гра ђа ни ма из 
оп штин ског бу џе та и по кло ни „Ла сти“.

По ште но би би ло да су пред став ни ци 
„Ла сте“ сво ју од лу ку о уки да њу ли ни ја 
отво ре но и без ма ни пу ли са ња са оп
шти ли оку пље ним гра ђа ни ма, уме сто 
што су од го вор ност за соп стве не од лу
ке по ку ша ли да пре ба це на Оп шти ну 
Пе ћин ци – сто ји у са оп ште њу Оп шти не 
Пе ћин ци.

ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Опре ма ње
спорт ске ха ле

У спорт ској ха ли у До њем То вар ни ку у 
то ку су ра до ви на за вр шном опре ма њу про
сто ра. У овом објек ту ће би ти по диг ну те 
три би не, угра ђе ни се ма фо ри и елек тро по
ди зни ко ше ви, али и ком плет на опре ма за 
из во ђе ње на ста ве фи зич ког вас пи та ња – 
ко зли ћи, стру ња че, швед ске мер де ви не, 
гре де, од скоч не да ске...

По ре чи ма То ми сла ва Ћир ко ви ћа, ди рек
то ра Јав не уста но ве „Спорт ски цен тар“, у 
чи јој над ле жно сти је упра вља ње спорт ском 
ха лом у До њем То вар ни ку и ба лон са лом у 
Пе ћин ци ма, на кон ин ста ли ра ња но ве опре
ме ха ла ће у пот пу но сти би ти при ве де на 
на ме ни.

 Спор ти сти из пе ћи нач ке оп шти не и 
школ ска де ца су и до са да ко ри сти ли ха лу 
за тре нин ге и одр жа ва ње ка ко школ ских, 
та ко и зва нич них так ми че ња, јер смо обје
кат још ра ни је опре ми ли го ло ви ма и тре
нинг ко ше ви ма, али ка да за вр ши мо са да
шње опре ма ње има ће мо је дан са вре мен 
спорт ски обје кат, опре мљен по свим ва же
ћим стан дар ди ма, ко ји ће у пот пу но сти 
ис пу ња ва ти усло ве за ква ли тет но одр жа ва
ње ли га шких так ми че ња. Исто вре ме но, 
ха ла до би ја и сву по треб ну опре му за из во
ђе ње на ста ве фи зич ког вас пи та ња за школ
ску де цу – из ја вио је Ћир ко вић.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Из ло жба по све ће на 
Ку пи ни ку 

Исто риј ска из ло жба „Ку пи ник  по след ња 
пре сто ни ца срп ских де спо та“ све ча но ће 
би ти отво ре на у хо лу Кул тур ног цен тра у 
Пе ћин ци ма, 10. фе бру а ра у 18.00 ча со ва. 
Ова из ло жба ре зул тат је тим ског ра да За ви
чај ног му зе ја Ру ма, Аген ци је за раз вој 
Оп шти не Пе ћин ци и Вој ног му зе ја у Бе о гра
ду, а ре а ли зо ва на је уз фи нан сиј ску по др
шку Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је.

Из ло жба илу стру је Ку пи ник као по след њу 
пре сто ни цу срп ских де спо та Бран ко ви ћа са 
ви ше аспе ка та – кроз цр те же и пла но ве твр
ђа ве, ма пе на ко ји ма је уцр та но ово утвр ђе
ње, угар ске по ве ље у ко ји ма се по ми ње 
Ку пи ник, фо то гра фи је да на шњег из гле да 
овог спо ме ни ка кул ту ре, као и на рав но кроз 
оруж је и ору ђе из пе ри о да срп ске Де спо то
ви не.

По се ти о ци ове ве о ма зна чај не из ло жбе, 
не са мо за пе ћи нач ку оп шти ну не го и за 
чи тав Срем, би ће у при ли ци и да на ин тер
ак тив ном екра ну по гле да ју пре зен та ци ју, а 
пу тем при год не 3Д ани ма ци је да до жи ве 
не ка да шњи из глед сред њо ве ков не твр ђа ве 
Ку пи ник.
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ТОМИ СЛАВ ЈАН КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Имам подр шку
митро вач ког СНСа

Скуп шти на Гра да Срем ска 
Митро ви ца у новом сази ву до 
сада је засе да ла једа на ест 

пута, доне то је укуп но 68 одлу ка, од 
којих су 44 директ но веза не за про гра
ме посло ва ња јав них пред у зе ћа и 
уста но ва. Доне то је 155 реше ња која 
се тичу избо ра и име но ва ња, пет 
закљу ча ка и седам изве шта ја о посло
ва њу. 

Ово је украт ко рези ме рада локал
ног пар ла мен та у прет ход них седам 
месе ци, коли ко се на њего вом челу 
нала зи Томи слав Јан ко вић. О раду 
пар ла мен та, честим медиј ским напа
ди ма, стран ци чији је члан гово рио је 
за М нови не.

М НОВИ НЕ: Про шло је седам 
месе ци и 11 сед ни ца Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца у новом 
сази ву. Коли ко сте задо вољ ни 
радом пар ла мен та на чијем сте 
челу?

ТОМИ СЛАВ ЈАН КО ВИЋ: Тру дим 
се да свој посао радим мак си мал но 
одго вор но и корект но. У свом првом 
обра ћа њу одбор ни ци ма Скуп шти не 

гра да сам рекао да ће ефи ка сност 
рада зави си ти пре све га од њихо вог 
одно са пре ма локал ном пар ла мен ту. 
Коли ко ћу ја тај посао добро ради ти 
пре све га зави си од њих, коли ко ће 
бити коо пе ра тив ни и коли ко се при др
жа ва ју послов ни ка. Сед ни це у про се
ку тра ју сат и по, до два и мислим да 
је то довољ но вре ме на да се све тач
ке днев ног реда раз мо тре. Сма трам 
да таквом раду Скуп шти не у вели кој 
мери допри но си и то што ми ско ро 
пред сва ку сед ни цу има мо састан ке 

са шефо ви ма одбор нич ких гру па. То 
су састан ци који тра ју до сат вре ме на, 
про ди ску ту је мо о тема ма које ће се 
наћи на сед ни ци, али се бави мо и 
тема ма које нису веза не за рад пар ла
мен та. Веру јем да и ти састан ци 
допри но се ефи ка сном и брзом раду 
Скуп шти не Гра да Срем ска Митро ви
ца. Исто тако ја сам одбор ни ци ма и 
оста лим гра ђа ни ма досту пан сва ко
днев но, тако да вели ки број тема и 
пита ња може мо и у ходу да покре не
мо. У прин ци пу сам задо во љан радом 

Томи слав Јан ко вић уче ству је у раду 
неко ли ко рад них гру па које функ ци о ни шу у 
окви ру пре ко гра нич них про је ка та. Каже да 
је вео ма важно да се умре жа ва ју са гра до
ви ма бив ше Југо сла ви је.

 У току је про је кат „Хитан одго вор“ пре
ко гра нич не сарад ње Срби је и Босне и Хер
це го ви не. Укљу че на су чети ри парт не ра: 
Брч ко дистрикт, Општи на Брод, Општи на 
Шид и Град Срем ска Митро ви ца. Сле де ћи 
месец ћемо има ти дру ги саста нак међу оп
штин ске рад не гру пе. Циљ је успо ста вља

ње једин стве ног систе ма коор ди на ци је у 
слу ча ју еле мен тар них непо го да, пре све га 
попла ва. По први пут отва ра мо сарад њу 
Срби ја – Мађар ска, напра вљен је кон такт 
са пред став ни ци ма Мађа р ске. Оче ку је мо и 
нове пози ве за пре ко гра нич не про јек те са 
Босном и Хер це го ви ном и Хрват ском. То је 
од вели ког зна ча ја јер се обез бе ђу ју сред
ства из европ ских фон до ва, црпи мо зна ња 
и иску ства Европ ске уни је, ану ли ра мо 
нега тив не после ди це деша ва ња из деве
де се тих годи на – наво ди Јан ко вић.

Пре ко гра нич ни про јек ти
M NOVINE :

Тру дим се да 
свој посао

радим
мак си мал но 

корект но
и одго вор но
и докле год 
тако будем 

радио 
сма трам да

имам подр шку
Град ског одбора 
Срп ске напред не
стран ке Срем ска 

Митро ви ца
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пар ла мен та, али бих желео да чујем 
мишље ње оних који седе пре ко пута 
мене. Мислим да су одбор ни ци ти који 
су меро дав ни ји да кажу да ли су задо
вољ ни радом пар ла мен та. Ми смо 
овде да ради мо посао у инте ре су гра
ђа на. 

Да ли се на те састан ке ода зи ва ју 
сви шефо ви одбор нич ких гру па? 

Углав ном се сви ода зи ва ју. Одбор
ни ци опо зи ци је су вео ма актив ни на 
тим састан ци ма. Пред ло зи које даје 
вла да ју ћа коа ли ци ја пред ста вља ју 
зајед нич ки став и они као такву иду на 
скуп шти ну. Опо зи ци ја је та која изно
си сво је при мед бе, кри ти ке, често и 
похва ле одре ђе не одлу ке. По мени ти 
састан ци има ју ефек та. При хва та мо 
суге сти је да нешто тре ба да се попра
ви, да може боље и ква ли тет ни је да 
се ради. Пози ти ван при мер је и недав
на посе та ком па ни ји Митрос, када су 
се пред став ни ци свих стра на ка у пар
ла мен ту ода зва ли пози ву менаџ мен
та ком па ни је. 

Пред став ни ци опо зи ци је су Вас 
неко ли ко пута јав но похва ли ли, јер 
им се одго во ри на одбор нич ка 
пита ња доста вља ју на вре ме. 
Међу тим, на послед њој сед ни ци 
одбор ник Алек сан дар Про да но вић 
Вам је скре нуо пажњу да посто је 
пита ња на која још увек није добио 
одго вор?

Пове ре ње у пар ла мент је нешто 
што је зна чај но. Одно си изме ђу поли
тич ких пар ти ја у гра ду ути чу на реј
тинг тог гра да. Локал ни парламенти у 
који ма су сед ни це мара тон ске, у који
ма посто је екс це си, шаљу ружну сли
ку о тој локал ној само у пра ви. Јези ком 
толе ран ци је и међу соб ног пошто ва
ња може мо и мора мо да кому ни ци ра
мо. То је наша оба ве за пре ма гра ђа
ни ма које пред ста вља мо, али и гра ду 
и држа ви. Тру дим се да пред сва ку 
сед ни цу са секре та ром и заме ни ком 
секре та ра про ђем све оне тач ке које 
су на днев ном реду, а одбор нич ка 
пита ња су врло бит на. Они који ма су 
упу ће на та пита ња су дужни да доста
ве одго во ре на иста, али ја не ула зим 
у ква ли тет и садр жај тих одго во ра. 
Под се ћа мо их да тре ба да одго во ре и 
то ће бити прак са и у буду ће. Одго вор 
на одбор нич ко пита ње по послов ни ку 
не мора ју да доби ју одго вор на првој 
сле де ћој сед ни ци, али сва ка ко да 
одбор нич ка пита ња не сме ју да оста
ну у фио ка ма и без одго во ра.

Скуп штин ска говор ни ца се кори
сти за пред из бор не актив но сти 
како вла сти тако и опо зи ци је. Нама 
пред сто је пред сед нич ки избо ри, 
али и у годи на ма које нису биле 
избор не, скуп штин ска говор ни ца 
се често зло у по тре бља ва ла. 

Морам да се сло жим са вама. Оче
ку јем да ће се и на сед ни ца ма које су 
пред нама, с обзи ром на то да је ово 
избор на годи на, и пред саме избо ре и 

после избо ра, за говор ни цом гово ри
ти о тема ма које нису директ но веза
не за рад Скуп шти не. С обзи ром на то 
да људи који на такав начин да кажем 
зло у по тре бља ва ју говор ни цу су 
вешти, иску сни поли ти ча ри, па се 
током свог изла га ња делом дотак ну и 
днев ног реда. Мислим да тре ба чути 
глас свих људи. Тру дим се да такво 
пона ша ње мак си мал но исто ле ри
шем. До сада није било потре бе да 
изда јем опо ме не. Сва ко кре и ра сво ју 
пору ку бира чи ма и што се мене тиче, 
ја ћу и у наред ном пери о ду бити толе
ран тан, јер мислим да не тре ба 
одбор ни ци ма ускра ћи ва ти еле мен
тар но пра во да кажу сво је мишље ње, 
па и ако буду мало ван теме, све је то 
живот. 

Члан сте Срп ске напред не стран
ке од осни ва ња, 2008. годи не. Били 
сте недав но на три би ни у Бешкој 
коју је орга ни зо вао СНС и на којој је 
гово рио Весе лин Шљи ван ча нин. 
Тамо се дого дио инци дент, што су 
поје ди ни „пла ће нич ки“ локал ни 
пор та ли једва доче ка ли како би Вас 
дис кре ди то ва ли. Због чега сте Ви 
глав на тема пор та ла, а не неки дру
ги чла но ви СНС у Срем ској Митро
ви ци?

Срп ска напред на стран ка је наста ла 
2008. годи не и има бли зу 500.000 чла
но ва. Не може те у тако вели кој стран
ци да ску пи те све људе који има ју 
иста раз ми шља ња. У самој град ској 
орга ни за ци ји чла но ви се воде истом 
иде о ло ги јом, али погле ди на одре ђе
не про бле ме и њихо во реша ва ње 
нису исти. Данас није лако бити члан 
СНС, с обзи ром на поли ти ку која се 
води на држав ном врху, која је по 
мени исправ на поли ти ка која даје 
резул та те. То је поли ти ка која је при
зна та не само међу гра ђа ни ма Срби је, 
већ доби ја све већу подр шку у реги о
ну и у све ту. Посто ји гру па људи која 
из разних раз ло га поку ша ва да ста ви 
мрљу на такву поли ти ку, посеб но на 
оно што ради пре ми јер, пред сед ник 
Срби је, мини стри у вла ди и сви пред
став ни ци СНС, да их на одре ђен 
начин дис ква ли фи ку ју, али то више 
гово ри о њима. Не комен та ри шем рад 
нијед ног нови на ра, мислим да то није 
моје, не оба зи рем се на такве ства ри. 
Не желим да комен та ри шем оне који 
на такав начин пишу и изно се неи сти
не о мени.

Ипак, мора да Вас дотак не то што 
сте Ви глав на тема и што се о Вама 
пишу неи сти не. Како то да Ваши 
шефо ви не реа гу ју?

Тру дим се да свој посао радим мак
си мал но корект но и одго вор но и докле 
год будем тако радио, а тре нут но оба
вљам функ ци ју пред сед ни ка Скуп
шти не гра да, сма трам да имам подр
шку Град ског одбора Срп ске напред
не стран ке Срем ска Митро ви ца. То је 
мој одго вор на чита ву ову при чу.

Биља на Села ко вић

ОБУ КА ЗА МЛАДЕ 
Иско ри сти шан су

Поло ви ном децем бра 2016. годи не 
отпо чео је про је кат „Иско ри сти шан
су!“ у реа ли за ци ји „Европ ског покре та 
у Срби ји – Срем ска Митро ви ца“. Про
јек ат ће тра ја ти наред них шест месе
ци, са циљем успо ста вља ња одр жи вог 
моде ла за само за по шља ва ње мла дих 
у рурал ним под руч ји ма Срем ског и 
Мачван ског окру га. Про је кат је финан
си ран од стра не Мини стар ства омла ди
не и спор та, а њего ва укуп на вред ност 
је мили он и по дина ра. 

Парт не ри на про јек ту су Аген ци ја за 
рурал ни раз вој Гра да Срем ска Митро
ви ца и Општи на Коце ље ва, чији је при
мар ни про јект ни зада так мапи ра ње 
заин те ре со ва них мла дих и сарад ња са 
њима, у сео ским насе љи ма Срем ског, 
одно сно Мачван ског окру га, као и про
мо ци ја про јек та. 

Прва обу ка за 25 пола зни ка реа ли зо
ва на је од 27. до 29. јану а ра у Срем ским 
Кар лов ци ма. На наред ној ради о ни ци 
мла ди ће се обу чи ти за писа ње бизнис 
пла на за старт ап, обу ке ће се одр жа
ти током фебру а ра месе ца, а води ће их 
сер ти фи ко ва ни пре да ва чи Реги о нал не 
раз вој не аген ци је „Срем“. Тако ђе, про
јек том су пред ви ђе не и три би не, у срем
ским и мачван ским сели ма, о орган ској 
про из вод њи и про из вод њи здра ве хра
не, ради попу ла ри за ци је овог обли
ка пољо при вре де, који је данас мно
го акту е лан, али у овим реги о ни ма се 
орган ском про из вод њом мало ко бави. 

 Модел одр жи вог рурал ног раз во ја 
има за циљ да задр жи ста нов ни штво 
у рурал ним под руч ји ма, изјед на чи ква
ли тет живо та у рурал ним и урба ним 
под руч ји ма, омо гу ћи повра так ста нов
ни штва, пове ћа кон ку рент ност пону
де и про из вод ње и тиме ство ри боље 
усло ве за запо сле ност мла дих, и њихов 
оста нак на селу. Потен ци ја ли рурал
ног под руч ја мора ју бити под сти цај за 
раз вој нових обли ка урба но  рурал ног 
парт нер ства, а носи о ци тих про це са 
тре ба да буду мла ди. Про ме не у раз
во ју пољо при вре де за раз вој рурал них 
под руч ја пове за не су са усме ре но шћу 
пољо при вред них дома ћин ста ва да се 
баве још неком допун ском делат но шћу. 
Раз вој орган ске пољо при вре де допри
нео би очу ва њу еко систе ма, а мла ди ма 
на селу пру жио при ли ку за раз вој пред
у зет ни штва. Овим про јек том ћемо омо
гу ћи ти суб вен ци о ни са ње омла дин ских 
пред у зет нич ких иде ја и јача ње веза 
изме ђу пољо при вре де и оста лих сек то
ра рурал не еко но ми је – рекао је Петар 
Самар џић, дирек тор Аген ци је за рурал
ни раз вој Гра да Срем ска Митро ви ца.
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У про сто ри ја ма Аген ци је 
за ру рал ни раз вој оп
шти не Ин ђи ја (АР РИ) 

у сре ду, 1. фе бру а ра пот пи
са ни су уго во ри са 23 сто
ча ра за бес по врат на сред
ства по кон кур су за ре грес 
за ре про дук тив ни ма те ри јал 
(ве штач ко осе ме ња ва ње) у 
2016. го ди ни. У по след њем 
ци клу су до де ље но је укуп но 
420.617 ди на ра за ту на ме
ну, сто ча ри ма ко ји су зах те
ве под не ли у про шлој го ди
ни. 

 Сто чар ством се ба вим 
де сет го ди на и имам 230 
гр ла, од то га 90 кра ва. Бес
по врат на сред ства ко ја сам 
до био на кон кур су за ве
штач ко осе ме ња ва ње су 
до бро до шла  ка же Мар ко 
Ми ло са вље вић, сто чар из 
Но вих Кар ло ва ца и до да је 
да ће и ове го ди не уче ство
ва ти на кон кур си ма за до де
лу бес по врат них сред ста ва 
ко је је опре де ли ла ло кал на 
са мо у пра ва за под сти цај 
агра ру.

Истог ми шље ња је и Ни
ко ла Ка ра ма та из Но вог 
Слан ка ме на ко ји ка же да је 
и у 2015. го ди ни уче ство вао 
на оп штин ском кон кур су за 
ре грес за ве штач ко осе ме ња ва ње.

 У да на шње вре ме ка да смо у ве о ма 
ло шем по ло жа ју и ка да је це на мле ка из
у зет но ни ска, ова кав вид по мо ћи је за нас 
зна ча јан. За хва љу је мо се Аген ци ји за ру
рал ни раз вој и Оп шти ни Ин ђи ја на сред
стви ма ко ја су мо жда за не ког сим бо лич на, 
али на ма сва ка ко зна че  ка же Ка ра ма та.

За кључ но са 1. фе бру а ром по кон кур су 
за до де лу бес по врат них сред ста ва за ре
грес за ре про дук тив ни ма те ри јал у 2016. 
го ди ни ис пла ће но је 1.709.118 ди на ра.

 Ве ли ко ин те ре со ва ње по љо при вред ни

ка и сто ча ра вла да ло је у про шлој го ди ни 
за све кон кур се Аген ци је за ру рал ни раз
вој. Под не то је укуп но 117 зах те ва и оче ку
је мо да ће у 2017. би ти и ви ше с об зи ром 
на то да су пред ви ђе на ве ћа сред ства за 
под сти цај по љо при вред не про из вод ње на 
те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја – ис та кла је 
Ива на Пе јо вић Ше врт, ди рек тор ка АР РИ.

Та ве ћа сред ства пла ни ра на су у из но су 
од 24 ми ли о на ди на ра, за че ти ри ми ли о на 
ви ше у од но су на про шлу го ди ну.

 У то ку је при пре ма кон кур са за ову го
ди ну и њи хо во рас пи си ва ње оче ку је мо већ 
у мар ту. Ове го ди не из аграр ног бу џе та 
би ће до де ље на бес по врат на сред ства за 
ве штач ко осе ме ња ва ње, суб вен ци је при 
ка ма ти, за ку по ви ну ме ха ни за ци је и по пр
ви пут, суб вен ци о ни са ће мо део тро шко ва 
оси гу ра ња  ре као је Мар ко Га шић, по моћ
ник пред сед ни ка Оп шти не Ин ђи ја.

Пре ко Аген ци је за ру рал ни раз вој, ло
кал на са мо у пра ва у про шлој го ди ни ис
пла ти ла је укуп но 8,7 ми ли о на ди на ра на 
осно ву че ти ри кон кур са. По ред сред ста ва 
за на бав ку ре про дук тив ног ма те ри ја ла, ре
а ли зо ва ни су и кон кур си за на бав ку но ве 
при кључ не ме ха ни за ци је, пче ли њих дру
шта ва и но ве опре ме за пче лар ство, но ве 
опре ме за му жу и опре ме за скла ди ште ње 
мле ка.

М. Ђ.

ОП ШТИ НА ПО МА ЖЕ СТО ЧА РИ МА

Сред ства
за ве штач ко
осе ме ња ва ње

Из Аген ци је за ру рал ни раз вој оп шти не 
Ин ђи ја оба ве шта ва ју да се у 2017. и 
2018. го ди ни не ће вр ши ти об но ва ре ги
стра ци је у Ре ги стру. Ра ди оства ри ва ња 
пра ва на под сти ца је, по љо при вред на 
га здин ства и по ро дич на по љо при вред на 
га здин ства упи са на у Ре ги стар до ста
вља ју Упра ви по дат ке ко ји се од но се на 
упис у Ре ги стар, као и сва ку про ме ну 
ових по да та ка у ро ку од 30 да на од да на 
на стан ка про ме не.

Без об но ве 
ре ги стра ци је

Пот пи си ва ње уго во ра у АР РИ

СА СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48 

Ве ли ка по тро шња 
га са у ја ну а ру

Зи ма 2016/2017. го ди не оста ће упам
ће на, не са мо по из у зет но ни ским тем пе
ра ту ра ма, већ и по ви со ким ра чу ни ма за 
гре ја ње. То по твр ђу ју и пред став ни ци 
ин ђиј ског „Ин га са“. Ко ли ко смо се гре ја
ли, то ли ко ће мо и пла ти ти. На сву сре ћу, 
по тро ша чи са те ри то ри је ин ђиј ске 
оп шти не то ће мо ћи да ура де и у не ко ли
ко ра та, ис ти че Ду шан Ле ма ић, ди рек тор 
ЈП „Ин гас“. Он је на по след њем са стан ку 
Си сте ма 48 одр жа ном у пе так, 3. фе бру
а ра под се тио да су ја ну ар ски ра чу ни за 
утро ше ни гас очи та ва ни за об ра чун ски 
пе ри од од 33 да на.

 ЈП „Ин гас“ је до био ра чун од „Ср би ја
га са“ ко ји при ка зу је да је по тро шња у 
ја ну а ру ове го ди не из но си ла укуп но 3,5 
ми ли о на ку би ка на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја. То је нај ве ћи ра чун ко ји смо 
до би ли у по след њих се дам го ди на. Та ко
ђе, по тро шња у ја ну а ру је за 20 од сто 
ве ћа у од но су на де цем бар про шле го ди
не, а сви ма је ја сно да је то због ве о ма 
ни ских тем пе ра ту ра. До вољ но је ре ћи да 
је ми ни мал на днев на тем пе ра ту ра у 
ја ну а ру у про се ку из но си ла око 16,2 сте
пе ни, док је у де цем бру би ла 6,2 сте пе
ни  ка же Ду шан Ле ма ић, ди рек тор ЈП 
„Ин гас“.

Ди рек тор ЈП „Ин гас“ на во ди да су у 
са мо пр ва три да на у фе бру а ру при ми ли 
око 100 по зи ва гра ђа на ко ји су се, из ме
ђу оста лог, жа ли ли и на ква ли тет енер
ген та. 

 Гра ђа ни зо ву и пи та ју за што је лош 
гас. „Ср би ја гас“ је је ди ни ко мо же да оце
ни ње гов ква ли тет. Ми смо тра жи ли екс
пер ти зу и до би ли ре зул та те да је ква ли
тет га са био кон стант но у гра ни ца ма ко је 
про пи су је Аген ци ја за енер ге ти ку  ка же 
Ле ма ић и за крај до да је да су ра чу ни за 
ја ну ар већ сти гли на адре се Ин ђин ча на, 
док ће их до кра ја не де ље до би ти и 
по тро ша чи у оста лим на се љи ма. 

М. Ђ.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ПОЛИЦИЈЕ

Пре да ја тро феј ног 
оруж ја до 5. марта

Зако ном о оруж ју и муни ци ји („Слу жбе
ни гла сник РС“ бр 20/15), који је почео да 
се при ме њу је 05.03.2016.годи не, у чла ну 
50. став 2. про пи са но је да физич ка лица 
која има ју одо бре ње за држа ње тро феј
ног оруж ја дужна да у року од годи ну дана 
од дана почет ка при ме не овог зако на 
пре ре ги стру ју, про да ју, оне спо со бе или 
пре да ју оруж је без накна де у корист Репу
бли ке Срби је.

Непо сту па ње по наве де ној закон ској 
одред би ква ли фи ко ва но је као пре кр шај, 
и то чла ном 47. Зако на о оруж ју и муни
ци ји, за који је пред ви ђе на нов ча на казна 
у изно су од 5.000,00 до 150.000,00 дина
ра, а може се изре ћи и заштит на мера 
оду зи ма ња оруж ја и муни ци је.

С обзи ром на то да 05.03.2017. годи не 
исти че рок за држа ње тро феј ног оруж ја, 
Поли циј ска ста ни ца у Инђи ји пози ва све 
сугра ђа не који има ју тро феј но оруж је да 
бла го вре ме но испу не закон ску оба ве зу 
како не би напра ви ли пре кр шај. 
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Мили ца Петро вић, дуго го ди шња про фе со
ри ца био ло ги је у Основ ној шко ли „Др Ђор
ђе Нато ше вић“ у Новом Слан ка ме ну нова 

је дирек тор ка у инђиј ској ОШ „Јован Попо вић“. 
Ту функ ци ју оба вља месец дана и како наво ди, 
насто ја ће да реа ли зу је нове про јек те у шко ли коју 
води, као и да уна пре ди посто је ће.

 Основ ну шко лу „Јован Попо вић“ пра ти добар 
глас, како по успе си ма ђака, тако и по ква ли тет
ном кадру. С обзи ром на то да сам недав но пре
у зе ла одго вор ност дирек то ра шко ле, морам да 
истак нем да ћемо задр жа ти и уна пре ди ти све оне 
ства ри које су биле добре и ква ли тет не  каже 
Петро вић и дода је да пре све га мисли на људ ске 
ресур се.

 Међу људ ски одно си, сарад ња са роди те љи ма 
и одно си са уче ни ци ма су при о ри тет. Оно што је 
мени бит но као био ло гу, наста ви ће мо све важне 
еко ло шке актив но сти. У сарад њи са настав ни цом 
ликов ног у пла ну је кре а тив на ради о ни ца која је 
успе шно реа ли зо ва на дуги низ годи на у шко ли у 
Новом Слан ка ме ну.

Нова дирек тор ка исти че да ће деца током ради
о ни ца изра ђи ва ти и осли ка ва ти реци кла жне кесе. 
Поред кеса, пла ни ран је низ про је ка та у који ма ће 
уче ни ци уче ство ва ти и током њихо ве реа ли за ци
је иска за ти сво ју кре а тив ну стра ну. Наста ви ће се 
и са реа ли за ци јом про јек та „Лимен ка по лимен
ка“, све у сарад њи са шко лом у Новом Слан ка ме
ну, као и про је кат „Чепом до осме ха“. 

 С обзи ром на то да је шко ла „Јован Попо вић“ 

већ укљу че на у овај про је кат, потру ди ће мо се да 
га раз ра ди мо и још више обо га ти мо. Искре но се 
надам да ћемо све добре иде је спро ве сти у дело 
на један ква ли те тан начин и да ћемо за то има
ти подр шку локал не само у пра ве  исти че за крај 
Мили ца Петр о вић.

М. Ђ.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“ ИНЂИ ЈА

Нова дирек тор ка

Мили ца Петро вић, нова дирек тор ка
ОШ „Јован Попо вић“ Инђи ја

„ЧВАР КИ ЈА ДA“ 
У КРЧЕ ДИ НУ

Чва рак,
сре мач ка
бом бо на

Ста ви те сла ни ну у вели ки 
лонац, на сред ње јаку ватру. 
Кад сла ни на поч не отпу шта ти 
маст, поч ни те меша ти вар ја чом. 
Чва р ци ће цвр ча ти и пли ва ти у 
масти, мешај те их скроз док се 
не зару ме не, тако гла си само 
један од реце па та за пра ве сре
мач ке чва р ке. Још неке ће нам 
откри ти уче сни ци 5. „Чвар ки ја
де“ у Крче ди ну која је пред ви
ђе на за неде љу, 19. фебру ар 
испред ресто ра на „Мерак ми 
је“. 

Нишли ја са трај ним борав ком 
у Сре му, Бобан Сто ја ди но вић 
успе шно орга ни зу је поме ну ту 
мани фе ста ци ју чети ри годи не 
уна зад, и ове годи не, пети пут 
по реду, оче ку је вели ки број еки
па, како из Сре ма тако и са југа 
Срби је.

 Почи ње мо са так ми че њем у 
10 часо ва. Коти за ци ја је 2.500 
дина ра и сва ка еки па доби ја 25 
кило гра ма масно ће за топље
ње као и дрва. Поред тога, так
ми ча ри мора ју доне ти при бор: 
ора ни ју, ложи ште, меша ли цу, 
нож и даску. Чва р ци оста ју так
ми ча ри ма и могу их про да ти на 
лицу места, а масно ћу пре да ју 
нама. Ове годи не ћемо при ми
ти мак си мал но 20 еки па, јер су 
нам капа ци те ти огра ни че ни – 
исти че Сто ја ди но вић и дода је 
да су и ове годи не при пре ми ли 
вред не награ де попут опре ме 
за топље ње чва ра ка и кућ них 
апа ра та.

КУД „СО КО“

Чу ва ње
тра ди ци је

Од де вет кул тур ноумет нич
ких дру шта ва, ко ли ко је ак тив но 
на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја, 
јед но ипак пред ња чи по бро ју 
чла но ва, сек ци ја, ан сам ба ла и 
дру гих ор га ни за ци о них ква ли
те та. У пи та њу је КУД „Со ко“ 
ко је је осно ва но дав не 1948. 
го ди не. Да нас бро ји пре ко 250 
чла но ва рас по ре ђе них у че ти ри 
ан сам бла, ре кре а тив ну играч ку 
гру пу, пе вач ку гру пу, из вор ну 
гру пу „Кор дун“ и шко лу хар мо
ни ке.

Као и де це ни ја ма уна зад, и 
ове го ди не КУД „Со ко“ пла ни ра 
низ раз ли чи тих ак тив но сти, као 
и мно го број на уче шћа на раз ли
чи тим фе сти ва ли ма у зе мљи и 
ино стран ству.

КУД негује добру са рад њу са 
свим ин ђиј ским шко ла ма, удру
же њи ма, Оп шти ном Ин ђи ја и 
По кра јин ским се кре та ри ја том 
за кул ту ру. 

M. Ђ.

Инђи ја са сво јом тури стич ком пону дом поста
је све зани мљи ви ја посе ти о ци ма који се на 
кра ћи или дужи вре мен ски пери од одлу чу ју 

да сво је сло бод но вре ме про ве ду у тој срем ској 
општи ни. Неки од њих су на сај му тури зма у Бео
гра ду сазна ли шта то, од тури сти ма зани мљи вих 
дести на ци ја, општи на Инђи ја има да пону ди. Зато 
се у Тури стич кој орга ни за ци ји озбиљ но при пре ма
ју за пред сто је ћи Међу на род ни сајам тури зма у 

Бео гра ду, који ће бити одр жан од 23. до 26. фебру
а ра. 

Маја Бошњак, дирек тор ка Тури стич ке орга ни
за ци је општи не Инђи ја исти че да ће ове годи не 
насту пи ти на сај му са свим оста лим срем ским 
тури стич ким орга ни за ци ја ма и то под окри љем ТО 
Вој во ди не.

 Тре ћу годи ну заре дом насту па мо зајед нич
ки на бео град ском сај му јер сма тра мо да смо на 
тај начин видљи ви ји и зани мљи ви ји посе ти о ци ма. 
Тре нут но смо анга жо ва ни на изра ди про мо тив ног 
мате ри ја ла, који се допу њу је неким новим еле мен
ти ма – каже Бошњак.

Ина че, општи на Инђи ја пре по зна тљи ва је по 
вели ком бро ју мани фе ста ци ја. Од Етно фести ва
ла, Пудар ских дана, Бешка феста до Ноћи музе ја 
и Дана меда. Више од 20 мани фе ста ци ја орга ни
зу је или непо сред но у њихо вој реа ли за ци ји уче
ству је Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Инђи ја. 
Бошњак дода је да ће ове годи не, када је у пита њу 
пред ста вља ње тури стич ке пону де општи не Инђи
ја акце нат бити на број ним мани фе ста ци ја ма и 
изле ти ма.

 Изле те ћемо пону ди ти, како самим тури сти ма, 
тако и аген ци ја ма које ће бити гости нашег штан да. 
Од нас ће моћи да сазна ју које су то све могућ но
сти које могу иско ри сти ти како би напра ви ли туре 
раз гле да ња кроз општи ну Инђи ја – каже Бошњак.

Поред основ не иде је да се пред ста ве као део 
Вој во ди не, дирек то р ка Тури стич ке орга ни за ци је 
исти че да ће у одно су на прет ход не годи не, штанд 
на којем ће насту пи ти са срем ским коле га ма бити 
обје ди ње ног визу ел ног иден ти те та. М. Ђ.

У СУСРЕТ САЈ МУ ТУРИ ЗМА У БЕО ГРА ДУ

Мани фе ста ци је 
„мамац“ за тури сте

Маја Бошњак, дирек тор ка
ТО Општи не Инђи ја
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ПО ДР ШКА ВЛА ДЕ ЈА ПА НА ОП ШТИ НИ ШИД У МИ ГРАНТС КОЈ КРИ ЗИ

До на ци ја вред на 175.500 евра
Вла да Ја па на обез бе

ди ла је 175.500 евра 
оп шти ни Шид за 

на бав ку ам бу лант ног во зи
ла, ка ми о на сме ћа ра и 
ка ми о на ци стер не за во ду, 
као по др шку уна пре ђе њу 
здрав стве не за шти те и 
за шти те жи вот не сре ди не у 
ло кал ним за јед ни ца ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји по го ђе
ним из бе глич ком и ми грант
ском кри зом. 

Тим по во дом про шлог 
че тврт ка, 2. фе бру а ра у 
Оп шти ни Шид одр жа на је 
це ре мо ни ја при мо пре да је 
до на ци је Ам ба са де Ја па на 
у Ср би ји у окви ру про јек та 
„Опре ма ње Оп шти не Шид 
ам бу лант ним во зи лом и 
спе ци јал ним во зи ли ма за 
јав на ко му нал на пред у зе
ће“. До га ђа ју су при су ство
ва ли по ред пред став ни ка 
ло кал не са мо у пра ве и јав
них пред у зе ћа Оп шти не 
Шид, пр ви се кре тар Ам ба са
де Ја па на у Ре пу бли ци 
Ср би ји Ма са јо ши Ја ма та и 
др жав ни се кре тар у Ми ни
стар ству за рад за по шља ва
ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Не на д Ива ни ше вић. 

Пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић 
за хва лио се пред став ни ци

ма Ам ба са де Ја па на на 
вред ној до на ци ји.

 У то ку ми грант ске кри зе, 
Ја пан је до ста по мо гао мно
гим ин сти ту ци ја ма у Ср би ји. 
Мо гу да ка жем при ја те љи ма 
из Ја па на да су они угра ди
ли део се бе у све оно што су 
до ни ра ли, а сво ју зе мљу су 
угра ди ли у на ша ср ца. 
На гла сио бих ве ли ку по све
ће ност са рад ни ка ја пан ске 
вла де у свим овим про јек ти

ма. У ви ше на вра та у Шид су 
до ла зи ли пред став ни ци 
Ја па на, без но ви на ра и без 
же ље за пу бли ци те том, али 
са же љом да по мог ну. То је 
за нас ве ли ка ствар. Јед но 
је фи нан сиј ска по моћ, а дру
го је леп гест и ле па реч и то 
не мо же нов цем да се ку пи. 
За то Шид ни ка да не ће за бо
ра ви ти шта је Ја пан учи нио 
за нас  ис та као је Ву ко вић.

Укљу чу ју ћи и ову до на ци

ју, уку пан из нос ја пан ске 
по мо ћи кроз про јек те за 
основ не по тре бе ста нов ни
штва у Ср би ји (ПОПОС) од 
1999. го ди не до се гао је 12 
ми ли о на евра. Уку пан из нос 
ја пан ске по мо ћи у Ср би ји у 
то ку истог пе ри о да пре ма
шу је 500 ми ли о на евра.

 На дам се да ће бу дућ
ност ми гра на та и из бе гли ца 
би ти пу на на де, као и да ће 
се у бу дућ но сти ство ри ти 
усло ви за њи хов без бе дан 
по вра так у до мо ви ну  ис та
као је Ма са јо ши Ја ма та, 
пр ви се кре тар Ам ба са де 
Ја па на у Ре пу бли ци Ср би ји.

Др жав ни се кре тар у Ми ни
стар ству за рад, за по шља
ва ње, со ци јал на и бо рач ка 
пи та ња Не над Ива ни ше вић 
је из ја вио да ако има не што 
до бро у из бе глич кој кри зи, 
то је он да сва ка ко по ве зи ва
ње љу ди.

 Ја пан је хи ља да ма ки ло
ме та ра да ле ко од ми грант
ске кри зе и она баш и не ма 
ни ка кве ве зе са Ја па ном. 
Ме ђу тим и упр кос тој чи ње
ни ци, Ја пан је у свим 
не срећ ним си ту а ци ја ма у 
ко ји ма се Ср би ја до са да 
на шла, не се бич но по ма гао. 
Упра во у то ме и је сте ве ли
чи на пра вих при ја те ља, да 

Оп шти на Шид до би ла је 
по хва лу од др жав ног се кре та
ра да се кроз им пле мен та ци ју 
до са да шњих про је ка та, по ка
за ла као вр ло успе шна и од го
вор на ло кал на са мо у пра ва.

 Ве о ма је ва жно да сва ки 
до на тор зна где је оти шла 
до на ци ја и где је по тро шен 
сва ки до лар, ди нар, јен, ко ји су 
они из дво ји ли за ову ми грант
ску кри зу. Ми смо се по тру ди ли 
да то по ве ре ње и оправ да мо и 
да то бу де тран спа рент но. 
За то и има мо та ко до бар од зив 
до на то ра јер смо ис по што ва ли 
ап со лут но све што су они од 
нас тра жи ли до са да. А та ко ће 
би ти и убу ду ће. На ма до на ци је 

тре ба ју. Ср би ја ни је бо га та 
зе мља, Шид ни је бо га та 
оп шти на, АП Вој во ди на не 
мо же све са ма да ис фи нан си
ра и на ма су ове до на ци је дра
го це не. Ми смо се сви за јед но 
тру ди ли у јед ном, а то је да 
ми грант ска кри за нијед ним 
сво јим де лом ни ма ло не ути че 
на ре гу лар но од ви ја ње жи во та 
гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је. У 
то ме смо до са да успе ва ли и 
за то су нам ва жне ова кве 
до на ци је. Јер оне у сва ком 
слу ча ју зна че по бољ ша ње ква
ли те та жи во та гра ђа на шид ске 
оп шти не, а што ће ова до на ци
ја сва ка ко зна чи ти  ре као је 
Ива ни ше вић.

Шид од го вор на
ло кал на са мо у пра ва

При мо пре да ја во зи ла у Ши ду
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Пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић, 
у прат њи сво јих са рад

ни ка по се тио је про шле не
де ље по ро ди цу Ђур ђе вић из 
Мо ло ви на. 

По ро ди ца Ђур ђе вић, иако 
наоко си ро ма шна, по се ду је 
јед но ве ли ко бо гат ство, она 
бро ји 15 чла но ва, а чи не је 
мај ка Ка ти ца и ње но че тр
на е сто ро де це. Ми хај ло, Ма
рио, Ана ста си ја, Игор, Алек
сан дра, Сте ви ца, Да ни је ла, 
Алек сан дар и Де јан до че ка
ли су го сте са пре гршт осме
ха, ве дри не и љу ба ви.

Њи хов жи вот ни је нима
ло лак, али се не жа ле, иду 
у шко лу и же ле да на пре ду ју, 

њи хо ва гар де ро ба ни је чи
ста, али ср ца је су.

Пред сед ник Ву ко вић упо
знао се са про бле мом ове 
по ро ди це и обе ћао да ће у 
што кра ћем ро ку ура ди ти све 
да овој див ној де ци омо гу
ћи да ви де бо љи и ху ма ни ји 
свет око се бе, јер они за слу
жу ју мо гућ ност да уче и ра де, 
да на пре ду ју и обра зу ју се, 
за слу жу ју да јед ног да на из
ра сту у пра ве љу де, ака дем
ске гра ђа не на ше др жа ве.

Јер ко зна мо жда баш не ко 
од њих јед ног да на бу де ле
кар, пред сед ник или умет ник, 
шта год иза бра ли ве ру је мо 
да ће из ра сти у ве ли ке љу де.

У ви ше на вра та по ка за ли 

смо на ше за ла га ње за бо ље, 
здра ви је, ху ма ни је и пра вед
ни је дру штво, ре као је пред
сед ник Оп шти не Пре драг Ву
ко вић.

То ком про шле не де ље, Ву
ко вић је об и шао и по ро ди цу 
Ку ла ча нин из Ва ши це.

Све је по че ло дав не 1954. 
го ди не ка да је 24. ја ну а ра, 
Слав ко Ку ла ча нин за про сио 
сво ју ве ли ку љу бав Ка та ри
ну. Вест да су овог ме се ца 
про сла ви ли 63 го ди не бра ка, 
до шла је и до пред сед ни ка 
Оп шти не Шид Пре дра га Ву
ко ви ћа. Тим по во дом у прат
њи са рад ни ка за пу тио се ка 
се лу Ва ши ца, у на ме ри да их 
упо зна.

Пред сед ник Ву ко вић сма
тра да њи хо ва љу бав тре ба 
да нам бу де за при мер, њи
хо ва сло га во ди ља ду го веч
но сти и ис трај но сти, а за јед
нич ка бор ба за бо ље су тра 
смер ни ца за све на ра шта је 
ка ко у при ват ном, та ко и у 
по слов ном жи во ту.

У шид ској оп шти ни 2016. 
го ди не би ло је око 250 раз во
да бра ка, што је по ра жа ва ју
ћа чи ње ни ца.

А Ка тин, од ми ља, Ми ћа 
ка же да не по сто ји ре цепт за 
дуг и сре ћан брак, по сто ји са
мо љу бав.

Ми ли ца Зец

ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ШИД ОБИ ЛА ЗИО СУ ГРА ЂА НЕ

За ху ма ни је дру штво

Оби ла зак по ро ди це Ђур ђе вић из Мо ло ви на

по мог ну и ка да не мо ра ју и 
да се се те и по мог ну ка да је 
Ср би ји те шко. У ми грант ској 
кри зи је ва жно да по ка же мо 
ху ма ност. Че сто за бо ра
вља мо на из раз ко ји је 
Ср би ју ка рак те ри сао де ве
де се тих го ди на, а то су 
из бе гли це. Но ве из бе гли це 
су са да ов де на шле сво је 
уто чи ште и ва жно је да са да 
по ка же мо да смо ху ма ни. С 
дру ге стра не, ва жно је и 
ка ко се од но си мо пре ма тим 
љу ди ма. Ја сам по но сан 
ка ко је Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је во ди ла по ли ти ку 
пре ма овој ми грант ској си ту
а ци ји и ка ко ће је во ди ти 
убу ду ће. За хва љу јем се 
Вла ди Ја па на на по мо ћи у 
свим сег мен ти ма. Не ма те 
кри зе и тог про бле ма ко ји се 
не мо же пре ва зи ћи ка да 
има те ова ко од го вор ну 
ло кал ну са мо у пра ва ка ква 
је у Ши ду и ка да има те ова
кве при ја те ље као што су 
при ја те љи из Ја па на  ис та
као је Ива ни ше вић.

ПО ПОС до на ци је има ју за 
циљ да по др же со ци јал ни 
раз вој кроз про јек те за 
основ не по тре бе ста нов ни
штва, а Вла да Ја па на пру жа 
фи нан сиј ску по моћ нео п
ход ну за им пле мен та ци ју 
про је ка та ко ји ће до при не ти 
еко ном ском и со ци јал ном 
раз во ју зе мље. Жи вот на 
сре ди на, со ци јал на и здрав
стве на за шти та, обра зо ва
ње и со ци јал на за шти та су 
глав не обла сти ин те ре со ва
ња Вла де Ја па на. Од 1999. 
го ди не, 199 ПО ПОС про је
ка та је ре а ли зо ва но у Ре пу
бли ци Ср би ји.

 М. Н.

Са рад ња
са Ка ри та сом

Оп шти на Шид на ста вља 
сaрадњу са Ка ри та сом. По ред 
пред став ни ка Ка ри та са „Све те 
Ана ста зи је“ из Срем ске Ми тро
ви це, пред сед ни ка Оп шти не 
Шид Пре дра га Ву ко ви ћа по се
ти ли су и пред став ни ци Ка ри
тасА САДа.

Пред сед ник Ву ко вић, ње гов 
за ме ник Зо ран Се ме но вић и 
по моћ ник Не бој ша Илић, при
сут не су упо зна ли са про бле
ми ма ко је је ми грант ска кри за 
до не ла шид ској оп шти ни.

Глав на тема про шло не дељ
ног са стан ка би ла је ка ко по мо
ћи и олак ша ти жи вот ме шта ни
ма шид ске оп шти не. Пр ва у 
ни зи по мо ћи Ка ри та са би ће 
по ро ди ци Ђур ђе вић из Мо ло
ви на, ко ју је пред сед ник Ву ко
вић не дав но по се тио.  М. З. Пред сед ник Оп шти не Шид са брач ним па ром Ку ла ча нин
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На сед ни ци чла но
ви Општин ског већа 
Рума, која је одр жа на 

30. јану а ра, доне ли су одлу
ку о доде ли сред ста ва из 
општин ског буџе та за про
гра ме и про јек те из обла сти 
спор та за ову годи ну.

Како је обја сни ла пред
сед ни ца Коми си је за доде
лу сред ста ва Елви ра 
Љуби са вље вић, при ја ви ло 
се 57 спорт ских клу бо ва и 
удру же ња, а за доби ја ње 
сред ста ва су пред ло же на 
53 клу ба.

 За овај кон курс смо има
ли на рас по ла га њу укуп
но 25 мили о на, а доде ли
ли смо 23.535.000 дина ра. 
Оста так до поме ну тог изно
са је оста вљен у резер
ви и он ће бити накнад но 
рас по ре ђен, јер се оче ку је 
да три клу ба на кра ју про
лећ ног дела сезо не избо ре 
пла сман у виши ранг. То су 
ЖРК „Рума“, ЖОК „Рума“ 
и Теквон до клуб „Змај“  
рекла је Елви ра Љуби са
вље вић. 

Пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић је 
иста као да локал на само у
пра ва заи ста води рачу на 
о потре ба ма спорт ских клу
бо ва и напретку спор та јер 
је то важно за анга жо ва ње 
и пра ви лан раз вој мла дих 
људи.

 Поред ових сред ста
ва, ми смо издво ји ли и 6,2 
мили о на за пла ћа ње заку
па спорт ских сала за тре
ни ра ње чла но ва клу бо ва и 
удру же ња, али смо обез бе
ди ли у буџе ту и 20 мили о
на за уна пре ђе ње спорт ске 
инфра струк ту ре  рекао је 
Ман чић.

Члан Општин ског већа 
заду жен за спорт Алек сан
дар Бун да ло каже да је 
добро што су сред ства већа 
него про шле годи на, а она 
се кори сте за функ ци о ни са
ње клу бо ва, набав ку опре
ме, одла ске на так ми че ња, 
дакле за све оно што омо
гу ћа ва нео ме тан рад клу
бо ва. Он је под се тио да је, 
на при мер 2013. годи не за 
спорт било издво је но 24,3 
мили о на дина ра, а сада 

су пла ни ра на сред ства за 
спорт чак 51 мили он дина
ра.

Доне то је и реше ње о 
обра зо ва њу коор ди на ци о
ног тима за изра ду пла на 
импле мен та ци је и изве шта
ва ње о спровoђењу стра
те шких пла но ва и њихо
ве реа ли за ци је на чијем 
је челу Мари ја Стој че вић, 
заме ни ца пред сед ни ка рум
ске општи не.

При хва ћен је и нацрт 
одлу ке о изра ди пла на 
детаљ не регу ла ци је дела 
рад не зоне у Путин ци ма 
за коју је дирек тор ка ЈУП 
„План“ Мил ка Павло вић 
иста кла да је вео ма атрак
тив на лока ци ја, изме ђу два 
пута и у бли зи ни желе знич
ке пру ге, а реч је о про сто ру 
од око 40 хек та ра.

Усво јен је и пра вил ник о 
уну тра шњој орга ни за ци ји 
и систе ма ти за ци ји рад них 
места у Днев ном борав ку за 
децу и мла де са смет ња ма 
у раз во ју. Пошто је дошло 
до пове ћа ња бро ја кори
сни ка потреб но је додат но 
анга жо ва ти два извр ши о ца, 
што је Цен тар за соци јал ни 
рад и учи нио.

С. Џакула

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Доде ље на сред ства
спорт ским клу бо ви ма

На овој сед ни ци доне та је и 
одлу ка о суфи нан си ра њу про
је ка та из општин ског буџе та  
ради оства ри ва ња јав ног 
инте ре са у обла сти јав ног 
инфор ми са ња у 2017. годи ни. 

За суфи нан си ра ње меди је 
биће издво је но 25 мили о на 
дина ра, што је за пет мили о на 
више него лане.

Како је обја снио шеф Оде
ље ња за дру штве не делат но
сти Све ти слав Дамјан чук, 
овом одлу ком се регу ли ше 
обим, усло ви и начин суфи
нан си ра ња про је ка та које ће 
пону ди ти меди ји  елек трон

ски, штам па ни, интер нет пор
та ли  а у њу су укљу че не и 
теме које су посеб но истак ну
те као важне за гра ђа не рум
ске општи не, а које су утвр ђе
не кроз про цес јав не рас пра
ве који је орга ни зо ван про шле 
годи не. 

У одлу ци се одре ђу је и ко 
има пра во уче шћа на кон кур
су, под којим усло ви ма, рад 
тро чла не коми си је као и доно
ше ње одлу ке о доде ли сред
ста ва. По пред ло же ном про
јек ту се може доби ти нај ма ње 
50.000 дина ра, а нај ви ше 
16.000.000 дина ра.

Про јект но финан си ра ње
јав ног инфор ми са ња

Све ти слав Дамјан чукЕлви ра Љуби са вље вић
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ПРО ЈЕ КАТ ИНКЛУ ЗИ ЈЕ РОМА 

Помоћ Роми ма
при тра же њу посла

У наме ри да омо гу ћи већу инклу зи ју ром
ске попу ла ци је када је у пита њу запо сле ње 
рад но спо соб них чла но ва дру штва, рум ској 
општи ни је запо че ла про шле годи не реа ли
за ци ја про јек та „Више иску ства за више 
могућ но сти!“ у окви ру „Европ ске подр шке 
инклу зив ном дру штву“. Про је кат се спро во
ди под  покро ви тељ ством деле га ци је ЕУ и 
Мини стар ства за рад, запо шља ва ње и 
соци јал ну зашти ту а биће укљу че но укуп но 
90 пола зни ка.

У окви ру про јек та „Више иску ства за 
више могућ но сти!“ реа ли зо ва ће се раз ли
чи те актив но сти захва љу ју ћи који ма ће 
мла ди Роми и Ром ки ње уна пре ди ти посто
је ћа зна ња, иску ства и спо соб но сти и тиме 
пове ћа ти сво је шан се за запо сле ње.

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић каже да би кре и ра ње јед на ких 
могућ но сти и бор ба про тив пред ра су да, 
тре ба ло да буде основ ни прин цип који би 
сва ки при пад ник зајед ни це морао да 
пошту је.

 Вео ма смо поно сни што је рум ска 
општи на прва у Срби ји, запо че ла реа ли за
ци ју про јек та „Више иску ства за више 
могућ но сти!“ којим жели мо да скре не мо 
пажњу на зна чај јед на ких усло ва за све 
наше сугра ђа не када је у пита њу њихо во 
запо сле ње  изја вио је Сла ђан Ман чић. 

Ово је пилот про је кат  који је покре нут у 
наме ри да буде успе шан при мер добре 
прак се и модел соци јал не инклу зи је за 
оста ле општи не у Срби ји. У доса да шњој 
фази про јек та, ода бран је ром ски посред
ник за запо шља ва ње чија је уло га да моти
ви ше мла де и рад но спо соб не Роме да се 
више анга жу ју у тра же њу посла. Одр жа не 
су обу ка о соци јал ном укљу чи ва њу, као и 
обу ка усме ре на на уна пре ђе ње вешти на 
мла дих Рома и Ром ки ња у обла сти при пре
ме за тра же ње посла, писањa рад не био
гра фи је, при пре ма за интер вју и кому ни ка
ци ја са посло дав ци ма.

 Мно ги рад но спо соб ни Роми на тери то
ри ји рум ске општи не су неак тив ни, без 
зна ња о могућ но сти ма и начи ни ма на који 
могу да се при ја ве за кон крет ни посао. 
Већи на ника да није писа ла рад ну био гра
фи ју и не зна како изгле да интер вју за 
посао. Због тога смо срећ ни што је локал на 
само у пра ва пре по зна ла важност и зна чај 
већег укљу чи ва ња ром ске попу ла ци је и 
кре и ра ња јед на ких могућ но сти за њихо во 
запо сле ње. Кроз актив но сти у окви ру про
јек та жели мо да под стак не мо што већи 
број Рома и Ром ки ња да се укљу че у про
грам посред ни штва за запо шља ва ње, 
тако ђе, да сами тра же посао, да им дамо 
могућ ност да стек ну рад но иску ство у јав
ним пред у зе ћи ма и да их пред ста ви мо 
могу ћим посло дав ци ма као ква ли тет ну 

рад ну сна гу  каже Дали бор Ћир ко вић, 
ром ски посред ник за запо шља ва ње у окви
ру про јек та.

Про је кат „Више иску ства за више могућ
но сти!“ тра ја ће до 20. јуна ове годи не, а 
мла ди Роми и Ром ки ње моћи ће да уна пре
де сво ја зна ња и вешти не кроз обу ке и 
ради о ни це које ће бити орга ни зо ва не. 
Поред тога, у окви ру про јек та пла ни ра на је 
и дво ме сеч на струч на прак са у локал ним 
јав ним пред у зе ћи ма, захва љу ју ћи којој ће 
при пад ни ци ром ске попу ла ци је има ти 
могућ ност да се додат но обу че за рад на 
кон крет ним посло ви ма и стек ну увид у то 
како изгле да ради ти у јед ној ком па ни ји.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Поде ла бри ке та
за 500 поро ди ца

Цен тар за соци јал ни рад је запо чео са 
поде лом бри ке та нај у гро же ни јим поро ди ца
ма у рум ској општи ни у децем бру про шле 
годи не. Поде ла се при во ди кра ју, а 1. 
фебру а ра по 90 кило гра ма бри ке та су 
доби ја ле поро ди це које живе у ром ском 
насе љу „Ваша ри ште“.

Реч је о акци ји снаб де ва ња огре вом, а 
већ неко ли ко годи на се деле бри ке ти јер су 
они нај лак ши за дистри бу ци ју. До сада је 
огрев поде љен у 14 сео ских месних зајед
ни ца и већем делу гра да, тако да су оста ла 
још два села и још неке поро ди це у гра ду. 
На овај начин огрев ће доби ти 500 соци јал
но угро же них поро ди ца. 

 У овом насе љу дели мо 3,6 тона бри ке та 
које доби ја 40 поро ди ца. То су угље но  
дрве ни бри ке ти који добро саго ре ва ју и 
има ју солид ну кало рич ну вред ност тако да 
ћемо им помо ћи бар за изве сно вре ме. Ова 
акци ја тра је већ пет годи на, али се стал но 
про ши ру је број кори сни ка  на почет ку је 
ову помоћ у огре ву доби ја ло око 200 поро
ди ца, а сада пре ко 500. То је само јед на у 
низу акци ја коју реа ли зу је мо да бисмо 
помо гли нај у гро же ни јим поро ди ца ма у рум
ској оптши ни. Сред ста ва за бри ке те је обез
бе ди ла локал на само у пра ва која заи ста 
бри не о овим људи ма, а све се реа ли зу је 
пре ко Цен тра за соци јал ни рад. Ми пра ви
мо листе оних поро ди ца које тре ба да 
доби ју помоћ и тру ди мо се да нијед на поро
ди ца која је угро же на не оста не без огре ва, 
или било које дру ге помо ћи  рекао је 
дирек тор Цен тра за соци јал ни рад Сло бо
дан Кра сић који је при су ство вао поде ли 
бри ке та у ром ском насе љу.

 Не знам коли ко ће ми то тра ја ти јер је 
кућа ста ра. Нису добри ни про зо ри ни вра
та, хлад но је јако,  па морам да ложим и 
ноћу па се више огре ва и тро ши. Имам  
пето ро деце од којих тро је иде у шко лу, а 
сви су боле сни  јед но дете има аст му, дру
го упа лу плу ћа, а тре ће тре ба да иде на 
опе ра ци ју  каже Ружи ца Ива нов која је 1. 
фебруара доби ла бри ке те. С. Џ.

ПО СЕ ТА ДР ЖАВ НОГ СЕ КРЕ ТА РА 
НЕ НА ДА ИВА НИ ШЕ ВИ ЋА 

Отва ра ње Днев ног 
цен тра за ста ри је

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Не над Ива ни ше вић по се тио је 6. 
фе бру а ра рум ску оп шти ну и у Град ској 
ку ћи раз го ва рао са пред сед ни ком Оп шти
не Ру ма Сла ђа ном Ман чи ћем и в.д. ди рек
то ром Ге рон то ло шког цен тра „Срем“ Ру ма 
др Зо ра ном Сла ву је ви ћем.

На са стан ку је би ло ре чи о раз вој ним 
по тен ци ја ли ма рум ске оп шти не у обла сти 
со ци јал не за шти те, о уна пре ђи ва њу 
са рад ње са ре сор ним ми ни стар ством, као 
и о ИЗИ про гра му Европске уније, ко ји је 
од зна ча ја за за по шља ва ње на ло кал ном 
ни воу, као и о про гра му Не мач ке раз вој не 
бан ке КФВ.

Не над Ива ни ше вић је по хва лио рад 
рум ске оп шти не у сфе ри со ци јал не по ли
ти ке. Ми ни стар ство је у про шлој го ди ни у 
рад ГЦ „Срем“ уло жи ло зна чај на сред ства, 
пре ко шест ми ли о на ди на ра, а исто то ли
ко и за раз вој но вих услу га у ло кал ној 
са мо у пра ви.

 Основ ни раз лог мо је по се те је фи нан
си ра ње но вих про је ка та кроз по моћ 
не мач ке вла де за по бољ ша ње со ци јал не 
ин фра струк ту ре, ми слим на вр ти ће и шко
ле. Циљ је и упо зна ва ње са про јек том ГЦ 
„Срем“ ко ји тре ба да фи нан си ра ЕУ. Реч је 
о отва ра њу Днев ног центра при ГЦ „Срем“ 
у же љи да на ста ви мо оно по че му је ова 
Уста но ва по зна та, а то је до бра бри га о 
ста ри јим су гра ђа ни ма  ре као је Ива ни ше
вић. 

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић је ис та као зна чај ове по се те ко ја 
иде у при лог већем ква ли те ту со ци јал не 
за шти те у рум ској оп шти ни. 

 Упознали смо се са но вим про јек ти ма, 
а на мен ска сред ства ко ја ће нам ове го ди
не би ти пре ба че на су за 15 про це на та 
ве ћа од про шло го ди шњих. То ће ути ца ти 
на квалитет со ци јал не за шти те  ис та као 
је пред сед ник Ман чић.

Др Зо ран Сла ву је вић, ди рек тор ГЦ 
„Срем“ Ру ма је за хва лио др жав ном се кре
та ру на по се ти, као и на по др шци над ле
жног Ми ни стар ства и Вла де Ср би је.

 До са да смо ре а ли зо ва ли не ко ли ко 
про је ка та, до би ли смо но во са ни тет ско 
во зи ло, а са да је ту и про је кат од пре ко 
200.000 евра и шест ми ли о на ди на ра од 
стра не ре сор ног Ми ни стар ства за днев ну 
не гу, што је пр ви пут да се ре а ли зу је овај 
про је кат. Днев ни цен тар при ГЦ „Срем“ би 
тре бао да се ре а ли зу је до кра ја ове го ди
не  ре као је но ви на ри ма др Зо ран Сла ву
је вић.
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АК ТИВ НО СТИ ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У МИ ГРАНТ СКОЈ КРИ ЗИ

Си ту а ци ја под кон тро лом, не ма
прет њи по ло кал но ста нов ни штво

За хва љу ју ћи
пре да ном

ра ду еки па,
из у зет но до број

са рад њи
са До мом

здра вља Шид
и ко ле га ма,

до са да ни су 
ре ги стро ва не 

озбиљ ни је
прет ње по

ста нов ни штво
и при сут ну
по пу ла ци ју
ми гра на та

Од мо мен та пре у сме
ра ва ња ми гра на та на 
гра нич ни пре лаз са 

Ре пу бли ком Хр ват ском сеп
тем бра 2015. го ди не За вод 
за јав но здра вље Срем ска 
Ми тро ви ца спро во ди ак тив
но сти ко је као им пе ра тив 
има ју за шти ту и очу ва ње 
здра вља до ми цил ног ста
нов ни штва и ми грант ске 
по пу ла ци је, уз пу но по што
ва ње за кон ске ре гу ла ти ве, 
ме ђу на род них кон вен ци ја, 
прин ци пе до бре прак се и 
струч них пре по ру ка Ин сти
ту та за јав но здра вље Ср би
је „Др Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут“. Пр ва и нај ва жни ја 
ак тив ност би ла је ус по ста
вља ње кон ти ну и ра ног ак тив
ног епи де ми о ло шког над зо
ра, пре суд ног за де тек то ва
ње јав но здрав стве них прет
њи и пра во вре ме но ре а го ва
ње на исте. 

Епи де ми о ло шки над зор 
об у хва та два де сет че тво ро
ча сов ну при прав ност, ре дов
но при су ство спе ци ја ли сте 
епи де ми о ло га на те ре ну, 
ор га ни зо ва ње, спро во ђе ње, 
при ку пља ње, ана ли зу и 
ту ма че ње при ку пље них 
по да та ка, пред ла га ње ме ра, 
пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и 
кон тро ла спро во ђе ња пред
ло же них ме ра и др.

За хва љу ју ћи из вр сној 
са рад њи са До мом здра вља 
Шид и број ним до ма ћим и 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја
ма (Цр ве ни крст, Но во сад ски 
Ху ма ни тар ни цен тар, Ле ка ри 
све та, Ле ка ри без гра ни ца, 
УН ХЦР, УНДП, Бал кан ски 
цен тар за ми гра ци је, IDC и 
мно ге дру ге) ство рен је 
си стем ко ји је као при мер 
до бре прак се пре по зна ла и 
кан це ла ри ја Свет ске здрав
стве не ор га ни за ци је. 

Др Марија Лазаревић и др Јасмина Јандрић Кочић 

Рад на терену са мигрантима
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АК ТИВ НО СТИ ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У МИ ГРАНТ СКОЈ КРИ ЗИ

Си ту а ци ја под кон тро лом, не ма
прет њи по ло кал но ста нов ни штво

Бу ду ћи да се на те ри то ри
ји Срем ског окру га на ла зе 
три при хват на цен тра са око 
2.000 сме ште них ми гра на та, 
нео п ход но је и спро во ђе ње 
оп штих и по себ них пре вен
тив них ме ра. Ове ме ре има
ју за циљ обез бе ђи ва ње и 
одр жа ва ње хи ги јен ско епи
де ми о ло шки си гур них усло
ва за сме ште не и осо бе ко је 
пру жа ју услу ге ми гран ти ма 
(Ко ме са ри јат за из бе гли це, 
при пад ни ци МУПа, здрав
стве не рад ни ке и сл). Ме ре 
об у хва та ју кон ти ну и ра ну 
кон тро лу здрав стве не 
ис прав но сти во де за пи ће, 
жи вот них на мир ни ца и пред
ме та оп ште упо тре бе; кон
тро лу са ни тар но  тех нич ких 
и хи ги јен ских усло ва у при
хват ним цен три ма; пра вил
ну дис по зи ци ју теч ног и чвр
стог от па да; до след но спро
во ђе ње ДДД ме ра, ин тен

зив но здрав стве но вас пи та
ње на те ре ну ми гра на та и 
осо ба укљу че них у пру жа ње 
по мо ћи ми гран ти ма, иму ни
за ци ју по епи де ми о ло шким 
ин ди ка ци ја ма и мно ге дру ге. 

Епи де ми о ло зи Цен тра 
за кон тро лу и пре вен
ци ју бо ле сти осми сли

ле су и одр жа ле у два на вра
та ра ди о ни це по све ће не 
очу ва њу здра вља у усло ви
ма ми грант ске кри зе на ме
ње не свим осо ба ма укљу че
ним у пру жа ње по мо ћи 
ми гран ти ма, што је је дин
ствен при мер до бре прак се 
и у ме ђу на род ним окви ри
ма.

Сво ја ис ку ства сте че на 
то ком ми грант ске кри зе 
струч ња ци За во да пре зен
то ва ли су на број ним до ма
ћим струч ним ску по ви ма и 
ме ђу на род ним кон гре си ма и 
сим по зи ју ми ма. 

За хва љу ју ћи пре да ном 
ра ду еки па на те ре ну и ван 
ње га, из у зет но до број са рад
њи са До мом здра вља Шид 
и ко ле га ма на те ре ну, не мер
љи вом ен ту зи ја зму и струч
но сти, до са да ни су ре ги
стро ва не озбиљ ни је јав но
здрав стве не прет ње по ста
нов ни штво окру га и при сут
ну по пу ла ци ју ми гра на та.

По ме ну те ак тив но сти, 
иако по свом оби му и тра ја
њу пред ста вља ју зна чај но 
оп те ре ће ње, ни су по ти сну ле 
спро во ђе ње уоби ча је них 
ак тив но сти и услу га ко је 
За вод спро во ди на те ри то
ри ји окру га за до ми цил но 
ста нов ни штво.

Припремиле:
др Mарија Ла за ре вић и

др Ја сми на Јан дрић Ко чић
Центар за контролу и

превенцију болести

Представници Завода за јавно здравље са колегама из Шида
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РАЈ КО СЕ КУ ЛИЋ, ДИ РЕК ТОР МИ ТРО ВАЧ КЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ

Бит но нам је ми шље ње 
чи та ла ца

Ко ри сни ци има ју же ље 
за но вим из да њи ма. 

Та ко ђе, пред ла жу
уво ђе ње но вих

днев них ли сто ва за 
чи та ње, све то пра ти мо 

и из ла зи ће мо у су срет 
ко ли ко се бу де мо гло

Би бли о те ка „Гли го ри је Во за ро вић“ 
из Срем ске Ми тро ви це је про
шлог пет ка, 3. фе бру а ра, при год

ним про гра мом обе ле жи ла 151. 
ро ђен дан. До ма ћин све ча но сти био је 
но ви вр ши лац ду жно сти ди рек то ра 
Би бли о те ке Рај ко Се ку лић, ди пло ми
ра ни еко но ми ста из Ла ћар ка, ко ји је 
на ту функ ци ју по ста вљен про шлог 
ок то бра. 

М НО ВИ НЕ: На кон деценије и по  
до шло је до про ме на на че лу 
митровачке Библиотеке. Ко ји су 
Ва ши пла но ви у на ред ном пе ри о
ду?

РАЈ КО СЕ КУ ЛИЋ: Пла ни ра мо да 
бу де мо што бо ље ор га ни зо ва ни и на 
услу зи на шим ко ри сни ци ма. Наш про
грам ра да се за сни ва на кул тур ним 
по тре ба ма гра ђа на. По ред то га што 
до би ја мо сред ства из бу џе та Гра да, 
ми оче ку је мо и сред ства од По кра јин
ске вла де и На род не би бли о те ке, ка ко 
би смо се ан га жо ва ли да обо га ти мо 
фонд са што ви ше на сло ва, при то ме 
гле да ју ћи да то бу ду на сло ви за све 
уз ра сте. Ор га ни зо ва ће мо што ви ше 
кул тур них са др жа ја, три би на, из ло
жби, али опет у за ви сно сти од фи нан
сиј ских сред ста ва. Ући ће мо и у 
АМРЕСТ, то је Ака дем ска мре жа 

Ср би је, пла ни ра мо да отво ри мо оде
ље ње и у Ве ли ким Ра дин ци ма. Што се 
ти че огра на ка, у по моћ нам из ла зе и 
пред сед ни ци са ве та ме сних за јед ни ца 
обез бе ђу ју ћи про стор. Тру ди ће мо се 
да ор га ни зу је мо књи жев не су сре те, 
пре ко гра нич не су сре те... Већ смо 
оства ри ли са рад њу са Би је љи ном и 
пла ни ра мо да раз ви ја мо би бли о теч ку 
са рад њу на ни воу ре ги о на.

Ко ли ко је бит на раз ме на ис ку ста
ва?

Раз ме на ис ку ста ва је ве о ма бит на и 
зна чај на. Пла ни ра мо да про ши ри мо и 
са рад њу са сред њим шко ла ма, да 

Ди рек тор Би бли о те ке Рај ко Се ку лић

Све ча ност по во дом ро ђен да на Би бли о
те ке „Гли го ри је Во за ро вић“ пре ма ре чи ма 
Мир ја не Де лић, би бли о те ка ра, упот пу ни ле 
су раз не про прат не ак тив но сти.

 Про сла ви ли смо 151 ро ђен дан Би бли
о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“. По се бан је 
дан за нас, због про сла ве ро ђен да на и 
ве ли ког бро ја го сти ју. Што се ти че ра да 
Би бли о те ке и деч јег оде ље ња, Би бли о те
ка има мно го но вих иде ја и мно го но вих 
за ми сли. По во дом Да на установе, одр жа
ли смо не ко ли ко ак тив но сти и ра ди о ни ца 
– ре кла је Мир ја на Де лић, би бли о те кар 
деч јег оде ље ња. 

Про сла ви су при су ство ва ли гра ђа ни, 
не ка да шњи рад ни ци и пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве. 

Прослава
рођендана

Са обе ле жа ва ња Дана библиотеке  

M NOVINE :
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ђа ци бу ду мак си мал но укљу че ни у 
рад би бли о те ке. У би бли о те ку до ла зе 
нај за ин те ре со ва ни ји. Ни је са мо шко ла 
вас пит на уста но ва. Вас пит на уста но
ва је и Би бли о те ка и По зо ри ште, све 
уста но ве кул ту ре де лу ју вас пит но. Од 
ма лих но гу, ко је сте као на ви ку да 
чи та, тај и по ста ре да не чи та. 

Ми тро вач ка би бли о те ка стал но 
из ла зи у су срет ко ри сни ци ма кроз 
раз не ак ци је и ак тив но сти. 

Омо гу ћи ли смо и по вољ ни је чла на
ри не по во дом го ди шњи це Би бли о те ке. 
Вр ши мо и за ме ну књи га за учла ње ње. 
По сте пе но ће мо вр ши ти још ко рек ци
ја. И да ље оста је бес плат но учла ње
ње за пред школце и прваке. По сла ће
мо до пи се свим уста но ва ма, јав ним и 
при ват ним пред у зе ћи ма за мо гућ ност 
ко лек тив ног учла ње ња, што ће опет 
би ти по вољ ни је. Има ће мо, нај ве ро
ват ни је, по вла шће не гру пе, осло бо ди
ће мо не ке гру пе чла на ри не, за не ке ће 
би ти по пуст... Уве ли смо и књи ге ути са
ка, ко је не слу же са мо за за мер ке и 
по хва ле не го и за пред ло ге. Же ље 
ко ри сни ка тре ба на јед ном ме сту да 
ску пи мо, да би смо мо гли да их спро ве
де мо. 

Да ли сте мо жда има ли при ли ку 
да чу је те ко је су то же ље и су ге сти је 
чи та ла ца?

Ко ри сни ци има ју же ље за но вим 
из да њи ма. Та ко ђе, пред ла жу уво ђе ње 
но вих днев них ли сто ва за чи та ње, све 
то пра ти мо и из ла зи ће мо у су срет 
ко ли ко се бу де мо гло. Ме ђу тим, ми не 
мо же мо да пра ти мо сва но ва из да ња. 
Би бли о те ка мо ра да спро во ди јав ну 
на бав ку књи га. То се ра ди је дан пут 
го ди шње а из да ња из ла зе пре ко це ле 
го ди не. Мо ра мо че ка ти са јам и та да 
ку пи ти књи ге, ко је су, ако су иза шле у 
ја ну а ру већ про чи та не и за ста ре ле. 

Да ли ће се пре ма пла ну за 2017. 

го ди ну вр ши ти ра ци о на ли за ци ја 
за по сле них у овој уста но ви?

Мо жда не ко ми сли да Би бли о те ка 
има ве ли ки број за по сле них, ме ђу тим 
ни је та ко. Сви љу ди ко ји та ко ми сле, 
тре ба да зна ју да има мо оде ље ње за 
од ра сле, у ко јем ра ди пе то ро љу ди, 
тро је у пр вој и дво је у дру гој сме ни. 
Има мо и деч је, ма тич но, за ви чај но и 
оде ље ње за об ра ду и по пу ла ри за ци ју 
књи ге. Има мо и шест огра на ка: 
Ку змин, Ја рак, Чал ма, Мар тин ци, 
Ша шин ци, Бо сут и то тре ба да по кри је
мо са рад ни ци ма. Ту су и две спре ма
чи це. То је ре а лан број рад ни ка ко ји 
ствар но тре ба. Ра ци о на ли за ци ја је већ 
на пра вље на у 2016. го ди ни и ми 
по шту је мо тај план. Има мо ква ли те тан 
струч ни ка дар, рад ни ци по шту ју свој 
рад и схва та ју где ра де. До го во ри ли 

смо се да ра ди мо тим ски и да бу де мо 
тим. Је ди но ће мо та ко ус пе ти. Пра ти
ће мо рад јед ни дру гих, до пу ња ва ти се, 
ко ри го ва ти и при ла го ђа ва ти по тре ба
ма ко ри сни ка. Гле да ће мо да им иза ђе
мо у су срет не са мо ква ли те том не го и 
кван ти те том. 

Да ли Вам ве ли ку од го вор ност 
пред ста вља то што ру ко во ди те 
уста но вом ко ја је обе ле жи ла 151 
го ди ну по сто ја ња?

Ве ли ка је част би ти на че лу ове 
уста но ве, а сва ко рад но ме сто но си 
од го вор ност. Ни је баш ни ма ла, има 
сво ју те жи ну. У кул тур ној уста но ви се 
мо ра кул тур но и оп хо ди ти. Тре ба све 
са слу ша ти, али тру ди ће мо се у на ред
ном пе ри о ду да све бу де што бо ље.  

Са ња Ста не тић

Кра јем XIX и по чет ком XX ве ка у гра ду 
су на ста ја ле и дру ге би бли о те ке ко је су у 
го ди на ма Пр вог и Дру гог свет ског ра та 
до жи вља ва ле и ра за ра ња и пре ста нак 
ра да. По сле Дру гог свет ског ра та, 1946. 
го ди не, до ла зи до об је ди ња ва ња књи
жних фон до ва у гра ду и ства ра ња На род
не књи жни це и чи та о ни це „Про све та“, 
ко ја је има ла 2.115 књи га и би ла сме ште
на у две про сто ри је при ват не згра де. 
Го ди не ко је су сле ди ле озна чи ле су са др
жај не пу те ве раз во ја но ве би бли о те ке на 
ста рим те ме љи ма. Го ди не 1969. Би бли о
те ка ула зи у но ве про сто ри је у цен тру 
гра да и до би ја на зив „Гли го ри је Во за ро
вић“, по искре ном љу би те љу књи га, ко ри
ча ру, књи го ве сцу и из да ва чу XIX ве ка 
Гли го ри ју Во за ро ви ћу, ро ђе ном у Ле жи ми
ру, се лу крај Срем ске Ми тро ви це. Да нас 
Би бли о те ка по сво јој раз ви је но сти и 
функ ци ји пред ста вља јед ну од ре ги о нал
них би бли о те ка у би бли о теч ко  ин фор ма
ци о ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је. Пре
ма ре ше њу Ми ни стар ства за кул ту ру 
Би бли о те ка оба вља ма тич ну функ ци ју за 
би бли о те ке Сре ма. Струч ни рад Би бли о

те ке од ви ја се у Оде ље њу за ма тич не 
по сло ве, Оде ље њу за на бав ку и об ра ду 
књи га, Оде ље њу за по пу ла ри за ци ју књи
ге и чи та ња, За ви чај ној збир ци, Оде ље
њу за рад са од ра сли ма, Чи та о ни ци са 
струч ном и при руч ном ли те ра ту ром, Оде
ље њу за рад са де цом и огран ци ма 
Би бли о те ке у Бо су ту, Јар ку, Ку зми ну, Мар
тин ци ма, Чал ми и Ша шин ци ма. У окви ру 
кул тур не и јав не де лат но сти, Би бли о те ка 
оства ру је са рад њу са број ном чи та лач
ком пу бли ком од пред школ ског уз ра ста 
до зре лог до ба. Кроз ње не про сто ре про
ђу мно ги го сти (књи жев ни ци, сли ка ри, 
на уч ни ци) ко ји сво јим го во ром и де лом 
пру жа ју бо гат ство и ле по ту чо ве ко вог 
ства ра ла штва. Ви ше од јед ног ве ка про
шло је од осни ва ња пр ве чи та о ни це у 
Срем ској Ми тро ви ци, од пле ме ни те по ну
де и те жње гра ђа на да књи га по ста не 
са став ни део њи хо вих жи во та. Та те жња 
тра је и да нас, јер, у но вим усло ви ма ко је 
до но се са да шња и бу ду ћа вре ме на, за у
век оста ју ве чи те осно ве би бли о те кар
ства: љу бав пре ма књи зи и њен жи вот и 
тра ја ње ме ђу чи та о ци ма.

Библиотека не кад и сад
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БАЛА ШЋАК КАО КРАЉ ПЕТАР II КАРА ЂОР ЂЕ ВИЋ У МОНО ДРА МИ „КРА ЉЕВ ПУТ“ 

Првa представa
о „кра љу муче ни ку“
Моно дра ма „Кра љев пут“, по 

тек сту и у режи ји Лили ја не 
Ива но вић, у про дук ци ји 

Шабач ког позо ри шта, а под патро на
том Кра љев ског дома Кара ђор ђе ви
ћа, прва је пред ста ва у исто ри ји срп
ског позо ри шта која се бави живо том 
кра ља Петра II Кара ђор ђе ви ћа, 
послед њег југо сло вен ског монар ха, 
али пре све га чове ка који је силом 
исто риј ских при ли ка био при ну ђен да 
већи део свог живо та про ве де дале ко 
од сво је земље и наро да. Лик кра ља 
Петра II увер љи во је доча рао митро
вач ки глу мац Вла ди мир Бала шћак.

Пред ста ва је наста ла по мемо ар
ској про зи кра ља Петра II Кара ђор ђе
ви ћа, ску пље ној у књи зи „Мој живот“, 
затим по запи си ма исто ри ча ра, 
новин ским члан ци ма и ТВ еми си ја ма 
посве ће ним кра љу.

 Пред ста ва осли ка ва неке стра ни
це наше исто ри је о који ма смо има ли 
пот пу но дру га чи је мишље ње. Осве
тља ва изме ђу оста лог, ути цај Чер
чи ла и бри тан ске вла де тог доба на 
ток дога ђа ја у нашој земљи и начин 
на који су саве зни ци помо гли Јоси пу 
Бро зу Титу да оства ри сво је циље
ве. Краљ Петар II на власт је дошао 

као мало ле тан, па иако вео ма инте
ли ген тан, није се одмах сна шао у 
игра ма које су се, око њега и наше 
земље, игра ле. Кад је схва тио о чему 
се ради, већ је било касно. Њего вој 
поро ди ци и њему био је забра њен 
повра так у земљу, што је за њега 
била рана непре бол на. Умро је у 
егзи лу, дале ко од домо ви не, раз о ча
ран и сло мљен. Кад је Вла да Срби је 
дозво ли ла повра так Кара ђор ђе ви ћа 
у нашу земљу, син кра ља Петра II, 
Алек сан дар II, учи нио је све да тела 
чла но ва сво је поро ди це пре не се у 
Срби ју и поло жи у мау зо леј поро ди це 
Кара ђор ђе вић, на Оплен цу код Топо
ле. Тако се дуги, по мно го чему, нео
би чан, пут кра ља Петра II завр шио 
тамо где је и почео у Срби ји  рекла је 

реди тељ ка пред ста ве Лили ја на Ива
но вић.

Митро вач ки глу мац Вла ди мир 
Бала шћак исти че да му је још пре 22 
годи не, на пре ми је ри пред ста ве „Три 
сестре“ 1995. годи не у Позо ри шту 
„Добри ца Милу ти но вић“ Анки ца Удиц
ки рекла како личи на кра ља Петра II.

 У тој пред ста ви сам играо вој ни ка 
и након пре ми је ре ми је Анки ца Удиц
ки при шла и рекла да ћу кад тад игра
ти кра ља Петра II, јер вео ма личим 
на њега. И касни је ми је доста људи 
говорило да личим на кра ља, а ја о 
њему ско ро ништа нисам знао, јер су 
нас у шко ли учи ли да су Кара ђор ђе
ви ћи били прог на ни јер су били издај
ни ци. Зато сам почео доста да читам 
о њего вом живо ту и живо ту њего ве 

На пре ми је ри у Кра љев ском дво ру 
Бала шћа ку је при шао ста ри ји госпо дин 
који је позна вао кра ља Петра II и рекао му 
како је и ста сом и гла сом успео да доча ра 
лик кра ља.

 Он је вео ма емо тив но дожи вео пред
ста ву, рекао ми је да је гле да ју ћи мене 

видео свог при ја те ља. То изво ђе ње на 
Кра љев ском дво ру је било баш емо тив но 
и за мене, имао сам тре му. Пре игра ња су 
ме заки ти ли ори ги нал ном лен том и орде
њем које је при па да ло кра љу Петру II. Био 
је то посе бан тре ну так за мене – при ча 
Бала шћак. 

Исти краљ Петар II 

Митр о вач ки глу мац у уло зи кра ља Петра II Кара ђор ђе ви ћа
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супру ге кра љи це Алек сан дре. Допа ли 
су ми под руке и њего ви мемо а ри „Мој 
живот“. Сазнао сам да су све вре ме 
про ве ли у изгнан ству, у тешкој мате
ри јал ној ситу а ци ји, вија ли су их због 
дуго ва у хоте ли ма, дуго ва за теле фон
ске рачу не. Про да вао је оче во орде
ње како би пре жи ве ли. Наши исе ље
ни ци су им доста пома га ли. Летос су 
ми и дирек тор Шабач ког позоришта и 
реди тељ ка Лили ја на Ива но вић поно
ви ли како личим на кра ља Петра II и 
пред ло жи ли да ради мо пред ста ву о 
њего вом живо ту. Тако је све поче ло – 
наво ди Бала шћак. 

Вла ди мир Бала шћак каже да му 
је уло га кра ља Петра II јед на од нај
о збиљ ни јих које је оди грао, да је 
дошла у пра вом тре нут ку и у пра вим 
годи нама.

 Кра ље ва суд би на је била вео
ма тешка и тужна. Он је про вео цео 
живот пате ћи за сво јом домо ви ном. 
За кра ља Петра I кажу да је био краљ 
осло бо ди лац, краљ Алек сан дар био 
је краљ ује ди ни тељ, а краљ Петар 
II био је краљ муче ник. Посма трао 
сам га као чове ка који је имао тешку 
живот ну суд би ну. Он је био играч ка 
у рука ма вели ких свет ских моћ ни
ка. Имао је крх ко срце, био је одво
јен од сво је земље и свог наро да, 
и за живо та није успео да се вра ти. 
Тек су 2013. пре не ти њего ви посмрт
ни оста ци на Опле нац, тако да се тек 
тада његов пут окон чао на месту где 
је све и поче ло. Дошло је вре ме да 
се сме при ча ти о кра љу, да се краљ 
поја вљу је у позо ри шним пред ста ва – 
наво ди Бала шћак. 

Моно дра ма „Кра љев пут“ прет пре
ми је ру је има ла у митро вач ком позо
ри шту про шлог децем бра, затим је 
пре ми јер но изве де на у био скоп ској 
сали на Кра љев ском дво ру у Бео гра
ду пред Кара ђор ђе ви ћи ма, пре сто ло
на след ни ком Алек сан дром и њего вом 
супру гом Ката ри ном. Сво ју пре ми је ру 
у Шабач ком позо ри шту има ће 10. 
фебру а ра, а у Срем ској Митро ви ци 
16. фебру а ра у Барок ној сали Музе ја 
Сре ма са почет ком у 20 часо ва. 

Б. Села ко вић

Након пре ми је ре моно дра ме посве ће не 
њего вом оцу на Кра љев ском дво ру, пре
сто ло на след ник Алек сан дар II Кара ђор
ђе вић је рекао:

 Мој отац  је имао тежак живот, живео је 
ван Срби је, дале ко од свог наро да, а нај
ве ћа жеља му је била да се вра ти кући. 
Поно сан сам што је њего ва жеља испу
ње на и што мој отац почи ва данас међу 
сво јим пре ци ма.

Захва љу јем позо ри шту из Шап ца на 
овој пред ста ви и Вла ди ми ру Бала шћа ку 
на емо тив ном изво ђе њу. Уве рен сам да 
ће ова моно дра ма допри не ти да мла де 
гене ра ци је сазна ју више о живо ту мог оца, 
њего вог вели чан ства кра ља Петра II.

Емо тив но
изво ђе ње

Док се ових дана на јавном медијском 
сервису врте репризе серија 
рађених по романима Милице 

Јаковљевић, читаоци М новина у прилици 
су да прочитају понешто од онога што 
пише ауторка Оливере Мудрић, 
 митровачке Мир Јам. 

Оливера Мудрић из Сремске 
Митровице, мајка је четворо деце, супруга, 
учитељица, библиотекарка и списатељица 
љубавних романа. У време када у једној 
години више људи умре, него што се роди 
деце и када се млади брачни парови све 
теже одлучују да заснују породицу, 
Оливера и Драган Мудрић из Сремске 
Митровице су прави пример да је човек 
богат онолико колико има деце. Са 
добром организацијом и са пуно љубави и 
у време друштвене и материјалне кризе 
може се бити срећан и испуњен.

На питање да ли јој је њена и Драганова 
љубав била инспирација за неки од 
објављених херц романа, Оља одговара:

 Нас двоје је упознао заједнички 
пријатељ на концерту Оливера Мандића, 
иако ме је у то време јако нервирало то 
упознавање преко друга. Али, касније су 
се коцкице сложиле, убрзо смо почели да 
се забављамо и ето, већ 20 година смо 

заједно. Све је дошло природно, није 
било сплеткарења и закулисних радњи, 
како то обично бива у љубавним 
романима. Тако да у тим романима не 
пишем о свом животу. Ликови су странци, 
јер издавач за којег пишем сматра да 
уколико би моји ликови имали српска 
имена и радња се одвијала у Србији, 
такав роман не би добро прошао код 
читаоца. Раније сам објављивала под 
разним псеудонимима, па сам била и 
Оливија Меквин и Елиза Вајт, а управо 
сам у вашим новинама по први пут 
објавила причу под својим правим именом 
и презименом, на шта сам веома поносна 
– каже Оливера Мудрић. 

Иако ће сада многи помислити како су 
херц романи лако штиво и да то свако 
може написати, Оља на крају разговора 
поручује свима да покушају и видеће да 
није тако лако у 55 страница сажети једну 
љубавну причу, која мора имати увод, 
разраду и логичан завршетак. 

Поводом предстојећег Дана 
заљубљених, односно Светог Валентина, 
нашим читаоцима поклањамо Ољину 
„Причу за лаку ноћ“.  Б. С.

Оља Мудрић
наша Мир Јам

Наставак на страни 3637
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Прича за лаку ноћ

Видите, тешко је започети причу, али кад кренеш она 
се одвија инерцијом попут клупка које мора да се 
одмота до неке тачке. И онда стане. Ту ћу се и ја 

отприлике зауставити. То не значи да се прича заглавила у 
времену, већ оно највероватније, што јесте, да ја немам 
никаквог дара за прорицање судбине и визионарских 
способности које вам могу рећи какав ће бити крај. Можда 
бих могла да приметим да о крајевима и не волим много да 
размишљам, бар не када су лепе ствари у току. Крајеви су 
ми одговарали само у извесним ситуацијама. На пример, 
време има мало незгодну навику – пролази. Ако сте се 
приближили тридесетој или не дај боже прешли, готово 
сваки мушкарац који вам се нађе у близини, вас подозриво 
гледа, вероватно вас замишљајући са удицом и штапом за 
пецање. Тако састанци које организују ваши венчани 
пријатељи са мушким примерцима „ја сам само у пролазу“ 
су тренуци којима највише волим да видим крај. Јесам по 
неким мерилима матора, па не бих да спомињем године, али 
нисам толико да и даље не желим принца, у смислу 
забавног, нормалног мушкарца који вас неће одвести у 
задимљену дискотеку да вас забави са народњацима, јер 
„само се уз народњаке може добро провеселити“.

И какав ми је онда избор? Да гледам другарице како 
мењају пелене док се ја шепурим слободним временом. Оне 
ме неиспаване гледају сажаљиво, у смислу нерешеног 
питања, а ја их тешим због подочњака, свађе с мужем и 
сличних ствари. Не завидим им, барем не на подочњацима. 
На малим слатким бебама уз које иду подочњаци у прилог - 
да, јер нећете веровати, сви се одушеве кад те мале 
ружичасте направе почну да испуштају гасове. А, ако не, о 
томе се прича са великом забринутошћу. Правило број један: 
никад не довести потенцијалног младожењу код венчаних 
пријатеља са малом децом. Момак те почиње гледати 

подозриво и стварно не знаш како да се поставиш. Ако се 
направиш имун на бебе, одмах те постави у полицу с 
гестапо женама, а ако се распилавиш, долазиш у стварну 
опасност да те уколико следеће недеље почне избегавати. 
Све женске особе у присуству беба забораве да буду 
духовите. Да се фокусирају на мужјака поред себе, и с 
мамом радо чаврљају о томе кад је време за увођење 
џигерице.

Криза у друштву? Ограничен буџет за изласке, резултиран 
дугим испијањем увек, готово увек само једне поруџбине, 
наводи вас да се запитате, како и где срести будућег 
вољеног. Ех, да. Јесте да ми жене волимо да се скрасимо и 
сањамо о малим ружичастим због којих ћемо добити 
подочњаке, али такође имамо врло изразиту потребу да се 
заљубимо, волимо и пред олтар или бар у скупштину 
одвучемо господина правог. Ехем. Како га упознати?

Ево како! Када се сетим тога, верујте ни трунке од 
романтике...

Било је то једно од оних вечери кад су све неудате 
пријатељице или на почетку везе с неким па нису никако за 
изласке верзије трећи точак, оне слободне на неком путу или 
прехлађене, па је скоро венчани пар, жељан још мало 
провода увалио бебу баби и деди и решио да помогне у 
промени мог соло статуса у дубл. Буде ту разних пријатеља 
у понуди. На менију су углавном са стране пријатељичиног 
мужа јер сам пријатељицине одавно упознала. А и његове 
пријатеље из младости углавном већ све знам. И онда, шта 
остаје? Пријатељи с посла или пријатељи с глуварења, тј. 
хобија: шахисти, пецароши, покераши, фудбалери, понеки 
тенисер. Вечерас је то био пецарош. И замислите, он се ове 
вечери осећао као улов?! Дошло ми је да му кажем, без 
увреде, да кад упецам белу рибу ја је одмах пустим. 
Превише костију, и то оних ситних.

Пише: Оливера Мудрић
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Вече је кренуло солидно. Момак је чак две године 
старији од мене и нема заправо кисео израз лица као 
многи други пре њега. Упознавање је протекло мирно, 

без узбуђења. Марко. Бар је лепо име. Он мало претерано 
строго изгледа за то име. Превише сантиметара, углавном 
шланг са три – четири киле преко. Немојте мислити да сам 
цепидлака, али ко ће ово чудо нахранити? И колико то 
кошта? Добро је да се не бави с спортом, појео би мене за 
ручак.

Планирали смо да изађемо у кафић па у биоскоп, пошто 
смо рано изашли и имали смо лимит. Баба и деда ипак нису 
свемогући као Брус. „Brus allmighty“, гледам и такве 
филмове, али иако кажу не реци никад из дубине душе се 
гнушам црцепарајућих турских, шпанских и којегод, сличних 
гласноразмишљајућих серија. Тога и народњака, оних 
жестоких. Част историји и традицији, њих нећу да оговарам. 
Ето, рекла сам, ко чита баш ме брига. Ово је демократија? 
Зар није? Демократски уређена земља, све са мало пара и 
могућности да нађеш мужа уз неку лепу вечерицу. А, нисам 
била безобразна па навела име тамо неке Карлеуше... или 
Буба Маре.

Како год. Пили смо пиће у кафићу у ком се испоставило да 
служе и гурманске, одличне пљескавице. Марко је частио 
што се испоставило врло каваљерски с његове стране јер је 
појео дуплу порцију велике гурманске. Видите да сам била у 
праву. Његова мама је поред подочњака сигурно зарадила и 
жуљеве на рукама мешајући месо за овог Перу Ждеру. 
Господин Велики је добро јео, то је било најочигледније од 
свега. Разговор су развлачили Соња и Андреј који су решили 
да Госн’ Мргуд и Неудата немају право да покваре њихов 
излазак након срећно венчани, и живели дуго и срећно... 
Истина уздржавали су се од упирања прстом у људе али су 
сваки час видели неког познатог. Доста њих је пришло и за 
сто. Чак и неки Андрејев пријатељ којег нисам до сад 
упознала.Тек стигао у град. Живи негде у иностранству. 
Приде сладак дечко, а и сарадљив. Намигно је Андреју и 
мунуо га лактом у раме. Заинтересован да ме упозна. Види, 
види. Тек тако. Пружам руку преко стола и спремно се 
осмехујем. Већ сам себе видела у неком будућем изласку са 
Цаканим кад сам на моменат ухватила Марков смркнут 
поглед. Флертујем, не понашам се лепо. Ко му је крив кад се 
понаша као да сам му отела пецаљку. Ипак сам се постидела. 
Не кажем да не падам на лепе, и Марко је спадао у ту лигу 
кад га мало боље погледате, али веровала сам увек да ме 
осмех привлачи, а Цакани га је имао све са јамицама на 
образима. 

Након његовог одласка атмосфера се променила. Ухватила 
сам размену неодобравајућих погледа брачне стране. Марку 
ако је био нелагодно то није ничим показао. Па добро, 
биоскоп. Идемо даље. Избор? „ Аватар“. Чиста забава. 
Никаква драма, филозофија живота, нити нешто од оног што 
ти мења погледе на свет. Довољно је било да се мало 
опустим. Марко је сео до мене, а Андреј и Соња позади. Баш 
су детињасти. Ал добро. Нисам обраћала много пажње на 
Марка. Да не наглабам о филму, гледала сам али у једном 
моменту звирнула сам и на господина Мргуда. И скоро се 
скаменила. Није гледао филм. Гледао је мене. А онда ме уз 
кисео осмех, јер то је све што је успео да направи с уснама, 
понудио кокицама. Прихватила сам, јер сам своје давно 
смазала а и он је имао велики пакет, скроз непотребно после 
онолико пљескавица. Наставила сам да гледам филм мало у 
ребусу шта се у међувремену догодило на платну, јер је на 
мом личном платну испало нешто чудно. Још чудније је било 
после филма што ме је Марко одвезао кући, ни речи не 
проговоривши о филму. Нити о било чему другоме. 

Закључак? Још једно вече уз посредовање. Није ми било 
тако лоше. Али не на онај начин као што сам очекивала. 
Знате, увек очекујете, и када се правите пред собом да не 
очекујете, правите се само јер је тако лакше. Мислим да сам 
завршила с сусретом „имам доброг пријатеља” до даљњег. 
Можда само направим изузетак с оним Слаткишем, под 
условом да Марко не гледа. Баш безвезе, некако не бих волела 
да нас види заједно. Нисмо ми остварили ни комуникацију за 
ово вече, а камоли везу... Ал’, безвезе...

Дан касније није почео пун полета. Уствари клише, ја сам 
докторица. Бабадевојка.... Ух колико мрзим ту реч. Па нисам 
се удала са двадесет и две година. Ни са двадесетосам. 
Истина имам мало више од тога, свега два месеца, и јутро ми 
је не благо ружичасто већ нездраво црвено, не посуто 
облачцима већ херп пликчићима и очајним мајкама. Да, цело 
пре подне гледам упаљена ждрела, и колико год клинци били 
слатки, слађи су кад су расположени. 

Па, рецимо да је доста за данас. Завршила сам смену и 
опростите на недостатку полета планирам да дан наставим у 
кревету. Нисам толико лења, али нешто од оног црвенила 
изгледа је прешло и на мене. Или ја то кажем када ми се 
спава поподне.

Људи праве планове, а нежељени гости их кваре. Ма није 
тако... Сигурно некако другчије звучи, али се не сећам. 
Телефон који је подешен на вибрације затресао ми је џеп. Ма 
стварно, попут компресора.... И то непознат број. Гледала сам 
хипнотисано у телефон и ко зна због чега помислила да је 
Марко. Чиста глупост... Како нисам помислила на Слаткиша с 
јамисама већ на Мргуда? Дан није могао да прође боље. Ако 
мислите да се нисам јавила, грешите. Увек ме интересује ко је 
са оне стране жице. И погодите! Слаткиш? Не Мргуд! И када 
се са оне стране јавио мало дубљи глас него што волим, то је 
било прво што ми је излетело.

- Па, рекли су ми да си духовита –рекао је озбиљно, па сам 
закључила да се није насмејао.

- Па да, црко си од смеха – рекох, па погледах у телефон. 
Да нисам укључила неко дугме за превише искрене одговоре?

- Видиш, ја нисам баш забаван – констатовао је, а ја сам се 
запитала ко му пише сценарио. Пошто нисам ништа рекла на 
то, и он је поћутао неко време. Чак толико да сам помислила 
да сам превидела клик за прекид везе.

- Видиш, можда и нисам толико лош, изузев што пуно 
једем, знам и да припремам храну за себе. Нећу да кажем да и 
са колачима баратам, али знам да испечем палачинке.

- Зовеш ме на палачинке? – помислила сам да можда и 
више примећује него што показује, мада кад сам видела 
колико једе, тешко је било не зинути, или макар разрогачити 
се по пропису иако мрзим афектирање.

- Па, за њих мораш показати мало више духовитости. Може 
један излазак на клизање па после сласта?

Боже сласта. Клише за прваке... Па, опет,пристала сам. Ко 
је крив Слаткишу што није први звао. Ко пре девојци... 
Мислим Бабадевојци. Упс...

Пазите. Клупко се већ сасвим довољно одмотало. Сад 
је лепо баш ту где је стало. Марко ме је јуче на 
клизалишту запросио. Опростите, није то било јуче. 

Прошло је два месеца. Ха, мислим да ћу се удати и ... Ма 
појма немам шта ће бити. Марко је паметан, вредан, 
претерано ждере и има шездесетпет квадрата гајбе. Довољно 
за четворочлану породицу. Јел то што спомињем гајбу значи 
да сам спонзоруша? Надам се да не, а баш сам рекла да не 
волим Карлеушу. Који клише...

Крај

Прича за лаку ноћ
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ОВАН: Ко ри сти те 
стро ге кри те ри ју ме 
ка ко би сте мак си мал
но за шти ти ли сво је 

ин те ре се у по слов но – фи нан сиј
ским пре го во ри ма.  Не тре ба да 
се по на ша те су ви ше стро го пре ма 
осо би ко ја има до бру на ме ру, али 
не успе ва да вам пре до чи све што 
би сте же ле ли да чу је те или ви ди
те. У ода бра ном дру штву и уз 
не чи је емо тив не под сти ца је, свет 
око из гле да мно го леп ше.  

БИК: У по слов ном 
ди ја ло гу по сто је ства
ри ко је не тре ба да 
чи ни те у афек ту или 

на осно ву пр вог им пул са. Не ко од 
са рад ни ка па жљи во ана ли зи ра 
ва ше по на ша ње и до но си оце ну о 
укуп ним ре зул та ти ма. Са рад ња је 
ну жна за да љу афир ма ци ју, али 
не по сва ку це ну. Уме сто да не по
треб но мо ра ли ше те и при ди ку је те 
за раз ли чи те си ту а ци је, по тру ди
те се да улеп ша те не чи је рас по
ло же ње.   

БЛИ ЗАН ЦИ: По не кад 
све по ста је ре ла тив но 
и под ло жно из не над
ним про ме на ма, сто га 

не мој те до но си ти за кљу чак без 
кон сул та ци је са бли ским са рад ни
ци ма. Из бе га вај те ва ри јан ту све 
или ни шта и раз ли чи те иза зо ве 
ко ји мо гу да вас оште те. У су сре ту 
са во ље ном осо бом упо тре би те 
не ки опро ба ни ре цепт, ко ји во ди 
ка но вом емо тив ном и стра сном 
збли жа ва њу. 

РАК: По не кад тре ба 
упо тре би ти по зна то 
ша хов ско пра ви ло 
так ну то – мак ну то. 

Са рад ни ци оче ку ју да де лу је те 
до вољ но сна ла жљи во у раз ли
чи тим си ту а ци ја ма и при ли ка ма. 
Ва жно је да ран ги ра те по слов не 
до го во ре по сте пе ну ва жно сти и 
ис пла ти во сти. Па жљи ви је ана
ли зи рај те во ље ну осо бу ка ко 
би сте от кри ли но ве де та ље, ко ји 
мо гу да ис пу не за јед нич ка оче ки
ва ња. 

ЛАВ: Има те до бру 
на ме ру, али по сто је 
из не над не окол но сти 
ко је вас спу та ва ју да 

оства ри те сво је по слов не пла но
ве. Бо ље је да се за у ста ви те у 
не ком кри тич ном тре нут ку ка да 
си ту а ци ја по чи ње да се ком пли ку
је, не го да ри зи ку је те у по слов ним 
пре го во ри ма. Ако вам је за и ста 
ста ло до љу бав ног по ми ре ња, 
пру жи те но ву при ли ку свом парт
не ру. 

ДЕ ВИ ЦА: На ла зи те 
се пред но вом 
по слов ном ди ле мом и 
по тре бан вам је не чи

ји до бар са вет, не тре ба да пре
це њу је те сво је мо гућ но сти. Ста ло 
вам је да одр жи те ни во успе шне 
са рад ње, али не до зво ли те да 
вас не ко спу та ва или мо рал но 
уце њу је. По не кад ваш љу бав ни 
жи вот ни је до вољ но ин те ре сан
тан и уз бу дљив ко ли ко би сте то 
же ле ли. 

ВА ГА: Пра вил на 
ин фор ми са ност пру жа 
ши ре мо гућ но сти за 
до бар из бор и по слов

ну афир ма ци ју. Ва ши са рад ни ци 
има ју до бре иде је, сто га обра ти те 
па жњу на све ко ри сне ин фор ма
ци је ко је га ран ту ју бо ље по слов не 
ре зул та те или ма те ри јал ну си гур
ност. Мо гу ће је да сте не хо тич но 
по вре ди ли не чи ја осе ћа ња, глас 
са ве сти вас под се ћа на искре но 
из ви ње ње. По ка жи те зна ке 
па жње и ис кре ну при вр же ност. 

ШКОР ПИ ЈА: Уко ли ко 
не ма те до вољ но ин те
ре со ва ња да се по све
ти те не ким за мор ним 

те ма ма, бу ди те ис кре ни и не мој те 
да ва ти зва нич на обе ћа ња. Не до
ста је вам ја ча кон ку рен ци ја или 
са мо по у зда ње да пре у зме те од го
вор ност пред са рад ни ци ма. Са 
дру ге стра не пре те ра на до за хра
бро сти или емо тив не са мо во ље, 
мо же да ис ком пли ку је за јед нич ки 
жи вот и од нос са бли ском осо бом. 

СТРЕ ЛАЦ: Без об зи ра 
на ва шу ин те лек ту ал
ну сна ла жљи вост и 
ефи ка сност, по сто је 

ства ри ко је се не укла па ју у ва шу 
по слов ну про це ну. Ка да ства ри не 
иду у же ље ном прав цу гу би те 
мо ти ва ци ју, а не чи ја кри ти ка 
до но си су про тан ефе кат. У емо
тив но сми слу бри не те без пра вог 
раз ло га, во ље на осо ба тре нут но 
не же ли да вам по ве ра ва сво је 
ми сли. 

ЈА РАЦ: Ако пре кр ши
те основ на по слов на 
пра ви ла, по сто ји 
мо гућ ност да вам се 

при пи ше ве ћи део кри ви це не го 
што то за слу жу је те. Бо ље је да 
сво је оба ве зе за вр ши те на ру тин
ски на чин, не го да их од ла же те. 
По ка жи те да по се ду је те сми сао 
за прак тич на ре ше ња. По треб на 
вам је до бра во ља и ве ли ко стр
пље ње да се уз др жи те у не ким 
ре ак ци ја ма пред во ље ном осо
бом. 

ВО ДО ЛИ ЈА: За ин те
ре со ва ни сте за не ке 
са вре ме не иде је и 
по ку ша ва те да се рас

те ре ти те од на пор них оба ве за. 
Па жљи во ана ли зи рај те сво је 
са рад ни ке, не ко вам да је до бар 
при мер о успе шном по сло ва њу. 
При хва ти те ко ри стан са вет. Пра ти 
вас емо тив но за тиш је, уто ну ли 
сте у свој свет иде ја и иш че ку је те 
про ме не или да не ко у ва ма 
по кре не сна жне им пул се. 

РИ БЕ: Те шко вам је 
да се ор га ни зу је те 
ка да вас са рад ни ци 
не пре кид но оме та ју са 

раз ли чи тим зах те ви ма. Ста ло 
вам је да оства ри те са гла сност 
око за јед нич ких ин те ре са, али 
по слов на си ту а ци ја се ком пли ку је 
ми мо ва ше во ље. Парт нер че сто 
по ста вља пи та ња ко ја у ва ма под
сти че не ла год ност или лош пред
о се ћај. Су ви ше стре пи те од не чи
је ре ак ци је, опу сти те се. 

VREMEPLOV
8. фе бру ар

1971. Же не су у Швај цар ској 
ре фе рен ду мом до би ле пра во 
гла са.
1984. На ста ди о ну „Ко ше во“ у 
Са ра је ву у при су ству 50.000 
гле да ла ца отво ре не су 14. зим
ске Олим пиј ске игре. На пр вим 
олим пиј ским игра ма одр жа ним 
у Ју го сла ви ји уче ство ва ли су 
спор ти сти из 49 др жа ва, нај ве
ћи број у исто ри ји ЗОИ.

9. фeбруар
1540. У Ру дај Филд су код 
Че сте ра у Ен гле ској одр жа на 
пр ва коњ ска тр ка.
1881. Умро Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски, је дан од нај ве ћих 
ру ских и свет ских књи жев ни ка. 
Ути цао на укуп ну европ ску и 
аме рич ку књи жев ност, а по себ
но се на ње га по зи ва ли екс пре
си о ни сти у књи жев но сти и ег зи
стен ци ја ли сти у фи ло зо фи ји.

10. фе бру ар
1635. Кар ди нал Ри ше ље осно
вао је Фран цу ску ака де ми ју. 
1890. Ро ђен је Бо рис Па стер
нак, ру ски књи жев ник. Пи сао је 
пе сме, но ве ле и ро ма не. За 
ро ман „Док тор Жи ва го“ до био је 
1958. го ди не Но бе ло ву на гра ду. 

11. фе бру ар
1752. Отво ре на је пр ва бол ни
ца у Аме ри ци, у Пен сил ва ни ји.
1826. Отво рен је Лон дон ски 
уни вер зи тет. 
1993. Ири на При ва ло ва оба ра 
ре корд за же не у тр ци на 60 
ме та ра (6,92 се кун де). 

12. фeбруар
1877. Пр ва вест пре не се на је 
те ле фо ном из Бо сто на у 
Са лем. 
1967. Кит Ри чардс и Мик Џе гер 
ухап ше ни су због дро ге.

13. фе бру ар
1633. Ита ли јан ски астро ном 
Га ли лео Га ли леј сти гао је у Рим 
за су ђе ње пред Ин кви зи ци јом 
због тврд ње да се Зе мља окре
ће око Сун ца. Осу ђен је на кућ
ни при твор на свом ма лом има
њу не да ле ко од Фи рен це. Умро 
је у 77. го ди ни жи во та из не мо
гао и слеп, 8. ја ну а ра 1642. 
Ва ти кан је тек 359 го ди на 
ка сни је (1992) при знао свој 
по раз. 

14. фе бру ар
1804. Збор углед них Ср ба 
до нео је у Ора шцу код Аран ђе
лов ца од лу ку о ди за њу устан ка 
про тив Ту ра ка и за во жда иза
брао Ђор ђа Пе тро ви ћа, на зва
ног Ка ра ђор ђе. Пр ви срп ски 
уста нак ис пр ва је за хва тио кра
је ве за пад но од Ко лу ба ре, 
Шу ма ди ју и По мо ра вље, а без
ма ло цео Бе о град ски па ша лук 
осло бо ђен је 1807, али је суд
би ну устан ка од ре дио ис ход 
Ру скотур ског ра та. Кад су 
Ру си ја и Ото ман ско цар ство 
пот пи са ли мир у Бу ку ре шту 
1812, Пор та је до би ла пра во да 
за по сед не срп ске гра до ве и 
1813. је угу ши ла уста нак. 

HOROSKOP

Сре да, 8. фе бру ар
(26. ја ну ар) 

Пре по доб ни Ксе но фонт и Ма ри
ја

Че твр так, 9. фе бру ар
(27. ја ну ар) 

Пре нос мо шти ју Све тог Јо ва на 
Зла то у ста

Пе так, 10. фе бру ар
(28. ја ну ар) 

Пре по доб ни Је фрем Си рин; 
Пре по доб ни Исак Си рин

Су бо та, 11. фе бру ар
(29. ја ну ар) 

Пре нос мо шти ју Све тог Иг ња ти ја 
Бо го но сца

Не де ља, 12. фе бру ар
(30. ја ну ар) 

Све та Три Је рар ха

По не де љак, 13. фе бру ар
(31. ја ну ар) 

Све ти бе сре бре ни ци Кир и Јо ван

Уто рак, 14. (1) фе бру ар 
Све ти му че ник Три фун (Прет пр. 
Сре те ња) 

Crkveni
kalendar

• Од злог и па ко сног, а 
по го то во кад је од нас 
ја чи, нај бо ље је да ле ко 
ста ја ти. 
• Рад је сла дак али ја 
сам ше ће раш!
• Да ли је она бе жа ла 
за то што сам је ја ју рио, 
или сам је ја ју рио за то 
што је она бе жа ла?

Гне зда са 
пи ле ти ном

Са стој ци: око по ла ки ло гра ма 
кром пи ра, 1 гла ви ца цр ног лу ка, 1 
чен бе лог лу ка, 1 ја је,  5070 г твр
дог си ра, 200250 г сит но исец ка
ног пи ле ћег ме са. 

При пре ма: Оба ри те кром пир. 
Из гње чи те га, до дај те ја ја и 
на пра ви те пи ре (му те ћи га мик се
ром). Оста ви те да се охла ди. 
Цр ни лук сит но исец кај те, из дин
стај те, до дај те исит ње ну пи ле ти
ну и бе ли лук, и дин стај те док не 
бу де го то во. Пре криј те теп си ју 
па пи ром за пе че ње, пре ма жи те га 
са ма ло уља или пу те ра. Од 
пи реа фор ми рај те „гне зда“ ко ри
сте ћи плат не ну ко ла чар ску ке су. 
Ако је не ма те, мо же те пи ре ста
вља ти ка ши ком. У гне зда ста ви те 
фил од пи ле ти не. Од о зго по спи те 
си ром. За пе ци те у за гре ја ној рер
ни на 180 сте пе ни,  2530 ми ну та.
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БРА НИ СЛАВ ИВА НО ВИЋ, НО ВИ ЧЛАН „ЗЕ НИ ТА“ ИЗ РУ СИ ЈЕ

Мо гу да од и грам још мно го 
се зо на на ви со ком ни воу
Ка пи тен ре пре зен та ци је 

Ср би је, Ми тров ча нин Бра
ни слав Ива но вић је по сле 

де вет го ди на у „Чел си ју“ пре
шао у „Зе нит“. Он се та ко вра
тио у Ру си ју, где је од 2006. до 
2008. го ди не играо за „Ло ко мо
ти ву“ из Мо скве.

Но ви фуд ба лер „Зе ни та“ из 
Санкт Пе тер бур га ре као је да је 
сре ћан што је пот пи сао уго вор 
са тим клу бом и до дао да мо же 
да од и гра још мно го се зо на на 
ви со ком ни воу.

 Сре ћан сам што сам до шао 
у ве ли ки клуб ка кав је „Зе нит“. 
На дам се да ће мо има ти успе
ха. Ка да сам чуо да је клуб за
ин те ре со ван, у пр ви мах ни сам 
о то ме мно го раз ми шљао, али 
сам се на дао да ћу се вра ти ти у 
Ру си ју и игра ти. Мо ти ви сан сам 
и ми слим да мо гу да од и грам 
још мно го се зо на на ви со ком 
ни воу. Уз бу ђен сам што сам ов
де, све је про шло глат ко  ре као 
је Ива но вић за сајт „Зе ни та“.

Упи тан на ко јој по зи ци ји ви
ше во ли да игра, на де сном бе

ку или цен трал ног де фан зив ца, 
Ива но вић је ре као да је сре ћан 
са мо ка да игра.

 Сре ћан сам и ка да сам на 
де сној стра ни и ка да сам цен
трал ни де фан зи вац. То је пи та
ње за тре не ра, али ја сам за до

во љан ка да играм, ни је ва жно 
на ко јој по зи ци ји  на вео је он.

Дрес са бро јем два, ко ји је 
но сио у „Чел си ју“, у „Зе ни ту“ је 
за у зет, а 32го ди шњи фуд ба лер 
ре као је да то ни је нај ва жни ја 
ствар.

 Мо рам да се на вик нем 
на еки пу и да бу дем фи зич ки 
спре ман за ва жне утак ми це. 
Број на дре су ни је нај ва жни ја 
ствар у овом тре нут ку  ре као 
је он.

Упи тан да ли во ли ко шар ку и 
да ли зна да у „Зе ни то вом“ ти
му игра срп ски ко шар каш Сте
фан Мар ко вић, Ива но вић је од
го во рио по тврд но.

 Гле дам и во лим ко шар
ку, знам да Сте фан игра ов де 
и на дам се да ће има ти мно го 
успе ха, као и ми  ре као је Ива
но вић.

Ива но вић је ка ри је ру по чео 
у „Сре му“, а играо је и за ОФК 
„Бе о град“, ода кле је пре шао у 
„Ло ко мо ти ву“, а ода тле у „Чел
си“. Он је са лон дон ским клу
бом имао мно го успе ха, осво
јио је две Пре ми јер ли ге, три 
ФА ку па, Ли гу шам пи о на, Ли гу 
Евро пе, Ли га куп и Ко мју ни ти 
Шилд.

За „Чел си“ је од и грао 376 
утак ми ца и по сти гао 34 го ла.

(Бе та)

Спор ти сти Сава те бокс клу ба „Рума“ поно
во су има ли успе шан наступ и осво ји ли 
меда ље  овај пут  на Свет ском купу у 

сава теу, који је одр жан у Будим пе шти 28. јану
а ра. Из Будим пе ште су се вра ти ли са чети ри 
осво је не меда ље  две сре бр не и две брон за не.

Мар ко Вида ко вић је осво јио сре бр ну меда
љу у јуни ор ској кон ку рен ци ји у кате го ри ји до 75 
кило гра ма, а Нико ла Ракић у кадет ској кон ку
рен ци ји у кате го ри ји до 65 кило гра ма. Алек са 

Ста ни шић је осво јио брон за ну меда љу у кадет
ској кон ку рен ци ји у кате го ри ји до 60 кило гра
ма, а Петар Јова нов у кадет ској кон ку рен ци ји у 
кате го ри ји до 50 кило гра ма. 

 Ово је вели ки успех наших мла дих спор
ти ста који су оправ да ли сво јим резул та том 
уче шће на овом Свет ском купу у Мађар ској и 
пока за ли ква ли тет дуго го ди шњег рада Сава те 
бокс клу ба „Рума“  каже тре нер клу ба Мио драг 
Ракић.  С. Џ.

САВА ТЕ БОКС КЛУБ „РУМА“

Чети ри меда ље у Будим пе шти

Осва ја чи меда ља са тре не ром Раки ћем

АК „СРЕМ“

Злат на
Ма ја Др ља ча

Ма ја По сле за вр ше ног Пр вен ства 
Ср би је за ста ри је ју ни о ре у дво ра ни 
ри зни ца тро фе ја АК „Срем“ је бо га ти ја 
за три од лич ја. Ма ја Др ља ча је осво
ји ла пр во ме сто у ско ку мот ком ре зул
та том 2,80 ме та ра, док је брон за ну 
ме да љу осво ји ла Са ња Ве се ли но вић. 
Ми лош Ми тро вић је та ко ђе осво јио 
брон зу ско чив ши у вис 1,90 ме та ра, 
док је Слав ко Сте вић био пе ти ско чив
ши 1,83 ме тра.

Дру гог да на Та ма ра Јо ва но вић је у 
ба ца њу ку гле осво ји ла че твр ту по зи
ци ју ре зул та том 11,01 ме та ра, а Мир
ко Ма у на је био та ко ђе че твр ти у тр ци 
на 3.000 ме та ра ре зул та том 9:24,84.

Д. М.

СПОРТ
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МИ ХАЈ ЛО МА ТО ВИЋ, ША ХИ СТА ИЗ ШИ ДА

Ка спа ров са Ши ди не

Ми хај ло Ма то вић, мла ди и пер
спек тив ни ша хи ста из Ши да 
пр ве по те зе у ша ху на у чио je 

са три го ди не. Пр ви учи тељ и љу ти 
про тив ник био му је де да ујак Или ја 
Ла бош. Ка сни је, ка да је имао де сет 
го ди на, по шао је у шко лу ша ха ко ју је 
у Ша хов ском клу бу „Рад нич ки“ во дио 
Мар ко Ант че вић.

За ин те ре со вао се Ми хај ло за ову 
древ ну игру, па је при о нуо да што ду
бље про ник не у ње не тај не, та ко се 
и до го ди ло да већ у пе том раз ре ду 
основ не шко ле, на ка дет ском пр вен
ству Вој во ди не, на пр вом зва нич ном 
тур ни ру на ком је уче ство вао, осво ји 
дру го ме сто. Ка да је зва нич но об ја
вље но да Ми хај ло Ма то вић, члан ШК 
„Рад нич ки“ Шид има нај ја чи реј тинг у 
сво јој ге не ра ци ји, 2.206 по е на, ве ћи 
чак и од Ми ла на За ји ћа, ка дет ског ви
це шам пи о на све та, мно ги су се то ме 
чу ди ли. Али чу ђе њу не ма ме ста јер 
овај вун дер кинд из Ши да на пре ду је 
и пе ње се у са ме ви си не ша хов ског 
Олим па. 

У ма тич ном клу бу, ШК „Рад нич ки“ 
Шид, игра нај пре на омла дин ској та
бли, а 2013. пре ла зи на се ни ор ску та
блу и ту сти че зва ње мај стор ског кан
ди да та.

 Та да сам ра дио са Сти пом Дер ми
ше ком, по зна тим шид ским ша хи стом. 
Он ми је био тре нер и он ме је од вео 
у ШК „Бач ка Па лан ка“. У Бач кој има 
мно го ви ше ша хов ских клу бо ва не го 
у Сре му, игра се ква ли тет ни ји шах. То 
ми је омо гу ћи ло да да ље на пре ду јем, 
те сам без об зи ра што у клу бу играм 
на омла дин ској та бли, на отво ре ном 
пр вен ству Бач ке Па лан ке 2015. го ди
не осво јио пр во ме сто – ка же Ми хај ло.

Ве о ма бр зо Па лан ча ни су Ми хај
ла пре ба ци ли на се ни ор ску та блу, 
и то ону пр ву где на сту па ју нај бо љи 
игра чи. У пр вих осам ко ла Ми хај ло је 
осво јио се дам по е на, у тој дру гој ли ги 
Вој во ди не, где се так ми чи ШК „Бач ка 
Па лан ка“. Сти па Дер ми шек ви ше му 
ни је био тре нер, већ му је по ма гао 

са мо око тех нич ких ства ри, пре воза 
и оста ло, а тре ни рао је сам про у ча
ва ју ћи те о ри ју ша хов ске игре. За шах 
Ми хај ло ка же да он као игра ни је де
фи ни сан, а ве ро ват но ни ка да не ће ни 
би ти, и да се кре ће у ра спо ну из ме ђу 
спор та, ра зо но де, на у ке и умет но сти. 
Сва ко ко га упра жња ва у ње му на ђе 
не што што га чи ни за до вољ ним. 

 На тур ни ру у Бе о гра ду 2014. го
ди не по бе дио сам Го ра на Ра до ви ћа, 
ка пи те на ШК „Пар ти зан“ из Бе о гра да. 
Ка сни је ка да смо ана ли зи ра ли пар ти ју 
по звао ме је да до ђем у Пар ти зан, што 
сам и при хва тио. Од 2015. го ди не сам 
играч ШК „Пар ти зан“ из Бе о гра да – на
во ди овај мла ди ша хи ста. 

С об зи ром на то да је ро ђен 1999. 
го ди не, као омла ди нац има пра во по 
пра ви ли ма Ша хов ског са ве за Ср би је, 
на двој ну ре ги стра ци ју па та ко на сту
па за „Пар ти зан“ и „Бач ку Па лан ку“. 
ШК „Пар ти зан“ се так ми чио у ква ли
тет ној ли ги Бе о гра да, и 2016. осво јио 
дру го ме сто и пре шао у Пре ми јер ли гу 
Бе о гра да, што је у ства ри Дру га А ли
га Ср би је. Ми хај ло је и ов де на пр вој 
та бли. 

 У Бе о гра ду се игра нај бо љи шах у 

Ср би ји. Омо гу ће но ми је да да ље на
пре ду јем, па се за ме не за ин те ре со
вао ин тер на ци о нал ни мај стор Пе тар 
Бен ко вић и од но вем бра 2016. он ми 
је тре нер. С об зи ром на то да Пе тар 
бо ра ви у ино стран ству, игра за „Штут
гарт“ у Не мач кој и „Ба зел“ у Швај
цар ској, ко му ни ци ра мо пре ко скај па. 
Ра ди мо на те о ри ји отва ра ња, ана ли
зи ра мо по је ди не пар ти је, а он ми да је 
и за дат ке ко је тре ба да ре шим – об
ја шња ва на чин на ко ји ра ди са но вим 
тре не ром. 

Уче ник је Гим на зи је „Са ва Шу ма
но вић“ у Ши ду, а ње го ве спорт
ске оба ве зе зах те ва ју да им по

све ти вре ме. Ипак, као млад чо век 
сва ка ко да же ли да се про во ди са сво
јим вр шња ци ма. Уз осмех ка же да за 
са да успе ва све да по стиг не, има по
др шку у по ро ди ци и шко ли. Ка же да ће 
у „Пар ти за ну“ уско ро би ти ор га ни зо
ван омла дин ски тур нир на ком тре ба 
да по ста не фи де мај стор. Же ља му је 
да на кон то га по ста не ин тер на ци о нал
ни и ве ле мај стор. Од мар та ове го ди не 
Ми хај ло Ма то вић ће зва нич но по ста ти 
играч „Ба зе ла“ из Швај цар ске.      

З. Мар ко вић

Не бој ша Краљ, пред сед ник ШК „Бач ка Па лан ка“
и ша хи ста из Ши да Ми хај ло Ма то вић

Од мар та ове
го ди не Ми хај ло

Ма то вић ће
зва нич но по ста ти

играч „Ба зе ла“
из Швај цар ске
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ГО РАН ЦУ ЦА НИЋ, МОРНАР ИЗ РАВНИЦЕ

Го ран Цу ца нић из Ла ћар ка део свог 
жи во та про вео је на бро ду. Пр во је 
ра дио на Лу ци Ле гет де сет го ди на, 

да би ка сни је, на кон ње не при ва ти
за ци је оти шао тр бу хом за кру хом. Од 
2004. го ди не по чи ње да ра ди у Не мач
кој, на бро ду.

 Ра дим на бро до ви ма уну тра шње 
пло вид бе у Не мач кој, тре нут но на тан
ке ру. Пре то га сам 10 го ди на ра дио на 
Лу ци Ле гет и ту сам по чео од нај ни жег 
зва ња у бро дар ству – бро да рац, па 
сам ка сни је ра дио као стро јар. Мој по
сао је био одр жа ва ње мо то ра на бро
до ви ма, по за ни ма њу сам елек три чар. 
На пу стио сам Лу ку Ле гет ка да је при
ва ти зо ва на и од та да је кре ну ло не ким 
то ком ко ји, по ме ни ни је био до бар. Ту 
сам ра дио од 1995. го ди не, а 2004. го
ди не сам оти шао у Не мач ку – за по чи
ње сво ју при чу Го ран. 

Он ис ти че да је ве ли ка раз ли ка ра
ди ти у Ср би ји и Не мач кој. 

 Ра ди се мно го, али те по шту ју као 
рад ни ка и пла ћен си ре дов но. На рав
но, уз пла ту иду сва под ра зу ме ва на 
оси гу ра ња, рад на оде ла... Код нас сам 
ра дио на бро ду са још се дам љу ди, а 
та мо на та квом бро ду ра де два чо ве
ка. Тре нут но ра дим на бро ду од 85 ме
та ра ду жи не, га зда и ја ра ди мо са ми. 
Пра ви ло је да, на бро ду до 85 ме та ра 
ду жи не мо гу да ра де три чо ве ка, ако 
се ра ди 24 са та. Ако се ра ди 14 са ти, 
он да мо гу дво ји ца. Мо је рад но вре ме 
је 14 са ти. Одем на по сао и ра дим че
ти ри не де ље, с тим што сам 24 са та на 
бро ду. Све ак тив но сти од ви ја ју се на 
бро ду. Не сме се ста ти у гра ду, јер пре
во зи мо ла ке хе ми ка ли је, нафт не де ри
ва те. Тан ке ри су спе ци фич ни, не сме ју 
да се пар ки ра ју ниг де у гра ду због мо

гућ но сти екс пло зи је – до да је Цу ца нић. 
Наш са го вор ник ка же да је по сао ве

о ма за ни мљив, бар што се ти че пу то
ва ња. Са ре ке се, ка же, мо же ви де ти 
цео град и ужи ва ти у по гле ду. 

 По сао је за ни мљив до ста, пу то ва
ње је нај ин те ре сант ни је. Це лу Рај ну 
сам пре пло вио. Рај на у јед ном свом 
де лу пре ма Хо лан ди ји је мир на, а 
пре ма Швај цар ској је бр за као Дри на. 
У Швај цар ској се мо гу са ре ке ви де
ти ста ре згра де, град ска ар хи тек ту ра. 
Не кад се де си да че ка мо по два или 
три да на, он да мо гу да одем до гра да. 
За ни мљи во је би ло ка да смо мо ра ли 
да се за у ста ви мо ка ко би про шла јах та 
од 56 ме та ра ду жи не са 56 то на ста кла 
на њој. На тој де о ни ци се ре ка ули ва 
у мо ре и он да мо ра мо да че ка мо пли
му на мо ру да би се по ди гао ни во ре ке 
да ми мо же мо про ћи. То је не ких шест 
са ти, ако брод не про ђе, мо ра да  че ка 
сле де ћу пли му. За ни мљив је и лифт у 
Бел ги ји ко ји ди же бро до ве 67 ме та ра 

увис. Са о бра ћај на Рај ни је густ, сва ки 
ми нут срет нем ми ни мум 10 бро до ва. 
Код нас на Са ви про ђе је дан ме сеч но. 
Све у све му, ле по се за ра ди и за ни
мљи во је, али те шко је кад си одво јен 
од по ро ди це – ка же Го ран. 

Го ран сма тра да је брод ски са о бра
ћај у за пад ној Евро пи ве о ма раз ви јен и 
да се ту обр ће нај ви ше нов ца.

 Ко ле га ко ји је са мном упра вља 
бро дом и ком плет ну фир му во ди са 
бро да. Има нај са вре ме ни је уре ђа је 
пре ко ко јих све оба вља са бро да. Он је 
ди рек тор, во зач, књи го во ђа а ја ра дим 
све оста ло, уто вар, ис то вар, тех нич ко 
одр жа ва ње. Нај да ље сам ишао до Ба
зе ла, био сам у Хам бур гу, Па пен бур гу, 
Ам стер да му, Ро тер да му, Ан твер пе ну, 
ту се нај ве ћи део тран сак ци ја оба вља. 
Ту је нај ве ћи ка пи тал. Брод ски са о бра
ћај у за пад ној Евро пи је но вац. Мој број 
кад пло ви ка на лом тро ши 150 ли та ра 
го ри ва на сат. Ка ми он тро ши 50 ли та ра 
на сат. Брод пре во зи 1.000 то на, а ка
ми он 22 то не – об ја шња ва Го ран. 

Рад ни ци на пре ко о ке ан ском бро ду, 
али и на реч ном, че сто се су сре ћу са 
гу са ри ма. Гу са ре ња има, ка ко ка же, 
на ро чи то у Афри ци, ку да нај че шће 
пло ве бро до ви, ма да се кре ћу и по 
дел ти Ду на ва.

С. Ста не тић 

Ове го ди не, због ве ли ких ми ну са ство
рио се лед на ре ка ма. На це лом то ку 
Ду на ва кроз Ср би ју, на Са ви, Ти си и ка на
лу Ду нав  Ти са  Ду нав, пло вид ба је, на 
не ко вре ме, би ла об у ста вље на због ле да. 
На про би ја њу ле да, ра ди ло је не ко ли ко 
ле до ло ма ца из Ма ђар ске. У Не мач кој то 
ра де дру га чи је. 

 Ле до лом ци на ве ли ким плов ним пу те
ви ма ра де 24 са та, ре ци мо на Рај ни. На 
ка на ли ма, где је сла би ји са о бра ћај, ле до
лом ци ра де до 22 са та. Ују тру, ис пред 
сва ког бро да на ла зи се ма ли ле до ло мац 
ко ји пр ви уђе у пре вод ни цу и про би ја лед 
ис пред нас – ка же Го ран Цу ца нић. 

Ле до лом ци

Нај го ра је 
одво је ност
од по ро ди це

Го ран Цу ца нић 

РЕПОРТАЖА
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„ША КА ЛИ ЈА ДА“ У ИНЂИЈСКОЈ ОПШТИНИ

Ху ма ни лов ци из Сланкамена
Ви ше од 100 ло ва ца из це ле на ше 

и зе ма ља у окру же њу у су бо ту, 
4. фе бру а ра, оку пи ла је же ља 

за ло вом на па ди на ма Фру шке го ре 
у око ли ни Но вог и Ста рог Слан ка ме
на у окви ру лов но  ту ри стич ке ма ни
фе ста ци је „Ша ка ли ја да“. За раз ли ку 
од прет ход них го ди на, ова 13. по ре
ду ма ни фе ста ци ја у ло ву на ша ка ла, 
има ла је ху ма ни тар ни ка рак тер. Сав 
при ход од ко ти за ци ја би ће упла ћен за 
да ље ле че ње 27го ди шњег Ма рин ка 
Јан ко ви ћа из Но вог Слан ка ме на ко ји 
че ти ри го ди не бо лу је од ту мо ра лим
фних жле зда.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти
не Ин ђи ја, узео је уче шће у ово го ди
шњој „Ша ка ли ја ди“, пре све га као ло
вац. Он је из ра зио за до вољ ство што 
из го ди не у го ди ну има све ви ше уче
сни ка и на гла сио да ће Оп шти на Ин
ђи ја и у бу дућ но сти по др жа ва ти ову 
ма ни фе ста ци ју, као и да ће у на ред
ним го ди на ма ра ди ти на уна пре ђе њу 
ра да ло вач ких удру же ња.

 Пре све га че сти там ор га ни за то ри
ма и ко ри стим ову при ли ку да на ја вим 
да ће мо на ред них го ди на све срд но 
по мо ћи ло вач ким удру же њи ма. Не 
са мо у фи нан сиј ском сми слу, већ и у 
уна пре ђе њу ин фра струк ту ре и свим 
оста лим ви до ви ма по др шке ко је мо же 
да пру жи ло кал на са мо у пра ва  ка же 
Гак и до да је:

 Већ го ди на ма уче ству јем у овој 
ма ни фе ста ци ји. За до вољ ство је би ти 
ме ђу лов ци ма, јер се на овом ме сту 
скла па ју искре на при ја тељ ства. Лов 
је мо ја љу бав и увек са емо ци ја ма 

го во рим о ло вач ким удру же њи ма и 
до брим ма ни фе ста ци ја ма као што је 
ова.

Ме ђу уче сни ци ма ове го ди не на шли 
су се лов ци из Ма ке до ни је, Ре пу бли
ке Срп ске и свих де ло ва на ше зе мље. 
Ме ђу њи ма би ло је и при пад ни ца леп
шег по ла. Не бој ша Ја нић из Те то ва 
већ го ди на ма уна зад са сво јим при ја
те љи ма  лов ци ма ре дов но до ла зи у 
Слан ка мен.

 У Срем до ла зи мо, пре све га, због 
дру же ња. Ту смо већ тре ћу го ди ну 
за ре дом, нас де се то ри ца. Лов ци из 
Слан ка ме на до ла зе код нас да ло ве 
ја ре би це, баш су не дав но би ла њих 
че тво ри ца  ка же Ја нић.

„Ша ка ли ја да“ је пр ви пут одр жа на 
2005. го ди не. Ор га ни за тор ма ни фе
ста ци је је Ло вач ко удру же ње „Слан
ка ме нац“ из Но вог Слан ка ме на, ко је 
га зду је на лов ној по вр ши ни од 11.000 
хек та ра, на по те зу од ушћа Ти се у Ду
нав, пре ко об ро на ка Фру шке го ре до 
про стра не срем ске рав ни це.

Зо ран Ђу ка но вић, за ме ник пред
сед ни ка Ло вач ког удру же ња „Слан
ка ме нац“ из Но вог Слан ка ме на 
за до во љан од зи вом уче сни ка на 
овогодишњoj „Ша ка ли ја ду“.

 То ком ло ва уче сни ци су од стре ли
ли јед ног ша ка ла и јед ну ли си цу. По
себ но смо по но сни јер ове го ди не ма
ни фе ста ци ја има ху ма ни тар ни ка рак
тер, те је улов ста вљен у дру ги план 
 ка же То ма ше вић и до да је за крај да 
је сва ке го ди не све ве ће ин те ре со ва
ње за уче шће у хај ци на ша ка ла.

М. Ђ.

Ма рин ко Јан ко вић из Но вог Слан
ка ме на већ че ти ри го ди не во ди бит ку 
про тив те шке бо ле сти, ту мо ра лим фних 
жле зда. За ње го во из ле че ње по сто ји 
шан са на кли ни ци у Не мач кој, а са мо 
за пр ву фа зу ле че ња по треб но је 40 хи
ља да евра. Сви ко ји су у мо гућ но сти да 
по мог ну Ма рин ку сред ства мо гу упла
ти ти на жи ро ра чун ЛУ „Слан ка ме нац“ 
1703002305700049, а но вац ће би ти 
про сле ђен за Ма рин ко во ле че ње.

По мо зи те
Ма рин ку!

Већ го ди на ма
уче ству јем у овој
ма ни фе ста ци ји.

За до вољ ство је би ти 
ме ђу лов ци ма, јер се 

на овом ме сту скла па ју 
искре на при ја тељ ства. 

Лов је мо ја љу бав и 
увек са емо ци ја ма

го во рим о ло вач ким 
удру же њи ма. 

(Владимир Гак, 
председник Општине)


