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ПохвалеОпштиниИнђија
Министарка за државну упра

ву и локалну самоуправу у
Влади Републике Србије Ана

Брнабићпосетила јеОпштинуИнђи
ја20.фебруара.Послеразговораса
општинским руководством и обила
скашалтерсале,министаркасеуве
риладајеинђијскаопштиназаврши
ла процес увођења матичних књига
уелектронскиоблик,штојепосаоод
великеважностизаграђане.
 Дошла сам да похвалим Инђију,

као једну од локалних самоуправа
која је завршила сав посаооко пре
носа матичних књига у електронски
облик. Више пута сам говорила о
важноститогпосла,какобисмоод1.
јунамогли да пустимо у рад систем
који повезује 80 одсто базе подата
ка,такође,икакобиконачнозаживео
Закон о управном поступку. Држа
ва треба да буде сервис грађана, а
неграђаникуриридржавирекла је
Брнабић и додала да је позитивно
изненађенаначиномнакојифункци
онишеСистем48уИнђији.
 Недавно сам боравила у Ужи

цу, где суизразилижељудаимпле
ментирају сервис за грађане налик
инђијском Систему 48. Препоручи
ћемо им овакав начин комуникације
са грађанима,исамимтимоствари
тимеђуопштинскусарадњу,што јеи
циљМинистарствазадржавнуупра
вуилокалнусамоуправуизјавилаје
министарка.

Председник Општине Инђија Вла
димир Гак захвалио се министарки
Брнабић на посети и лепим речи
ма када је у питањурад те сремске
локалнесамоуправеистакавшидасу
упоследњихнеколикомесециради
линаунапређењуорганизацијерада
уОпштинскојуправи,садајеефика
снија,штосуисамиграђаниприме
тили.
Ово је уједноприликаиданаја

вимдаћемосвакогчетврткаушалтер
салииматилицекојећекомуницира
ти и пружати помоћ глувим и наглу
вимлицима.Тозначидаћелицаса
том врстом хендикепа извршавати
редовносвеобавезе.Преводилацће
одлазитисањимадополицијскеста
нице,порескеуправеи где годбуде
билопотребно.Сматрамдасвинаши
грађанитребадаимајуистаправа,и
натомеинтензивнорадимоистакао
јеГак.

Током посете општини Инђија,
министаркаАнаБрнабићсаста
ла се и са представницима

Ембасигрупе,власницимаобјектаИТ
паркаусевероисточнојраднојзони.
 Премијер Републике Србије

недавно јеборавиоуИндијиибило
је речи и о ИТ парку у Инђији. Ми
ћемопокушатиданађемостанареи
даоживимоовузначајнуинвестицију.
Надамседаћемоутомеиуспети 
истаклајеБрнабићипоручиладаће
ускоропоноводоћиуИнђију. М.Ђ.

МинистаркаАнаБрнабићсапредставницимаОпштинеИнђија

Дошласамда
похвалимИнђију,

каоједнуодлокалних
самоуправакојаје
завршиласавпосао
окопреносаматичних
књигауелектронски
облик.Државатреба

дабудесервис
грађана,анеграђани

куриридржави,
реклајеминистарка

АнаБрнабић
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Далеко је Брисел
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Pi{e: Svetlana
Cucani}

Ружица Гело, иначе Митровчанка, стручњак за европску 
пољопривредну политику, одржала је митровачким 
пољопривредницима предавање на тему ИПАРД 

програма Европске уније. Верујем да је међу слушаоцима 
било доста оних који су већ нешто знали о том програму и 
европским фондовима, а сигурна сам да је било више оних 
који о њима нису знали ништа или врло мало. Такође верујем 
да им се после предавања учинило да никад и ни под каквим 
условима неће моћи доћи до тих обећаних фондова Европске 
уније и новца који, како кажу наши политичари само чека да 
га неко покупи. Јер све то око ЕУ фондова изгледа прилично 
компликовано. Што наравно и јесте. Нарочито део око 
„папирологије“. Европска унија је сва саздана на 
„папирологији“ и бирократији. Кад видим ону зграду у Бриселу 
у којој ради сто милиона чиновника, мени се заврти у глави. 
По дефиницији, бирократија је бирократија, било да је 
европска или српска, а њу треба нахранити. А чиме се 
бирократија храни већ папирима. Дакле, треба пажњу 
усмерити на папире. 

Не знам како то објаснити српском сељаку који је навикао 
да гледа у небо и у земљу, зна да оре, сеје, жање, намирује 
стоку, али у папире се ништа не разуме. Нарочито не у папире 
који ће се од њега тражити. Од свих папира и процедура, 
српски сељак се само разуме у повраћај ПДВ. 

Наравно, ако ти не знаш нешто да урадиш, има ко зна. А ти 
који знају како се пишу пројекти за средства ЕУ своје знање 
наплаћују папрено. И то унапред. Нема оно као код адвоката: 
кол’ко истераш - поделићемо. Јок. И од адвоката има већих 
гуликожа.

А како је рекла Ружица Гело, консултанти узимају новац 
унапред, али не гарантују прођу пројекту. За прођу треба 

много коцкица да се склопи. Колико сам разумела гледајући 
хрватске емисије за пољопривреду, тамо се жале на то што је 
мало новца из европских фондова повучено. Нема ко да 
прави добре пројекте. А кад нема пројеката нема ни новца. 

Како ће то код нас функционисати тек ћемо видети. Једног 
дана. Можда. Али, једно је сигурно, овде се ништа не даје 
унапред, нити на лепе очи и партијску књижицу. Цео пројекат 
пољопривредник мора сам исфинансирати, па кад све буде 
готово, ЕУ бирократија ће му надокнадити део трошкова. 
Значи, нема ништа на муфте. Нису то „зелени планови“ из 
седамдесетих и осамдесетих година који се нису враћали, 
нити су то партијски новци из разних државних фондова који 
су се делили само одабранима. И ти одабрани су их трошили 
како им се ћефне, нико их није ни контролисао нити је тражио 
да врате то што су ненаменски потрошили. Ово је мало 
озбиљнија братија и бирократија, европска. Не кажем да није 
подмитљива, ко и свака друга, ал је брате далеко.

Зато нашим пољопривредницима остаје да се добро 
поразмисле шта им је чинити. А међу њима је највише 
малих газдинстава, са малим капацитетима и малим 

приходима. Министар Недимовић је рекао да држава мора 
сачувати та газдинства, мада ја не видим како ће то у пракси 
урадити. Којим алатима и којим средствима када и у аграрној 
политици морамо да се „уподобимо“ са мерилима ММФ, а та 
мерила су немилосрдна. По њима је давање по хектару 
потпуно промашена инвестиција. У Србији. Међутим, није 
промашена у Мађарској, Хрватској или Словенији, на пример. 
Субвенције у тим земљама су неупоредиво веће од ових 
танких 4.000 динара, на које је спао српски сељак. Чудан је тај 
ММФ.

А чудан је и наш сељак. Тако да чудима никад краја. 
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НЕ ЗА ДО ВОЉ НИ БИВ ШИ РАД НИ ЦИ „МИ ТРО СА“ СА СТА ЛИ СЕ СА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КОМ 

Тра же но вац и кон такт
са сте чај ним управ ни ком
Бив ши рад ни ци „Ми тро са“ одр жа ли 

су 21. фе бру а ра са ста нак са гра-
до на чел ни ком Срем ске Ми тро ви-

це Владимиром Санадером, од ко јег су 
тра жи ли да им по мог не да се ус по ста ви 
кон такт са сте чај ним управ ни ком и ви ди 
до кле се сти гло са сте чај ним по ступ ком. 
Бив ши „Ми тро со ви“ рад ни ци тра же да 
им се ис пла те за ра де ко је су за ра ди-
ли пре при ва ти за ци је пред у зе ћа, ко је је 
2005. го ди не ку пио кон церн „Сви сла јон 
Та ко во“.  

Ка ко је об ја сни ла адво ка ти ца Зо ри ца 
Цун дра, ко ја за сту па део бив ших „Ми-
тро со вих“ рад ни ка, они оче ку ју јед нак 
трет ман са они ма чи ја су по тра жи ва ња 
ис пла ће на пре по кре та ња сте ча ја.

- Ка да је „Ми трос“ ку пио „Сви сла јон 
Та ко во“, но ви вла сник је ин си сти рао да 
сви рад ни ци пот пи шу ван суд ска по рав-
на ња ко ји ма ће се од ре ће сво јих по тра-
жи ва ња, што су они и учи ни ли да би 
за др жа ли по сао и оста ли да ра де. Ме ђу-
тим, но ви вла сник фак тич ки ни ка да ни је 
ожи вео „Ми трос“ и за по чео про из вод њу, 
не го је стал но вр шио ста ту сне про ме не 
код Аген ци је за при вред не ре ги стре и 
пре ба ци вао рад ни ке у фир ме ко је су би-
ле у са ста ву кон цер на. На кон што су до-
би ли от каз, по кре ну ли су суд ске спо ро ве 
за по ни штај ван суд ских по рав на ња и за 
на пла ту сво јих по тра жи ва ња. Део рад ни-
ка ко ји је ме ђу пр ви ма по кре нуо суд ски 
спор ус пео је да на пла ти сво ја по тра жи-
ва ња у це ло сти. Ме ђу тим, 2009. отво рен 
је сте чај и та да се де о ба вр ши по За ко ну 
о сте чај ном по ступ ку и оси гу ра ва рас-
по де лу пре ма ис плат ним ре до ви ма. Та 
рас по де ла од стра не сте чај ног управ ни-
ка је по што ва на, али по сто је про бле ми у 
по гле ду оства ри ва ња ко му ни ка ци је, па 
су та ко рад ни ци ус кра ће ни за до би ја ње 
но вих ин фор ма ци ја о то ку сте ча ја и да-

љој ре а ли за ци ји на пла те не на пла ће них 
по тра жи ва ња. Рад ни ци ни су за до вољ ни 
про цен том ис пла те ко ји је за че твр ти ис-
плат ни ред био 9.54 од сто што у од но су 
на 100 од сто по тра жи ва ња сма тра ју ма-
лим про цен том на ми ре ња. Та ко ђе ни су 
за до вољ ни ни ду жи ном сте чај ног по-
ступ ка, јер што по сту пак ду же тра је то се 
сте чај на ма са ви ше тро ши па са мим тим 
оста је и ма ње нов ца за рас по де лу - об ја-
сни ла је Цун дра.

Је лен ко Ја ко вље вић, бивши радник 
„Митроса“ са сво јом су пру гом по тра жу је 

го то во 700.000 ди на ра. До са да, Ја ко-
вље вић је на пла тио тек 28 од сто укуп них 
по тра жи ва ња.

- Мно го је ов де жи во та уло же но, ми 
смо би ли ти ко ји смо „Ми трос“ ства ра ли и 
гра ди ли. Го во ри ли су нам да не тре ба да 
има мо ве ли ке пла те али да гра ди мо за 
сво ју де цу и по ко ле ња ко ја до ла зе. Све 
смо то ми обич ни рад ни ци ис по што ва ли 
и ето на кра ју смо до че ка ли да нас Дра-
шко вић ку пи, рас пар ча и уни шти та ко да 
не зна мо ни где смо, ни шта је на ше, ни 
ка да ће мо на пла ти ти све оно што нам се 
ду гу је – ре као је Ја ко вље вић. 

Бив ши син ди ка лац ове фир ме Ра-
до слав Ми ли ће вић ис ти че да из и гра ни 
бив ши рад ни ци не ће сво ју суд би ну пре-
пу сти ти слу ча ју.

- Ми још увек не зна мо ко ли ко имо ви не 
има да се про да, ми још увек не зна мо ни 
ко ја је вред ност те имо ви не, па та ко још 
увек не зна мо ни шта ће би ти са на ма. 
Оно што је си гур но то је да ће мо се бо ри-
ти и да не ће мо пре пу сти ти да слу чај или 
не ко ко га не по зна је мо од лу чу је о на шој 
суд би ни. Дра шко вић је сво је вре ме но од 
„Ми тро са“ на пра вио ви ше фир ми, рад ни-
ке по де лио, та ко да ни ко ни је знао ни где 
ра ди, ко ме ра ди, ка ко и за што ра ди. Ка ко 
се он да ни шта ни је зна ло, та ко се не зна 
ни да нас. Не ма мо ја сан увид у то ко је 
до био но вац ко ји по тра жу је, ка ко, ко ли ко. 
Има мо слу чај да су не ки до би ли 400.000 
док су дру ги тек ско ро до би ли пр ву ис-
пла ту по тра жи ва ња у из но су од 25 до 
45.000 ди на ра - из ја вио је Ми ли ће вић.

Због то га су бив ши рад ни ци „Ми тро са“ 
ре ши ли да са ло кал ном са мо у пра вом на-
ђу за јед нич ки је зик ка ко би до шли до ја-
сних ин фор ма ци ја ко је се ти чу имо ви не, 
про це не, ме то до ло ги је ис пла те по тра жи-
ва ња.

 Б. С.

Ло кал на са мо у пра ва је спрем на да 
по мог не бив шим рад ни ци ма „Ми тро са“ у 
сте ча ју да ус по ста ве ко му ни ка ци ју са сте-
чај ним управ ни ком. По треб не су тач не 
ин фор ма ци је о са мом то ку сте чај ног 
по ступ ка као и о мо гућ но сти ма на пла те 
за о ста лих по тра жи ва ња бив ших рад ни ка. 
Град је за ин те ре со ван за ку по ви ну ин ду-
стриј ске пру ге ко ја од „Ми тро са“ во ди до 
„Ма тро за“.

- Ло кал на са мо у пра ва не ма ин ге рен ци-
је да са ма ре ши овај про блем на стао са 
по кре та њем сте чај ног по ступ ка над 
„Ми тро сом“, али ће мо учи ни ти све ка ко 
би сво ја пра ва и оства ри ли. Кон так ти ра-
ће мо сте чај ног управ ни ка ка ко би утвр ди-
ли шта је још оста ло да се про да од имо-
ви не „Ми тро са“, где ни је оба вље на про це-
на вред но сти и где Град мо же уче ство ва-
ти у ку по ви ни не ких де ло ва имо ви не ко ји 
су атрак тив ни за са му Ми тро ви цу. Да би 
се овај про блем ре шио, по треб но је пре 
све га да зна мо у ко јој фа зи је сте чај ни 
по сту пак и ка да ће он би ти за вр шен ка ко 
би ко нач но мо гли да под ву че мо цр ту - 
ре као је ми тро вач ки гра до на чел ник Вла-
ди мир Са на дер на кон са стан ка.

По моћ Гра да

Са ста нак у Град ској ку ћи
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МИ ТРО ВАЧ КА БОЛ НИ ЦА 

Са ра дом по чео Три ја жни цен тар

На Оде ље њу за при јем и збри ња-
ва ње ур гент них ста ња ми тро вач ке 
Оп ште бол ни це про шлог пет ка, 24. 

фе бру а ра зва нич но је по чео са ра дом 
Три ја жни цен тар, у окви ру ко јег ће ме ди-
цин ска се стра - три ја жер на осно ву ви-
тал них па ра ме та ра па ци је на та про це ни-
ти ком ре ду хит но сти па ци јент при па да. 

- Бол нич ки при јем је пр во ме сто на ко је 
па ци јент до ђе, оно је у ства ри огле да ло 
бол ни це. Го ди на ма је био до ста за пу-
штен, ни је се мно го ула га ло, а све због 
не до стат ка про сто ра и опре ме. По што 
смо ми у про це су акре ди та ци је, упра во 
нај ве ће при мед бе би ле су на бол нич ки 
при јем. Мо ја на ме ра је би ла да све оно 
што мо же да се ура ди, да се ура ди што 
пре и што бо ље. Акре ди та ци ја је са мо 
убр за ла про цес сре ђи ва ња бол нич ког 
при је ма, та ко да смо пре ме сти ли Хит ну 
по моћ у дру гу про сто ри ју, спо ји ли смо 
ам бу лан ту бол нич ког при је ма са про-
сто ри јом за оп сер ва ци ју па ци је на та и на 
тај на чин до при не ли да ле ка ри не мо ра-
ју ићи пре ко ход ни ка у дру гу про сто ри ју, 
не го док ра де, има ју увид о ста њу па ци-
је на та ко ји су на оп сер ва ци ји – по ја снио 
је ди рек тор Оп ште бол ни це Срем ска Ми-
тро ви ца др Жив ко Вр цељ. 

По ред уре ђе ња бол нич ког при је ма, на-
ба вље на су и но ва сред ства за рад, што 
омо гу ћа ва бр же и ефи ка сни је пре гле де. 

- На ба вље ни су мо ни то ри, ки се о ник, 
по треб ни га со ви, де фи бри ла тор за бол-
нич ки при јем, пор та бил ни ре спи ра тор 
ко ји се мо же ко ри сти ти и у са ни тет ским 
ко ли ма ка да је по треб но да се па ци јент 
тран спор ту је. Од до на ци ја из Ве ли ке 
Бри та ни је смо до би ли не ко ли ко ко ли ца 

и кре ве те и на тај на чин до би јен је је дан 
но ви про стор ко ји је сре ђен, окре чен, са-
свим дру га чи је из гле да не го што је би ло 
ра ни је – до да је др Жив ко Вр цељ. 

По моћ ник ди рек то ра за сек тор за јед-
нич ких ме ди цин ских по сло ва, где при па-
да и бол нич ки при јем, прим. др Љи ља на 
Стан че тић Ба чва нин ис ти че да је но ва 
опре ма и уре ђе ни ји про стор у ци љу по-
бољ ша ња ква ли те та пру жа ња услу га па-
ци јен ти ма, али исто та ко и по бољ ша ња 
усло ва ра да ме ди цин ског осо бља. 

- До би ли смо је дан про стор ко ји се 
са сто ји из три функ ци о нал не је ди ни це, 
пр ва је ди ни ца је сте ам бу лан та за ре а-
ни ма ци ју, ко ја је из у зет но опре мље на, а 
осо бље је еду ко ва но да ра ди са та квим 
апа ра ти ма. Дру га про сто ри ја је по ве за-
на са прет ход ном - ам бу лан та бол нич-
ког при је ма где ра ди ле кар бол нич ког 
при је ма, а тре ћи про стор је про стор за 
оп сер ва ци ју па ци је на та ко ји је као но-
во ре ше ње при до дат прет ход ним две ма 
про сто ри ја ма. На тај на чин смо до би ли 
функ ци о нал ну це ли ну где у сва ком тре-
нут ку ле кар зна ста ње па ци јен та ко ји је у 
оп сер ва ци ји. Би ло је по треб но уса гла си-
ти рад бол нич ког при је ма са ра дом дру-
гих слу жби. По ред осно ва ног Три ја жног 
цен тра, осно ва на је и ко ми си ја за три ја-
жу. У не ким си ту а ци ја ма ве ли ког при ли-
ва па ци је на та, ка да је дан ле кар не мо же 
све да збри не, по зи ва се ве ћи број спе-
ци ја ли ста, ко ји ће сва ки са свог аспек та 
про це ни ти ко ји је па ци јент при о ри те тан, 
ка ко ће се он збри ну ти. По сто је не ке си-
ту а ци је ка да до ђе па ци јент ко ме је не-
мо гу ће од мах утвр ди ти ди јаг но зу и у том 
слу ча ју три ја жна ко ми си ја де лу је, сва ки 

спе ци ја ли ста да сво је ми шље ње и бр зо 
се усме ри па ци јент у нај бо љем прав цу 
ре ше ња, да не гу би вре ме и не лу та – 
ка же др Стан че тић Ба чва нин. 

По ред те ко ми си је, осно ва на је и ко-
ми си ја за над зор ко ја кон стант но вр-
ши над зор и над бол нич ким при је мом. 
Пре ма ре чи ма др Стан че тић Ба чва нин, 
ко ми си ја за над зор је из у зет но ва жна и 
над зор над бол нич ким при је мом се вр-
ши стал но. Ко ми си ја пре гле да до ку мен-
та ци ју, пра ти ре ше ња, ка ко се ис пу ња ва-
ју усло ви... Све ово до при не ће сма ње њу 
че ка ња па ци је на та ко ји су се при ја ви ли 
на бол нич ки при јем, иден ти фи ко ва ће се 
нај у гро же ни ји па ци јен ти ко ји ма ће у што 
кра ћем вре мен ском ро ку би ти пру же-
на нео п ход на ме ди цин ска хит на по моћ. 
По ред то га, осно ва на је и изо ла ци ја за 
за ра зне па ци јен те, та ко да ви ше не ће 
до ла зи ти до ме ша ња за ра зних и не за ра-
зних па ци је на та. 

Пре ма ре чи ма в.д. на чел ни це Оде-
ље ња за при јем и збри ња ва ње 
ур гент них ста ња др Кри сти не Пе-

јић ме ди цин ска се стра - три ја жер ће на 
осно ву ста ња па ци је на та и њи хо вих ви-
тал них па ра ме та ра про цен ти ком ре ду 
хит но сти па ци јент при па да. Па ци јен ти 
ће би ти ка те го ри са ни у пет ре до ва хит-
но сти, а пр ви ред хит но сти чи не нај у гро-
же ни ји па ци јен ти. Сем то га, отва ра ње 
три ја жног пул та ће омо гу ћи ти лак ши рад 
с об зи ром на ве ли ки при лив па ци јен та, 
укљу чу ју ћи и ми гран те. 

Ми тро вач ка бол ни ца у но ву бол нич ку 
опре му уло жи ла је пре ко 1,5 ми ли о на 
ди на ра соп стве них сред ста ва. 

С. Ста не тић 

Директор митровачке Болнице др Живко Врцељ

Бол нич ки при јем је 
пр во ме сто на ко је 
па ци јент до ђе, оно

је у ства ри огле да ло 
бол ни це. Го ди на ма је 
био до ста за пу штен, 

ни је се мно го ула га ло, 
а све због не до стат ка 

про сто ра и опре ме, 
ре као је ди рек тор

Бол ни це
др Жив ко Вр цељ
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ЗА КОН О ЈАВ НОМ ИН ФОР МИ СА ЊУ И ИН ТЕР НЕТ ПОР ТА ЛИ

Ла ко (не)до ка зи ва исти на 

За кон о јав ном ин фор ми са њу под 
ме ди ји ма под ра зу ме ва днев не и 
пе ри о дич не но ви не, сер вис но вин-

ске аген ци је, ра дио-про грам и те ле ви-
зиј ски про грам и елек трон ска из да ња 
тих ме ди ја, као и са мо стал на елек трон-
ска из да ња (уре ђи вач ки об ли ко ва не 
ин тер нет стра ни це или ин тер нет пор та-
ли), а ко ји су ре ги стро ва ни у Ре ги стру 
ме ди ја.  

Да ли је За кон о јав ном ин фор ми са њу 
при ме њив под јед на ко за све вр сте 
ме ди ја? Да ли су елек трон ски ме ди ји, а 
пре све га ин тер нет пор та ли у бoљем 
по ло жа ју у од но су на тра ди ци о нал не, 

штам па не ме ди је? 
На и ме, у Основ ном су ду у Срем ској 

Ми тро ви ци тре нут но се про тив но ви на-
ра јед ног пор та ла во де три суд ска 
по ступ ка по во дом тврд њи ко је је тај 
но ви нар из нео у тек сто ви ма об ја вље-
ним на пор та лу. 

За ни мљи во је то што у сва три слу ча-
ја но ви нар пор та ла твр ди да спор ни 
тек сто ви ко ји су пред мет ту жбе ни су 
аутен тич ни, већ да су их ту жи о ци из ме-
ни ли ка ко би га „де гра ди ра ли, опљач ка-
ли и ко про ми то ва ли у јав но сти“. 

М но ви не ни су суд да се ба ве тиме ко 
је од за ра ће них стра на у пра ву, то је 

Од хо стинг ком па ни ја смо до би ли 
ин фор ма ци је да они на сер ве ру нај че шће 
чу ва ју од ре ђен текст ме сец да на, на кон 
че га га бри шу. Ко ли ко ће се од ре ђе ни 
са др жај чу ва ти на сер ве ру за ви си од 
по ли ти ке хо стинг ком па ни је. 

И док по је ди ни твр де да по сто ји мо гућ-
ност да се до ста ви пи сме ни до пис хо стинг 
ком па ни ји ко јим се тра жи да се не бри шу 
по да ци ни на кон 30 да на, али да то тре ба 
ура ди ти у пр вих не ко ли ко да на на кон 
об ја вљи ва ња спор ног тек ста, суд ски 
ве штак др Ста но је вић то не ги ра. 

- Хо стинг ком па ни је, ге не рал но ако се 
огра ни чи мо на стро го тех нич ку стра ну 
услу ге ко ју пру жа ју, пру жа ју услу гу из најм-

љи ва ња хар две ра (да кле ра чу на ра ко ји је 
са пер ма нент ним при кључ ком на ин тер-
не ту) ко ри сни ци ма ко ји на исти ин ста ли-
ра ју од ре ђе не софт ве ре и ко ри сте их за 
раз не на ме не. Са мим тим хо стинг ком па-
ни је не ма ју ни шта ни прав но ни тех нич ки 
са са мим са др жа ји ма, ни ти их они уоп ште 
чу ва ју. Хо стинг ком па ни ја мо же би ти не ко 
ко омо гу ћа ва фи зич ки при ступ ис тра жним 
ор га ни ма са мим ра чу на ри ма ако је та кав 
при ступ по тре бан за од ре ђе не ис тра жне 
рад ње, што је ја ко рет ко слу чај, и још 
ре ђе из во дљи во, јер нај ве ћи број хо стинг 
сер ви са (пре ко 90 од сто) је у ино стран-
ству – об ја шња ва др Вла ди мир Ста но је-
вић.

Хо стинг ком па ни је 
и чу ва ње са др жа ја

Не ма те „ру ка ви це“ 
ко ја ће по мо ћи не ко ме 

у не кој „скри ве ној
рад њи“ на ин тер не ту 

да не оста ви баш
ни је дан свој

„оти сак пр ста“.
Сва ка ак тив ност на 

ин тер не ту се бе ле жи 
на ви ше ме ста

пот пу но ауто мат ски
из ра зно ра зних

раз ло га, чак и без 
им пле мен та ци је
не ких по себ них

ме ха ни за ма за то,
твр ди др Владимир 

Ста но је вић
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по сао су ди је ко ји во ди по сту пак. Нас је 
за ни ма ло ко ли ко је за и ста мо гу ће утвр-
ди ти аутен тич ност од ре ђе ног тек ста на 
не ком ин тер нет пор та лу. Јер за раз ли ку 
од елек трон ских ме ди ја, код штам па них 
ствар је ве о ма ја сна и чи ста. Уко ли ко 
не ко ту жи но ви не, као до каз се до ста-
вља текст чи ја се аутен тич ност не до во-
ди у пи та ње. Са дру ге стра не, ста ње у 
елек трон ским ме ди ји ма, тач ни је на 
ин тер нет пор та ли ма ве о ма је ха о тич но 
и у не до вољ но ин фор ма тич ки пи сме ној 
Ср би ји мо гућ но сти за зло у по тре бе су 
мно го ве ће. Последњих го ди на се по ве-
ћао број ко ри сни ка ин тер не та, на ро чи то 
са по јеф ти ње њем и ома со вље ним 
ко ри шће њем мо бил них смарт уре ђа ја 
(те ле фо на и та бле та), па су се са мим 
тим и не ке по ја ве из сва ко днев ног жи во-
та пре ли ле и на ин тер нет.

Др Вла ди мир Ста но је вић, суд ски 
ве штак за област ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је об ја шња ва да тек сто-

ви или би ло ка кви дру ги са др жа ји у 
елек трон ском об ли ку осим што по сто је 
или не по сто је, има ју још јед но свој ство 
а то је „ви дљи вост“.

- Да кле, ако не што ни је ви дљи во (бар 
не „го лим оком“), не зна чи да то и не 
по сто ји. У слу ча ју да се на ин тер не ту на 
не ком јав ном сај ту об ја ви не ки са др жај, 
мо гу ће је на пра ви ти ње го ву ди ги тал ну, 
ап со лут но иден тич ну, ко пи ју про стом 
опе ра ци јом сни ма ња тог са др жа ја. 
Утвр ђи ва ње кре ди бил но сти тј. ори ги-
нал но сти тог са др жа ја, тј. по твр ди ти 
или опо врг ну ти ње го ву аутен тич ност је 
ве о ма ком плек сан по сао и опис свих 
па ра ме та ра и рад њи за утвр ђи ва ње 
то га је ве о ма ду га чак. Украт ко, да мо гу-
ће је при ме ном фо рен зич ких тех ни ка 
по твр ди ти или опо врг ну ти аутен тич-
ност ова ко при ба вље них са др жа ја – 
ка же Ста но је вић.

Он на во ди да ис ку ства из прак се 
по ка зу ју да слу ча је ви из ме не елек-
трон ских са др жа ја на ин тер не ту су лак-
ше или те же, али ге не рал но ско ро увек 
до ка зи ви, јер „сва ка ак тив ност се бе ле-
жи на ви ше на чи на тј. ме ста, и прак тич-
но је не мо гу ће са кри ти тра го ве та квих 
ак тив но сти, уко ли ко се исте де се“. 

- По јед но ста вље но ре че но, не ма те 
„ру ка ви це“ ко ја ће по мо ћи не ко ме у 
не кој „скри ве ној рад њи“ на ин тер не ту 
да не оста ви баш ни је дан свој „оти сак 
пр ста“ би ло на пу ту ка или од „ме ста 
зло чи на“ или на „ме сту зло чи на“. Сва-
ка ак тив ност на ра чу на ру или ин тер не-
ту се бе ле жи на ви ше ме ста пот пу но 
ауто мат ски из ра зно ра зних раз ло га, 
чак и без им пле мен та ци је не ких по себ-
них ме ха ни за ма за то. Ако се ра ди о 
при сту пу ло кал ном ра чу на ру, увек се 
мо же утвр ди ти да тум, вре ме кре и ра ња 
и из ме не од ре ђе ног по да тка. А ако се 
ра ди о „уда ље ном при сту пу“ (нпр. пре-
ко ин тер не та) увек се мо же утвр ди ти 
да тум, вре ме ак тив но сти као и ло ка ци-
ја, тј. иден ти тет оно га ко је при сту пао 
не ком ин тер нет ре сур су. Од ово га 
по сто је на рав но из у зет ци, али су ве о-
ма рет ки, па се уоп ште но мо же прет-
ход но ре че но узе ти као пра ви ло. То 
на рав но не зна чи да се ве штак мо же 
ола ко осла ња ти на ово пра ви ло, већ то 

зна чи да по пра ви лу ве штак мо же (а у 
слу ча ју из у зе та ка не мо же) утвр ди ти 
прет ход но на ве де не чи ње ни це. Су шти-
на је да је у „ди ги тал ном све ту“ све 
цр но-бе ло. Не ма про сто ра за па у шал-
но ту ма че ње кон крет них ин фор ма ци ја 
– ка же др Ста но је вић.

На кон ста та ци ју аутор ке ових ре до ва 
да про блем пред ста вља и то што 
до бар део су ди ја и адво ка та ни је 
до вољ но „ин фор ма тич ки пи смен“, Ста-
но је вић ка же:

- Што се ти че „ин фор ма тич ке пи сме-
но сти“ су ди ја и адво ка та, на рав но да 
су љу ди оно ли ко „ин фор ма тич ки 
пи сме ни“ ко ли ко и са ми ко ри сте ра чу-
на ре и но ве тех но ло ги је и то је у зад ње 
вре ме све ви ше слу чај, та ко да ја још 
ни сам ви део слу чај у ко ме су ди је или 
адво ка ти не раз у ме ју пред мет спо ра 
или на лаз. Са вр ше но је нор мал но да 
они не мо гу да це не ис прав ност не ког 
до ка за ако је исти у елек трон ском 
об ли ку и за то ту оце ну пре пу шта ју 
ве шта ци ма, као и у обла сти ма ме ди ци-
не, са о бра ћа ја итд. Ту не ма ни ка кве 
раз ли ке – на во ди др Вла ди мир Ста но-
је вић.

По ста вља се пи та ње ка ко је мо гу ће 
да три осо бе, ко је се мо жда и не по зна-
ју, ту же но ви на ра не ког пор та ла и да 
тај исти но ви нар твр ди да у сва три 
раз ли чи та по ступ ка они по ку ша ва ју да 
„пре ва ре“ суд под ме та њем ла жних 
до ка за и на тај на чин же ле ње га да 
дис кре ди ту ју? Ту же ни се у сва три слу-
ча ја бра ни на исти на чин, а при том су 
су ди је у не до у ми ци око до ка за ко је је 
до ста ви ла и јед на и дру га стра на. Ка ко 
ће би ти ре ше ни по ме ну ти суд ски про-
це си уско ро ће би ти по зна то. 

Штам па ни ме ди ји сва ка ко су под-
ло жни ји кри ти ци, кон тро ли и 
су ду. „Тра го ви“ ко је оста вља ју 

штам па ни ме ди ји су ви дљи ви ји, ду же 
се пам те и ду же оста ју у се ћа њу. Увек 
мо же мо ла ко да се вра ти мо не ком 
са др жа ју ко ји има свој штам па ни об лик.

- Све ве ћи број љу ди је „ан га жо ван“ 
на ин тер нет тех но ло ги ја ма би ло про-
фе си о нал но или при ват но, и по зна ва-
ње то га и свест код љу ди спон та но 
ра сте, са мим тим и схва та ње да се 
сва ко мо же по зва ти на од го вор ност, ако 
је има или не ко та ко сма тра, и пред 
су дом тре ти ра ти та кве по ја ве у ис тој 
рав ни као да се ра ди о штам па ним 
ме ди ји ма. Са да већ има мо уве ли ко 
„ди ги тал ни пот пис“, елек трон ске сер ти-
фи ка те ко је при вре да и гра ђа ни ко ри-
сте за е-сер ви се као е-по ре зи, е-упра ва 
итд. Елек трон ски са др жај је пред за ко-
ном јед нак пи са ном, у сми слу до ку ме-
на та, кон вер за ци је (еmail и сл), итд. 
Ин тер нет гла си ла, фо ру ми, дру штве не 
мре же, све то је елек трон ска ко му ни ка-
ци ја. Као што је не ка да те ле фон био 
но ви на, па се не ки раз го вор мо гао сни-
ми ти и тре ти ра ти као до каз да је не ко 
не што не ко ме ре као, а да нас је то 
не што што се под ра зу ме ва, та ко ће 
уско ро би ти (бар у ко лек тив ној све сти, 
по што за кон ски већ је сте) и са са др жа-
ји ма елек трон ских ко му ни ка ци ја – 
закључује др Ста но је вић.

Би ља на Се ла ко вић

Ис тра жу ју ћи на ко ји на чин на ин тер не ту 
мо гу да се са чу ва ју све вер зи је од ре ђе ног 
са др жа ја, до шли смо до по да тка да је то 
мо гу ће учи ни ти пре ко сер ви са Wayback 
mac hi ne. У пи та њу је сер вис ко ји скла ди-
шти све вер зи је од ре ђе ног са др жа ја. 

- Ме ђу тим, чак и је дан ги гант као што је 
Go o gle про це њу је да је тре нут но ин дек си-
ра но (по пи са но) око 0.04 од сто укуп них 
са др жа ја на ин тер не ту, та ко да је шан са 
да је баш од ре ђе на веб стра ни ца та ко 
ускла ди ште на јед на ка том про цен ту ако 
не и ма ња. У слу ча ју да баш не ко и про-
на ђе же ље ну стра ни цу ускла ди ште ну на 
овом сер ви су, оста је пи та ње аутен тич но-
сти тј. кре ди бил но сти ова квог сер ви са – 
ка же суд ски ве штак за ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је др Вла ди мир Ста но је вић.

Скла ди ште ње
са др жа ја
на ин тер не ту

За раз ли ку
од елек трон ских

ме ди ја, код штам па них 
ствар је ве о ма ја сна и 

чи ста. Уко ли ко не ко 
ту жи но ви не, као до каз 
се до ста вља текст чи ја 

се аутен тич ност не 
до во ди у пи та ње.
Са дру ге стра не,

ста ње у елек трон ским 
ме ди ји ма, тач ни је на 
ин тер нет пор та ли ма 

ве о ма је ха о тич но
и у не до вољ но
ин фор ма тич ки

пи сме ној Ср би ји 
мо гућ но сти за
зло у по тре бе

су мно го ве ће
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Десе то засе да ње локал ног пар-
ла мен та у Инђи ји одр жа но је у 
уто рак, 21. фебру а ра, а одбор-

ни ци су раз ма тра ли 15 тача ка днев-
ног реда. Изме ђу оста лог, већи ном 
гла со ва усво ји не су изме не и допу не 
Пла на детаљ не регу ла ци је Бло ка 44 у 
Инђи ји. 

У пита њу је изме на и допу на основ-
ног Пла на који је ура ђен и донет 2011. 
годи не, исти че Тија на Дошен, начел-
ни ца Оде ље ња за урба ни зам и кому-
нал но-стам бе не посло ве општи не 
Инђи ја.

- Изме на је рађе на у одно су на 
прво бит ни План, пре све га, како би 
се ство ри ле про стор не могућ но сти за 
изград њу новог тржног ком плек са у 
Инђи ји. Морам да под се тим да је Блок 
44 у цен трал ној зони насе ља, оиви чен 
ули ца ма Кра ља Петра, Миле ти ће ва 
и почет ком Ули це Јова на Попо ви ћа – 
каже начел ни ца. 

Блок 44, обја шња ва Дошен, наме-
њен је за изград њу обје ка та који 
под ра зу ме ва ју цен трал не садр жа је, 
одно сно изград њу више по ро дич них 
стам бе них обје ка та, обје ка та посло ва-
ња и Општин ске упра ве.

Начел ни ца Оде ље ња за урба ни зам 
дота кла се тач ке днев ног реда која 
се одно си на изме не и допу не Пла на 
детаљ не регу ла ци је, рекон струк ци је, 
модер ни за ци је и изград ње дво ко ло-
сеч не пру ге Бео град – Нови Сад, на 

тери то ри ји општи не Инђи ја иста кав-
ши да је до сада, пре да то 519 зах те ва 
од стра не ЈП „Желе зни це Срби је“, који 
се тичу реша ва ња имо вин ско - прав-
них одно са, са вла сни ци ма пар це ла у 
делу у којем про ла зи поме ну та брза 
пру га.

- У Оде ље њу за урба ни зам днев-
но се оба ви изме ђу 30 и 40 усме них 
јав них рас пра ва, које су пред у слов за 
доно ше ње реше ња о екс про при ја ци ји. 
Ако се наста ви овим тем пом, са новим 
Пла ном, цео посао могао би бити 
завр шен за пола годи не - каже Тија-
на Дошен и дода је да је нај ве ћи број 
зах те ва упу ћен од стра не ста нов ни ка 
Бешке.

Поред поме ну тих изме на и допу на 
пла но ва детаљ не регу ла ци је, одбор-
ни ци су усво ји ли и одлу ку о оства ри-
ва њу пра ва на финан си ра ње тро шко-
ва ван те ле сне оплод ње. Општи на 
Инђи ја, по први пут у буџе ту опре де-
ли ла је сред ства у изно су од укуп но 
3,5 мили о на дина ра за те наме не, а 
све у циљу пове ћа ња ната ли те та. Као 
што је и рани је иста као пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак одлу-
чи ли су да финан си ра ју тре ћи и четвр-
ти поку шај ван те ле сне оплод ње, с тим 
што су поме ри ли и ста ро сну гра ни цу 
у одно су на репу блич ку, са 40 до 44 
годи не ста ро сти жена које се одлу че 
на овај корак.

- То смо ура ди ли, јер нам је попу ла-

ци о на поли ти ка вео ма важна. У при-
лог томе иде и јед на од првих одлу ка 
које смо доне ли одмах по пре у зи ма-
њу одго вор но сти за наше сугра ђа не. 
Накна ду за прво ро ђе но дете смо пове-
ћа ли на 30 хиља да, а од ове годи не са 
30 на 40 хиља да дина ра - каже Гак. 

Пра во на сред ства за тре ћи или 
четвр ти поку шај ван те ле сне оплод-
ње у овој буџет ској годи ни има ће сви 
паро ви са тери то ри је општи не Инђи ја, 
који воде зајед нич ки живот у скла ду са 
Зако ном о поро дич ним одно си ма или 
ван брач ни супру жни ци, који су има-
ли два поку ша ја ван те ле сне оплод ње 
без живо рође ног дете та, у здрав стве-
ној уста но ви у којој је тро шко ве сно-
сио Репу блич ки завод за здрав стве но 
оси гу ра ње. То се одно си на оне паро-
ве који нису у теку ћој буџет ској годи-
ни оства ри ли пра во на тре ћи поку шај 
ван те ле сне оплод ње у здрав стве ној 
уста но ви у којој је тро шко ве сно сио 
РФЗО.

Како исти чу пред став ни ци Општи-
не Инђи ја, про ши ре но је ово пра-
во и у сми слу избо ра здрав стве-

них орга ни за ци ја те посто ји могућ ност 
ван те ле сне оплод ње не само у држав-
ним, већ и у при ват ним кли ни ка ма са 
који ма је РФЗО скло пио уго вор. Тро-
шко ви ван те ле сне оплод ње, биће одо-
бре ни у нај ви шем, поје ди нач ном изно-
су од 250 хиља да дина ра.

М. Ђ.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Изме не пла но ва
детаљ не регу ла ци је

Засе да ње локал ног пар ла мен та
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Поче ли радо ви на 
доград њи врти ћа
Са почет ком радо ва 

на доград њи објек та 
Пред школ ске уста-

но ве „Бошко Буха“ у Ули-
ци Душа на Јер ко ви ћа у 
Инђи ји, јави ли су се про-
бле ми тех нич ке при ро де. 
Како је иста као пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак на 
послед њем састан ку Систе-
ма 48 одр жа ном у петак, 
24. фебру а ра, на делу 
где се изво де радо ви, на 
метар испод земље нала зи 
се глав ни хидрант, за који 
се није зна ло да је на том 
месту.

- Као што се за мно го тога 
до сада није зна ло да посто-
ји, то се дого ди ло и овај пут. 
Нашли би се у вели ком про-
бле му да је тре ба ло при-
ћи глав ном хидран ту, а да 

су наста вље ни радо ви на 
доград њи врти ћа. На сву 
сре ћу, рад ни ци ЈКП „Водо-
вод и кана ли за ци ја“ на 
вре ме су реа го ва ли, те ће 
се извр ши ти њего во изме-
шта ње на 20-30 мета ра од 
посто је ће лока ци је – иста-
као је Гак и додао да су се 
конач но сте кли сви усло-
ви да се кре не у доград њу 
врти ћа.

- Ради се о изград њи 
дела на посто је ћем објек ту 
у Ули ци Душа на Јер ко ви ћа 
укуп не повр ши не 300 м2. 
У пита њу су три борав ка 
повр ши не по 50 м2 са тоа-
ле ти ма и ход ни ци ма. Осим 
тога, биће изгра ђе на и 
збор ни ца, коју вас пи та чи до 
сада нису има ли.

Пре ма речи ма првог чове-

ка инђиј ске локал не само у-
пра ве, до кра ја годи не биће 
завр ше на сва про јект на 
доку мен та ци ја за изград њу 
новог објек та врти ћа о којем 
је више пута било речи. 
После при ба вља ња доку-
мен та ци је, каже Гак, могло 
би се кре ну ти са првим гра-
ђе вин ским радо ви ма.

- Са догра ђе ним про сто-
ри ја ма у окви ру објек та 
„Сун це“, биће реше но пита-
ње борав ка за 100 мали ша-
на, који се нала зе на листи 
чека ња. Из тог раз ло га, не 
мора се жури ти са изград-
њом новог врти ћа јер акут-
ни про блем биће решен 
доград њом објек та у цен тру 
гра да - иста као је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја.

Кли за ли ште које је месец 
и по дана ради ло у самом 
цен тру Инђи је, оправ да ло 
је сва оче ки ва ња над ле-
жних. Пре ма пода ци ма из 
Уста но ве Спорт ски цен тар 
током тог пери о да, услу ге 
кли за ли шта кори сти ло је 
укуп но 8.132 кли за ча. Шко-
ла кли за ња је, тако ђе, један 
од успе шних сег ме на та, те 
су све основ не шко ле са 
тери то ри је општи не Инђи ја 
узе ле уче шће. Укуп но 776 
уче ни ка савла да ло је осно-
ве кли за ња, каже Или ја 
Трбо вић, дирек тор Уста но-
ве Спорт ски цен тар.

М. Ђ.

У прет ход не две неде ље 
рад ни ци ЈКП „Кому на лац“ 
Инђи ја били су анга жо ва ни на 
чишће њу дивљих депо ни ја. 
Међу њима, очи шће на је 
дивља депо ни ја у Крче ди ну 
која је, пре ма речи ма пред сед-
ни ка Гака, закр чи ла чак и атар-
ски пут од тог села ка Новим 
Кар лов ци ма.

- Сва ки дру ги дан, већ осам 
месе ци, при ча мо о дивљим 
депо ни ја ма и то је про блем 
свих нас, пита ње све сти сва ког 

пона о соб. Апе ло вао сам и апе-
лу јем и даље да се сме ће не 
баца на места која нису пред-
ви ђе на за то. Ста ви ће мо 
додат не табле да је забра ње-
но баца ње сме ћа и инспек ци ја 
ће се више анга жо ва ти, али 
ако не кре не мо од себе, неће-
мо ништа пости ћи – рекао је 
Гак и додао да чишће ње депо-
ни је зах те ва пове ћа финан сиј-
ска сред ства која би могла да 
се иско ри сте, изме ђу оста лог, 
и у хума ни тар не свр хе.

Дивље депо ни је тешко 
решив про блем

Саста нак Систе ма 48

ПОСЕТА НЕМАЦА

Раз ме на
уче ни ка

Деле га ци ја бавар ског гра да 
Кар лсхулд прет ход ног викен да 
бора ви ла је у Бешки и Инђи ји. 
Раз лог посе те било је утвр ђи-
ва ње даљих кора ка, када је у 
пита њу парт нер ство Бешке и 
Кар лсхул да које тра је више од 
седам годи на. Међу чла но ви ма 
деле га ци је из Бавар ске били су 
пред сед ник Парт нер ства Карл 
Хајнц Вен дел и заме ник пред-
сед ни ка Општи не Кар лсхулд 
Миха ел Леде рер. 

Током дру гог дана посе те, 25. 
фебру а ра деле га ци ју су у згра-
ди Општи не уго сти ли пред сед-
ник Скуп шти не општи не Инђи ја 
Милан Пре до је вић и шеф 
Каби не та пред сед ни ка Општи-
не Нема ња Мило је вић. На 
састан ку је било речи о уна пре-
ђе њу сарад ње изме ђу два гра-
да, те се гово ри ло и о пла ни ра-
ним про јек ти ма за теку ћу годи-
ну. Уче ни ци из Кар лсхул да, у 
окви ру раз ме не, бора ви ће у 
Бешки у пери о ду од 27. до 31. 
мар та. После тога ће и Беш ча-
ни пут Бавар ске, како би при су-
ство ва ли мани фе ста ци ји 
„Фолк фест“, а затим ће у јулу 
Зави чај но дру штво „Ста ра 
Бешка“ орга ни зо ва ти Фести вал 
вина у Кар лсхул ду. Ове годи не, 
као и прет ход них, неће изо ста-
ти уче шће Бава ра ца у про гра-
му тра ди ци о нал не мани фе ста-
ци је „Бешка фест“ у Бешки, која 
про мо ви ше вој во ђан ску и 
бавар ску кул ту ру и гастро но ми-
ју. 

Како је иста као пред сед ник 
СО Инђи ја Милан Пре до је вић 
на састан ку је било речи и о 
раз ме ни уче ни ка и сту де на та, 
као и о дуал ном обра зо ва њу. 

- Срећ ни смо због парт нер-
ства изме ђу Бешке и Кар лсхул-
да које тра је већ седам годи на 
захва љу ју ћи, пре све га, Зави-
чај ном дру штву „Ста ра Бешка“. 
Ми ћемо као локал на само у-
пра ва и даље дава ти сву нео п-
ход ну подр шку како би се та 
сарад ња уна пре ди ла, пре све-
га на пољу кул ту ре и обра зо ва-
ња - рекао је Пре до је вић.

Поред поме ну тих про је ка та 
чија је реа ли за ци ја пла ни ра на 
за теку ћу годи ну, утвр ђе ни су и 
дуго роч ни пла но ви. КУД „Бран-
ко Ради че вић“ из Бешке наред-
не годи не уче ство ва ће на 
„Розен фе сту“, док се за 2020. 
годи ну пред ви ђа обе ле жа ва ње 
јуби ле ја, 10 годи на парт нер-
ства изме ђу Бешке и Кар-
лсхул да. М. Ђ.
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ОД ГО ВОР И ДЕ МАН ТИ

Тра жимо
из ви ње ње
од М но ви на

На став нич ка „ди фов ска ма фи ја“ 
пљач ка ђа ке уз пре ћут ну са гла сност 
ди рек то ра шко ла?! - М но ви не, број 791 
од 15. фе бру а ра 2017. 

Ду бо ко увре ђе ни тек-
стом ко ји пред ста вља 
све про фе со ре и 

на став ни ке јед не стру ке 
као ма фи ја шке са „ми ши ћи-
ма чак и у мо згу“, све до чи-
мо да је од це лог тек ста 
је ди но исти на да су про фе-
со ри фи зич ког вас пи та ња у 
овој др жа ви под јед на ко 
си ро ти као и све оста ле 
ко ле ге ко је ра де у про све-
ти.

Пре не го би ло шта ка же-
мо и упи та мо На чел ни ка за 
спорт, кул ту ру и омла ди ну, 
про фе со ра исто ри је Или ју 
Не ди ћа, ко ји уз гред и ни је 
наш ре сор ни на чел ник, 
же ли мо пр во да за тра жи мо 
јед но из ви ње ње од но ви-
нар ке ко ја је пи са ла овај 
скан да ло зан текст, не по-
шту ју ћи основ на на че ла 
но ви нар ског по сла, да 
пи та ња на ову те му по ста-
ви и дру гој стра ни и оне 
ко је је нај ви ше про зва ла и 
бла го ре че но увре ди ла, 
на став ни ке и про фе со ре 
фи зич ког вас пи та ња овог 
гра да, а ка ко она ка же 
„ди фов ску ма фи ју“. 

По шту ју ћи њен труд и 
рад као и сва ког но ви на ра у 
овој зе мљи да до ђе до што 
објек тив ни јих ин фор ма ци-
ја, у овим те шким вре ме ни-
ма (цен зу ре, стра хо вла де и 
нео бјек тив ног ин фор ми са-
ња гра ђа на), сма тра мо да 
јој ни је би ла крај ња на ме ра 
да би ло ког од нас на став-
ни ка и про фе со ра фи зич ког 
вас пи та ња увре ди, али 
исто та ко сма тра мо да смо 
за слу жи ли бар јед но из ви-
ње ње са ње не стра не.

Али и без из ви ње ња 
но ви нар ке и ње них увод них 
ре чи и тек ста, нај ве ће увре-

де до шле су од На чел ни ка 
за спорт, кул ту ру и омла ди-
ну, про фе со ра исто ри је 
Или је Не ди ћа, ко ји на во ди 
и об ја шња ва шта је че тр де-
се то ча сов на рад на не де ља 
и твр ди да су тре нин зи и 
шко ли це спор та оба ве за 
на став ни ка фи зич ког вас-
пи та ња у окви ру на ве де не 
нор ме. Да ли је на мер но 
хтео се бе да пред ста ви као 
ве ли ког не по зна ва о ца ра да 
у шко ли или је за бо ра вио 
да је и сам био ди рек тор 
шко ле у ко јој је за вре ме 
ње го вог ман да та би ло мно-
штво ак тив но сти ко је су се 
на пла ћи ва ле, то би тре ба-
ло бар као про фе сор исто-
ри је да за пам ти с об зи ром 
да се од но си на про шло 
вре ме.

Апро по то га по себ но 
на во ди мо да сва ки про фе-
сор фи зи чког вас пи та ња 
кроз усме ре ње на фа кул те-
ту има сво ју ужу спе ци јал-
ност, и на кон за вр ше ног 
истог по ред ди пло ме са 
зва њем ПРО ФЕ СОР 
ФИ ЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ до би ја 
и зва ње ди пло ми ра ног тре-
не ра из иза бра ног спор та 
(фуд ба ла, ко шар ке, од бој-
ке, атле ти ке, ру ко ме та,...).

Ду бо ко смо раз о ча ра ни 
што На чел ник за спорт, кул-
ту ру и омла ди ну, про фе сор 
исто ри је Или ја Не дић не 
по зна је еле мен тар не чи ње-
ни це ре со ра ко ји во ди, а да 
не по ми ње мо ре сор Упра ве 
за обра зо ва ње у чи ји рад 
се та квим ко мен та ри ма 
ди рект но ме ша, не по зна је, 
ни ти зна чи ње ни це, да сва-
ки тре на жни про цес у би ло 
ком спор ту зах те ва кон ти-
ну и ра ни рад са та лен то ва-
ном де цом кроз шко ли це 

спор та (са мо је дан час је у 
окви ру нор ме), ко ја пре ра-
ста у тре нин ге у ста ри јем 
школ ском уз ра сту и зах те ва 
рад струч ња ка од 10-15 
са ти не дељ но (тре нин зи и 
утак ми це), те сто га од го-
вор но твр ди мо да ни је дан 
на став ник или тре нер не 
мо же са 40-60 са ти до дат-
ног ра да у то ку јед ног ме се-
ца то ра ди ти БЕС ПЛАТ НО.

Уз гред, же ли мо да пи та-
мо На чел ни ка за спорт, кул-
ту ру и омла ди ну, про фе со-
ра исто ри је Или ју Не ди ћа, 
ка ко тре ти ра пу но рад но 
вре ме осо бе за по сле не у 
За во ду за за шти ту спо ме-

ни ка кул ту ре у Срем ској 
Ми тро ви ци, док до дат но у 
окви ру и у то ку свог рад ног 
вре ме на у на ве де ном За во-
ду, пре да је ен гле ски је зик у 
Ми тро вач кој гим на зи ји на 
25 од сто нор ме за ко ју је 
аде кват но пла ће на. 

Пи та мо на чел ни ка ка ко је 
увео ред за вре ме свог ман-
да та у Еко ном ској шко ли и 
да ли је то са да шко ла за 
при мер по „ње го вом мо де-
лу“ где про фе со ри др же 
бес плат но тре нин ге и шко-
ли це спор та.

Пи та мо на чел ни ка ка ко 
то да у Пре храм бе но-шу-
мар ској и хе миј ској шко ли 



111. MART 2017.  M NOVINE

про фе со ри и уче ни ци већ 
ви ше од два ме се ца не 
мо гу да из во де на ста ву у 
сво јој са ли, а ка мо ли др же 
сек ци је због ру и ни ра ног 
пар ке та у ис тој, а пре не пу-
них го ди ну да на је уло же но 
пре ко два ми ли о на ди на ра 
за ре но ви ра ње  тог истог 
пар ке та и за чи ју ће са на ци-
ју би ти нео п ход но уло жи ти 
по но во два ми ли о на.

Пи та мо на чел ника ка да 
се то ли ко по зи ва на но ви 
За кон о спор ту ка да ће из 
спорт ских клу бо ва и удру-
же ња из ба ци ти све не струч-
ња ке ко ји ра де са на шом 
де цом и сти чу ди пло ме 

„опе ра тив них тре не ра“ за 
цир ка три ме се ца на не ким 
са мо зва ним уни вер зи те ти-
ма  код ко је ка квих про фе-
со ра.

И на кра ју да не бу де да 
га са мо ку ди мо, овим пу тем 
из ра жа ва мо и сво је за до-
вољ ство, што На чел ник за 
спорт, кул ту ру и омла ди ну, 
про фе сор исто ри је Или ја 
Не дић, обе ћа ва да ће уве-
сти у ред и уна пре ди ти свој 
ре сор, а на ро чи то ре сор 
школ ског спор та, у ком ће 
та лен то ва на де ца има ти 
бес плат не тре нин ге, а да 
ће Град до дат но фи нан си-
ра ти струч ња ке у спор ту, а 

ми сма тра мо да има мо те 
ква ли фи ка ци је (у ви ду 
днев ни ца за ба рем ме ђу о-
кру жна и Ре пу блич ка так-
ми че ња, сме штај уче ни ка и 
на став ни ка, тре нин ге, пут-
не тро шко ве,..) 

У на ди да ће овај наш 
од го вор и де ман ти по зи тив-
но ути ца ти на све ко ји се 
ба ве спор том у овом гра ду, 
ср дач но Вас по здра вља мо, 
а по себ но На чел ни ка за 
спорт, кул ту ру и омла ди ну, 
про фе со ра исто ри је Или ју 
Не ди ћа, ко ји ће на да мо се у 
нај кра ћем ро ку из на ћи вре-
ме на да нас при ми и по раз-
го ва ра о овој го ру ћој те ми и 

свим про бле ми ма ко ји му че 
и ти ште на став ни ке и про-
фе со ре фи зич ког вас пи та-
ња.

Овим пу тем же ли мо и да 
се по себ но за хва ли мо свим 
ди рек то ри ма ко ји су ста ли у 
на шу од бра ну и част на ше 
про фе си је и по зи ва ко јим 
се ба ви мо, а све у ци љу 
што бо љег обра зо ва ња 
на ше де це ко ја су нам на 
пр вом ме сту.

Гру па на став ни ка и про фе со ра
Гра да Срем ска Ми тро ви ца

(Адре се по зна те Ре дак ци ји)

ОДГОВОР НАШЕ НОВИНАРКЕ
ОБЈАВИЋЕМО У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ 
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OSNOVNO JAVNO TU@ILA[TVO U SREMSKOJ MITROVICI

U toku predistra`ni
protiv dr Miroslava
i Nenada Lemaji}a

Основно јавно тужилаштво у 
Сремској Митровици, 
одговарајући на молбу М 

новина по питању анонимне 
кривичне пријаве против 
функционера Демократске странке 
др Мирослава Кендришића и Ненада 
Лемајића, каже да је у току 
предистражни поступак. Јавно 
тужилаштво, како каже у свом 
допису Основни јавни тужилац Нада 
Радмановић Грозданић, активно 
предузима све радње из своје 
надлежности и прикупља све 
релевантне чињенице и податке, који 
су неопходни, како би стање ствари 
било довољно разјашњено те 
тужилаштво донело јавнотужилачку 
одлуку. 

Према сазнању које имају М 
новине, анонимна кривична пријава 
упућена је Тужилаштву пре скоро 
годину дана. У њој се каже:  

Према нашим сазнањима дошло је 
до злоупотребе, односно кривичног 
дела од стране функционера 
Демократске странке у Сремској 
Митровици, чиме је оштећен буџет 
Града Сремске Митровице за милион 
и сто хиљада динара.

Дописом који је потписао др 
Мирослав Кендришић, председник 
ГО Демократске странке у Сремској 
Митровици, обавештени су надлежни 
у градском буџету 10. јула 2014. 
године да је дошло до промене 
њиховог текућег рачуна, како би 
убудуће средства за делатност 
Демократске странке била 
уплаћивана на тај рачун.

Међутим, према сазнањима до 
којих смо ми дошли, а до којих су 
такође дошли и одређени медији, 
рачун који је председник ГО 
Демократске странке др Мирослав 
Кендришић представио као рачун 
странке, фактички је рачун приватног 
удружења грађана Ненада Лемајића, 
такође функционера ДС у Сремској 
Митровици.

Због представљања рачуна 
приватног удружења функционера 
Демократске странке Ненада 
Лемајића, као рачуна поменуте 
странке, доведени су у заблуду 
надлежни из Управе за градски 
буџет, па је тако градски буџет 
оштећен за 1,100.000 динара у 
корист приватног лица, који је 
представљен као рачун Демократске 

странке у Сремској Митровици.
Сматрамо да је овим делом 

учињена класична превара, противно 
законима Републике Србије, чиме је 
градски буџет опљачкан за 1,100.000 
динара.

Сматрамо да је Ваша обавеза да 
се позабавите оваквом криминалном 
радњом и да након спроведене 
истраге утврдите: 
1. Да ли је Градски одбор 
Демократске странке у Сремској 
Митровици на криминалан начин 
злоупотребио буџет Града 
Сремска Митровица?

2. Чији је заправо рачун, који је 
као кукавичје јаје подметнут као 
текући рачун Градског одбора ДС?

Надамо се да ћете предузети све 
законске мере против оних који крше 
законе Републике Србије.

Од тада је прошло скоро годину 
дана. 

ГОДИНУ ДАНА!
Јавно тужилаштво, како каже у 

свом допису Основни јавни тужилац 
Нада Радмановић Грозданић, 
активно предузима све радње из 
своје надлежности. Још увек.

Владимир Ћосић

ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК: др Мирослав Кендришић и Ненад Лемајић
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NAKON KRIVI^NE PRIJAVE ZBOG PQA^KE BUXETA

postupak
Kendri{i}a
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Пот пред сед ни ца Вла де Репу-
бли ке Срби је и мини стар ка 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја 

и инфра струк ту ре Зора на Михај ло-
вић оби шла је 22. фебру а ра гра нич-
ни пре лаз Батров ци и наја ви ла да ће 
радо ви на про ши ре њу овог гра нич ног 
пре ла за за додат них шест тра ка за 
пут нич ки сао бра ћај бити завр ше ни 
16. сеп тем бра.

- Про шле годи не смо има ли укуп но 
42 мили о на ауто мо би ла који су про-
шли Кори до ром 10 кроз нашу земљу, 
то је ско ро три мили о на више у одно-
су на прет ход не две годи не. Пола ко 
се сао бра ћај вра ћа и иде пре ко наше 
земље и за то мора мо да буде мо 
спрем ни - рекла је Михај ло ви ће ва, 
и дода ла да упра во путе ви и гра нич-

ГРА НИЧ НИ ПРЕ ЛАЗ БАТРОВ ЦИ

Изград ња додат них шест тра ка

Оби ла зак радо ва

УРУЧЕНИ УГОВОРИ

Куће за избе гла
и расе ље на лица

Пред став ни ци локал не само у пра ве са вла сни ци ма нових кућа 
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МЕЂУ НА РОД НИ ДАН
МАТЕР ЊЕГ ЈЕЗИ КА

Богат ство
раз ли чи то сти

У орга ни за ци ји општин ског одбо ра 
Срп ске напред не стран ке у сарад њи 
са пред став ни ци ма наци о нал них 
мањи на, у сали Кул тур но обра зов ног 
цен тра у Шиду, у уто рак 21. фебру а ра 
орга ни зо ва на је све ча ност пово дом 
обе ле жа ва ња Међу на род ног дана 
матер њег јези ка. У кул тур но умет нич-
ком про гра му пред ста ви ла су се кул-
тур но умет нич ка дру штва из Шида, 
пред став ни ци свих етнич ких зајед ни-
ца који живе у шид ској општи ни. Поред 
вели ког бро ја посе ти ла ца, на све ча но-
сти су при су ство ва ли и пред став ни ци 
локал не само у пра ве, а ску пу се обра-
тио пред сед ник Општи не Шид Пре-
драг Вуко вић.

- Наци о нал не мањи не су стуб нашег 
гра да и наше држа ве. Мањи не су 
састав ни део кул тур ног, јав ног, дру-
штве ног и поли тич ког живо та наше 
општи не. Волео бих када би мно ги 
дошли у Шид  да виде како овде живи 
вели ки број етнич ких зајед ни ца, како 
се оства ру је мул ти кул ту рал ност и 
мул ти ет нич ност и како се негу је тра-
ди ци ја и кул ту ра сва ког наро да у јед-
ној малој сре ди ни као што је наша - 
иста као је Вуко вић.

На под руч ју шид ске општи не, у слу-
жбе ној упо тре би су поред срп ског, сло-
вач ки, русин ски и хрват ски језик, који 
се факул та тив но изу ча ва ју у шко ла ма 
у поје ди ним мести ма шид ске општи-
не:

- Сма трам да је језик нај ве ће богат-
ство које има сва ка земља. Пого то во 
наша земља, с обзи ром да има мо 
пуно јези ка јер има мо доста мањи на. 
А тако је и у нашој општи ни. Зато смо 
и узе ли себи за пра во да од про шле 
годи не орга ни зу је мо ову мани фе ста-
ци ју пово дом овог дана, како би се 
пред ста ви ли пред став ни ци свих 
мањи на који живе на под руч ју шид ске 
општи не и како би пока за ли језик 
којим гово ре и сво ју кул ту ру - рекла је 
пред сед ни ца Уни је жена СНС Шид 
Алек сан дра Жигић.

У кул тур но умет нич ком про гра му 
пред ста ви ли су се КУД „Све ти Сава“, 
Удру же ње жена „Шиди јан ке“, ХКД 
„Шид“, русин ско кул тур но умет нич ко 
дру штво, певач ка гру па СКУД „Јед но-
та“ и Удру же ње Рома.

ни пре ла зи дају први ути сак о нашој 
земљи.

За наста вак про ши ре ња гра нич-
ног пре ла за Батров це у буџе ту у овој 
годи ни обез бе ђе но је 465 мили о на 
дина ра. 

- Про шле годи не је уло же но 200 
мили о на дина ра, када је, изме ђу оста-
лог, изра ђе на нова тра ка за ками о не 
у дужи ни од 700 мета ра и осве тљен 
при лаз гра нич ном пре ла зу. Радо ви у 
овој годи ни пред ви ђа ју да се изгра ди 
шест нових тра ка, биће их укуп но 18, 
зајед но са додат ним пар кинг мести ма 
– изја ви ла је Михај ло ви ће ва.

Пот пред сед ни ца Вла де наја ви ла 
је да ће се у наред ном пери о ду уре-
ђи ва ти и пре ла зи Хор гош, Гра ди на и 
Пре ше во, као и да би у мају тре ба-
ло да поч не реха би ли та ци ја при ла-
за Батров ци ма, одно сно дела ауто 
- пута Батров ци-Кузмин у дужи ни од 
21,5 кило ме та ра.

- Нада мо се да ће реха би ли та ци ја 
тог пута поче ти у мају, новац из кре-

ди та је обез бе ђен и радо ви ће кошта-
ти око осам мили о на евра - рекла је 
Михај ло ви ће ва.

Поред додат них тра ка за ауто мо-
би ле и ауто бу се на изла зу из Срби је, 
радо ви на про ши ре њу Батро ва ца обу-
хва та ју и про ши ре ње тер ми на ла за 
терет на вози ла, са 20 нових пар кинг 
места. Терет ни тер ми нал биће пот пу-
но одво јен од пут нич ког, са посеб ним 
режи мом ула ска, кон тро ле и кре та ња 
терет ња ка, са меха нич ким и елек трон-
ским над зо ром.

Ини ци ја ти ву за про ши ре ње гра нич-
ног пре ла за Батров ци Мини стар ство 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра-
струк ту ре покре ну ло је 2015. годи не и 
обез бе ди ло сред ства у буџе ту за изво-
ђе ње радо ва у 2016. и 2017. Батров ци 
су нај фре квент ни ји гра нич ни пре лаз 
у Срби ји, на којем је у прет ход них 10 
годи на обим сао бра ћа ја пове ћан за 
око 70 одсто. Овим гра нич ним пре ла-
зом годи шње про ђе више од 2.000.000 
вози ла, од чега око 350.000 терет них.

Пред сед ник Општи не Шид Пре-
драг Вуко вић про шле сре де, 22. 
фебру а ра уру чио је чети ри уго-

во ра о отку пу сео ских кућа са окућ ни-
цом за три избе глич ке и јед ну интер но 
расе ље ну поро ди цу. Пре ма наја ва ма 
локал не само у пра ве, до кра ја маја 
још два де сет избе глич ких поро ди ца 
биће стам бе но збри ну те. Износ нов ча-
не вред но сти по дома ћин ству изно си 
1.150.000 дина ра, као и грант у изно су 
од 180.000 дина ра, који ће поро ди це 
иско ри сти ти за купо ви ну нео п ход ног 
гра ђе вин ског мате ри ја ла.

- Захва љу је мо се Коме са ри ја ту за 
избе гли це, Црве ном крсту Шид, Вла-
ди Репу бли ке Срби је и на скром ном 
допри но су Општи не Шид. Наша жеља 
је да сва ко има кров над гла вом да 
помог не мо свим поро ди ца ма и учи ни-
ће мо све у наред ном пери о ду, да ова-
квих акци ја буде што више - иста као 
је пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић.

Усло ви за доби ја ње кућа за избе гла 
и интер но расе ље на лица пре ци зи ра-
на су пра вил ни ком.

- Куће мора ју бити услов не за ста-
но ва ње, зато и уру чу је мо поро ди ца ма 
грант у изно су од 180.000 дина ра, за 

евен ту ал не дора де на кући или набав-
ку беле тех ни ке и нео п ход них ства ри 
за јед но дома ћин ство. Када кућа пре-
ђе у њихо во вла сни штво, при сту па са 
набав ци опре ме за коју они сма тра ју 
да им је потреб на - рекао је пове ре-
ник за мигра ци је и избе гли це Општи не 
Шид Иви ца Јовић.

Општи на Шид у реша ва њу стам бе-
них про бле ма избе глич ких поро ди ца и 
интер но расе ље них лица, уче ству је са 
сред стви ма у изно су од пет одсто.

На јав ном пози ву који се одно сио 
на избор кори сни ка за избор помо ћи 
за стам бе но реша ва ње и купо ви ну 
сео ских кућа са окућ ни цом и набав-
ку паке та гра ђе виснског мате ри ја ла, 
уче ство ва ло је 24 поро ди це. Неке од 
њих у при ват ним ста но ви ма живе ле су 
више од десет годи на.

- Добио сам кућу за ста но ва ње у 
Моро ви ћу. Избе гао сам из запад не 
Сла во ни је 1991. годи не, а 1998. сам 
дошао у Срби ју. Десе так годи на поку-
ша вам да купим себи кућу и ево сад 
сам је конач но добио. Захва лио бих 
се Општи ни Шид и Црве ном крсту, јер 
ово је за мене вели ка радост - каже 
Јован Болић.

Кућа са окућ ни цом пуно ће зна чи ти 
и Деја ну Спа си ћу и њего вој мно го број-
ној поро ди ци.

- 1999. годи не сам дошао овде са 
Косо ва.Отац сам тро је деце, живим у 
Ада шев ци ма где сам сад и купио кућу. 
Захва лио бих се сви ма. Моја нај ве ћа 
жеља се испу ни ла и пре сре ћан сам - 
каже Дејан.

Босиљ ка Даја нин дошла је из Боро-
ва у Шид 1999. годи не. Од тада до ове 
годи не, била је под ста нар.

- Сад поред сина имам и сна ху и 
дво је уну ча ди. И ово ми је нај ра до-
сни ји дан и пуно ми зна чи што ћу има-
ти сво ју кућу. Јер ко се није селио 20 
годи на, тај не зна шта су муке - каже 
Босиљ ка.

 М. Н.

Пре ма наја ва ма
локал не само у пра ве,
до кра ја маја још
два де сет избе глич ких 
поро ди ца биће
стам бе но збри ну те
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ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА

Пећин цима 59,5 мили о на
за инфра струк ту ру

Про шлог четврт ка, 23. фебру а ра 
су у Новом Саду пред сед ник 
Покра јин ске вла де Игор Миро вић 

и дирек тор Упра ве за капи тал на ула га-
ња Недељ ко Кова че вић уру чи ли уго во-
ре пред став ни ци ма гра до ва, општи на 
и здрав стве них инсти ту ци ја који су 
оства ри ли пра во на бес по врат на сред-
ства за финан си ра ње и суфи нан си ра-
ње про је ка та на кон кур си ма Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не. 
Укуп на сред ства од 1,4 мили јар де 
дина ра доби ло 39 општи на и 11 инсти-

ту ци ја за реа ли за ци ју 68 про је ка та.
Општи ни Пећин ци је доде ље но 59,5 

мили о на дина ра за реа ли за ци ју два 
зна чај на про јек та – изград њу водо вод-
не мре же у Обре жу и завр ше так 
асфалт ног пута Шима нов ци - Срем ски 
Миха љев ци. Уго во ре је у име Општи не 
Пећин ци пот пи са ла прва жена пећи-
нач ке општи не Дубрав ка Кова че вић 
Субо тич ки, која је том при ли ком изја-
ви ла да су доде ље на сред ства изу зет-
но зна чај на, јер ће омо гу ћи ти реа ли за-
ци ју два инфра струк тур на про јек та, за 

које локал на само у пра ва у Пећин ци ма 
не би могла сама да обез бе ди новац.

- Уго во ри које смо пот пи са ли су зна-
чај ни и сто га што су јасан пока за тељ 
да општи на Пећин ци сада може да 
рачу на на озбиљ ну подр шку Покра јин-
ске вла де, што прет ход них годи на није 
био слу чај – нагла си ла је Кова че вић 
Субо тич ки.

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић је иста као важност поли ти ке 
оку пља ња око про је ка та и рекао да 
синер ги ја зајед нич ког рада локал них 
само у пра ва, покра јин ске и репу блич ке 
вла де доно си и бољи резул тат. Он је 
рекао да оче ку је од општи на и инсти ту-
ци ја које су доби ле сред ства да буду 
одго вор не и ефи ка сне у реа ли за ци ји 
про је ка та, који тре ба да буду завр ше ни 
до кра ја годи не, како би се већ сле де ће 
годи не могло кре ну ти у реа ли за ци ју 
нових про је ка та.

Дирек тор Упра ве за капи тал на ула-
га ња Недељ ко Кова че вић рекао је да 
су сред ства доде ље на добрим про јек-
ти ма чији је циљ сма ње ње јаза изме ђу 
раз ви је них и нераз ви је них општи на у 
Вој во ди ни и додао да је Упра ва за 
капи тал на ула га ња поу зда ни парт нер 
локал ним само у пра ва ма. Кова че вић је 
позвао локал не само у пра ве да буду ће 
про јек те при пре ма ју пажљи во, како би 
се Вој во ди на рав но мер но раз ви ја ла и 
како би се под јед на ко ула га ло у све 
обла сти.

Покрајински премијер Игор Мировић, председница Општине Пећинци 
Дубравка Ковачевић Суботички и директор Управе за капитална улагања Недељко Ковачевић

Представници пећиначке општине у Покрајинској влади
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У са ли Скуп шти не оп шти не Шид, у 
уто рак 21. фе бру а ра, одр жан је 
дру ги са ста нак Ме ђу оп штин ске 

рад не гру пе за за шти ту жи вот не сре ди-
не и упра вља ње ри зи ци ма МОРГ, а у 
окви ру про јек та „Хи тан од го вор са да“, 
ко ји је одо брен у окви ру пре ко гра нич-
не са рад ње Ср би ја – Бо сна и Хер це-
го ви на. Оп шти на Шид је но си лац овог 
пре ко гра нич ног про јек та, Град Срем-
ска Ми тро ви ца је парт нер, а парт не ри 
из Бо сне и Хер це го ви не су Брч ко Ди-
стрикт и Oпш тина Брод. Укуп на вред-
ност про јек та из но си 550.000 евра, а 
оче ки ва ни ре зул та ти про јек та су да се 
на пра ве ба зни до ку мен ти ко ји ће омо-
гу ћи ти уна пре ђе ње те ла и ин сти ту ци ја, 
ко ји су у ре ги о ну Сре ма и у БиХ, од го-
вор ни да де лу ју у ван ред ним си ту а ци-
ја ма.

Уче сни ци про јек та ис та кли су ва-
жност ње го ве ре а ли за ци је.

- У пи та њу је ве о ма зна ча јан про је кат 
за ову ло кал ну за јед ни цу, с об зи ром на 
то да Брод има озбиљ них про бле ма 
са по пла ва ма, та ко да ће ре а ли за ци ја 
овог про јек та сва ка ко да уна пре ди ка-
па ци те те на ше ци вил не за шти те. На-
дам се да ће се ње го вом ре а ли за ци јом 
на ћи ду го роч но ре ше ње за све про бле-
ме ве за но за по пла ве, ко је је под руч је 
оп шти не Брод има ло прет ход них го ди-
на - ре као је на чел ник оде ље ња за фи-
нан си је Оп шти не Брод Де јан Че ча вац.

Оп шти на Шид по кре ну ла је пр ве фа-
зе про јек та, а дру ги са ста нак рад не 
гру пе пред ста вља увод у тре нин ге кроз 
ко ји би се на пра вио план и ак тив но сти, 
ка ко би се тре нин зи што успе шни је из-
вр ша ва ли.

- На рад ној гру пи је да осми сли тре-
нин ге, ка ко би они у не ком на ред ном 

пе ри о ду би ли што ефик са ни ји и кон-
крет ни ји и да из тих обу ка из ву че мо 
оно што је за све нас по треб но, а то је 
да има мо што бо љи при ступ ван ред-
ним си ту а ци ја ма. Ја се на дам да ће мо 
за јед но све то у на ред ном пе ри о ду и 
оства ри ти и да ће све то што кроз овај 
про је кат бу де мо на у чи ли, би ти ве о ма 
ко ри сно и да ће слу жи ти на до бро бит 
не са мо Оп шти не Шид, не го и свих ак-
те ра ко ји су укљу че ни у овај про је кат, 
а по го то во оп шти на ма на те ри то ри ји 
Сре ма - ис та као је ме на џер про јек та 
Ром ко Па пу га.

Град Срем ска Ми тро ви ца та ко ђе је 
парт нер у овом про јек ту и ка ко на-
во де, за до вољ ни су до са да шњом 

им пле мен та ци јом про јек та.
- На овом са стан ку из ме ђу оста лог, 

же ли мо да по де ли мо и су бли ми ра мо 
сва на ша ис ку ства ве за на за мај ске по-
пла ве, ка ко са љу ди ма са те ри то ри је 
оп шти не Шид та ко и са љу ди ма из ре-
ги о на ко ји су укљу че ни у про је кат и ко ји 
су има ли слич них про бле ма у ван ред-
ним си ту а ци ја ма. Ве ли ка су оче ки ва ња 
с об зи ром на то да су ве ли ка сред ства 
у оп ти ца ју. Али оно што је нај ва жни је 
то је умре жа ва ње љу ди, тран сфер зна-
ња и све га што је нео п ход но ка да се 
по ја ви ван ред на си ту а ци ја - ис та као је 
пред сед ник Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца То ми слав Јан ко вић.

Све уче сни ке рад ног са стан ка по-
здра вио је пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић, из ра зив ши за до вољ-
ство што је Оп шти на Шид но си лац јед-
ног та квог ва жног про јек та, по же лев ши 
сви ма успех у да љем ра ду ка ко би про-
је кат био за вр шен на обо стра но за до-
вољ ство свих оп шти на ко ји уче ству ју у 
ње го вој ре а ли за ци ји. М. Н.

СА РАД ЊА СР БИ ЈЕ И БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ

За јед нич ки у бор би
про тив по пла ва

То ми слав Јан ко вић, Пре драг Ву ко вић и Ром ко Па пу га

Оп шти на Шид је но си лац овог пре ко гра нич ног про-
јек та, Град Срем ска Ми тро ви ца је парт нер, а парт не ри 
из Бо сне и Хер це го ви не су Брч ко Ди стрикт и Oпш тина 
Брод

ПОПИС НЕЛЕ ГАЛ НИХ ОБЈЕ КА ТА

У Пећинцима
вредно раде

Пред став ни ци Мини стар ства гра ђе ви-
нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре, 
пред во ђе ни помоћ ни цом мини стра 
Дарин ком Ђуран и савет ни ком пот пред-
сед ни це Вла де Срби је Мила ном Раки-
ћем, наста ви ли су кон стант ну кон тро лу 
гра до ва и општи на по Срби ји, како би 
они што ефи ка сни је завр ши ли попис 
неле гал но изгра ђе них обје ка та.

Tим Мини стар ства је 23. фебру а ра 
нај пре оби шао Пећин це, где је кон ста то-
ва но да и поред сла бих кадров ских 
капа ци те та Пећин ци одго вор но попи су ју 
неза ко ни то изгра ђе не објек те, како би 
тај вели ки посао завр ши ли у зако ном 
пред ви ђе ном року.

Пред став ни ци Мини стар ства су се на 
тере ну уве ри ли да попис ради 15 осо ба, 
а буду ћи да су Пећин ци реше ни да завр-
ше попис на вре ме, том тиму ће се, како 
је рече но, при дру жи ти још запо сле них.

Попис ће, уве ра ва ју, бити окон чан 
почет ком мар та.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

На деци се не ште ди

Пред сед ни ца Општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки и начел-
ни ца Оде ље ња за дру штве не делат но-
сти Сне жа на Гагић уру чи ле су 22. 
фебру а ра јед но крат ну нов ча ну накна ду 
поро ди ца ма са ново ро ђен ча ди ма у 
изно су од 40.000 дина ра. 

Ова мера подр шке поро ди ца ма са 
ново ро ђен ча ди ма је већ годи на ма прак-
са у пећи нач кој локал ној само у пра ви, а 
ово га пута по 40.000 дина ра доби ло је 
60 поро ди ца, које су при ја ви ле ново ро-
ђен че у пери о ду од 1. окто бра до 31. 
децем бра 2016. годи не.

Прва жена пећи нач ке општи не нагла-
си ла је да се не ради само о нов цу, већ 
да локал на само у пра ва овом мером 
пору чу је поро ди ца ма које има ју бебу да 
нису сами и да увек могу да рачу на ју на 
подр шку Општи не Пећин ци.

- Током про шле годи не у нашој општи-
ни има ли смо 179 при но ва, а ја бих 
воле ла да их је било и дво стру ко више. 
У општин ском буџе ту за ову годи ну пет 
одсто укуп них при хо да наме ње но је 
мера ма подр шке поро ди ци и соци јал-
ним дава њи ма, захва љу ју ћи чему ћемо 
и у 2017. годи ни наста ви ти са овим 
видом помо ћи поро ди ца ма које има ју 
бебу. У ово го ди шњем буџе ту напра ви ли 
смо зна чај не уште де у мно гим обла сти-
ма, али на деци неће мо ште де ти – изја-
ви ла је Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки.
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ИН ТЕР ВЈУ: Др ДА НИ ЕЛ БА БИЋ, ПРЕД СЕД НИК МИ ТРО ВАЧ КИХ СО ЦИ ЈА ЛИ СТА

До бро је да ле кар по зна је
по ли ти ку, да би раз у мео
дру штво у ком жи ви

На кон што је са чела СПС-а 
отишао ду го го ди шњи пр ви чо-
ве к др Ми ла н Лат ко ви ћ, на 

његово место је 17. но вем бра про шле 
го ди не иза бран др Да ниел Ба бић. Ба-
бић је за вр шио Ме ди цин ски фа кул тет 
2006. го ди не, а на кон то га и спе ци ја-
ли за ци ју оп ште ме ди ци не. Ро ђен је у 
Бо сни и Хер це го ви ни, али је од ра стао 
у Вог њу, где је ње го ву по ро ди цу до вео 
очев по сао. Од 2009. го ди не ра ди у 
Мар тин ци ма, где ва жи за ве о ма оми-
ље ног ле ка ра. 

М НО ВИ НЕ: Да ли сте и као млад 
ма шта ли да ће те би ти ле кар и има-
ли не ко га ко Вам је био узор?

Др ДА НИ ЕЛ БА БИЋ: Мој узор као 
ма лом, био је чи ка Јо ва Змај. Ја сам 
се бе ви део, кад јед ног да на одем у 
пен зи ју, као чи ка Јо ву Зма ја. Де ца су 

обич но тр ча ла за њим да га пи та ју за 
са ве те, та ко сам и се бе ви део.  

Велики број лекара је у по ли ти-
ци. Шта док то ре ву че ка то ме? Ако 
дру штво уло жи зна чај на сред ства у 
не ког ле ка ра, за што он од ла зи у по-
ли ти ку уме сто да ле чи?

Се бе ви дим као на род ног ле ка ра, 
чо ве ка ко ји је сва ки дан у кон так ту 
са обич ним на ро дом, са оним на шим 
ста нов ни штвом ко ме тре ба при бли жи-
ти здрав стве ни си стем. Ми слим да ту 
по сто ји не ра зу ме ва ње ста нов ни штва 
и здрав стве ног си сте ма. Ту ле ка ри 
тре ба да бу ду спо на, ко ја ће ус пе ти да 
да пред ло ге ка ко да се здрав стве ни 
си стем при мак не обич ном гра ђа ни ну, 
а у исто вре ме да и гра ђа ни ну об ја-
сни мо не ке по те зе др жа ве, ми ни стар-
ства, фон да. Ако ле кар ни је упу ћен у 

по ли тич ке ства ри, не мо же да раз у ме 
у пот пу но сти ка ква је си ту а ци ја и ка-
ко то при ма ћи обич ном на ро ду. Из ове 
по зи ци је ви дим ко ли ко је те шко ус пе ти 
у томе. 

Ушли сте у по ли ти ку да би сте се 
из бо ри ли за бо ље здрав ство? 

У прин ци пу да. Ап со лут но сма трам 
да ако се не ба ви мо по ли ти ком, по-
ли ти ка ће се ба ви ти на ма. Ак тив но 
мо же мо да ути че мо на од ре ђе не од-
лу ке са мо ако смо део си сте ма и део 
по ли тич ког еста бли шмен та. Знам ко ји 
су про бле ми на те ре ну и ми слим да се 
мо гу ис ко ри сти ти зна ња та квих љу ди 
за кон крет на ре ше ња, да се за кон ске 
фор ме мо ди фи ку ју, те да на тај на чин 
нај ве ћу ко рист имају пацијенти. 

Ка да ле ка ри уђу у по ли ти ку има-
ју ви зи ју да бу ду ди рек то ри, да ли 

M NOVINE :

Ап со лут но
сма трам да ако 

се не ба ви мо
по ли ти ком,

по ли ти ка ће се 
ба ви ти на ма и да 
ак тив но мо же мо 

да ути че мо
на од ре ђе не

од лу ке са мо ако 
смо део си сте ма 

и део по ли тич ког 
еста бли шмен та



191. MART 2017.  M NOVINE

до мо ва здра вља или бол ни ца, да 
кроз ту уло гу по бољ ша ју си сте ме у 
здрав ству.  Ме ђу тим, че сто се сти че 
ути сак да се на то по ма ло за бо ра ви 
ка сни је.

Ја на та кав на чин ни сам раз ми шљао. 
То ми ни је био мо тив ни ти ин те рес. Оно 
што је ме ни бит но, је сте да при мак нем 
здрав стве ни си стем љу ди ма.

Мно ги љу ди углав ном не во ле да 
им оми ље ни ле кар оде у по ли ти ку?

Они се бо је, ако док тор оде у по ли-
ти ку, да ће га из гу би ти на те ре ну. Пре 
Мар ти на ца ра дио сам у Ши ду на Хит-
ној по мо ћи. Ја сам је ди ни ле кар ко јег 
они мо гу на ћи као при прав ног ле ка ра 
ван рад ног вре ме на, од бо сан ске гра-
ни це до ми тро вач ке Хит не по мо ћи. 
Ка да су ме пи та ли ко ја је раз ли ка из-
ме ђу ме не и мо јих ко ле га, ја сам им 
ре као да они ра де свој по сао, а ја га 
жи вим. Бу квал но 24 са та жи вим свој 
по сао. Из све га то га, ја сам схва тио ко-
ји су то про бле ми обич ног пацијента, 
а и ме не као ле ка ра. Ви део сам и на 
те ре ну мањ ка во сти ова квог здрав стве-
ног ре ше ња. Све што сам ра дио сво ди 
се на ен ту зи ја зам по је дин ца. Уз ма ло 
до бре во ље и кон крет них ре ше ња, то 
би се мо гло мо ди фи ко ва ти и ре ши ти. 
По гле дај те ко ли ко мла дих брач них па-
ро ва ле ка ра жи ви на се лу - ско ро да 
их не ма. Сам ле кар на се лу ни је до-
вољ но мо ти ви сан, не мам свој жи вот, 
ни вре ме за од мор. Ка да су ме ко ле ге 
пи та ле шта то ме не ис пу ња ва и за до-
во ља ва да ра дим у Мар тин ци ма и не 
те жим не чем ви ше, ре као сам им: кад 
про ђем ули цом љу ди ме за у ста вља ју, 
по здра вља ју, пру же ру ку, по при ча ју. 
На у чио сам да ме љу ди во ле и да ме 
љу ди зна ју. 

Мно ги ле ка ри од ла зе из зе мље, 
мно ги не ће да ра де на се лу, се о ске 
ам бу лан те ни су аде кват но опре-
мље не. Ка ко про на ћи ре ше ње за то?

Ми смо ку ћа на рас кр сни ци и ра за-
пе ти смо. За пад ни си стем се фо ку си ра 
на еко ном ски одр жи вом кал ку ли са њу. 
Ми за бо ра вља мо да има мо сло вен ску 
ду шу ко ја не гле да све кроз ра чун. По-
сто ји не што што се зо ве људ скост, што 
се зо ве част, што се зо ве образ, по ро-
дич на тра ди ци ја. Нај леп ше од све га је 
би ти ува жа ван и по што ван. То не мо же 
нов цем да се пла ти. Ле ка ри ма тре ба 
вра ти ти углед, част и до сто јан ство ко-
је су има ли. По ку ша ти им да ти при ли-
ку да по ка жу по тен ци ја ле ко је има ју у 
прак тич ном сми слу, а да то бу де ва ло-
ри зо ва но, не са мо кроз фи нан си је не го 
и је дан по се бан по ло жај у дру штву. 

Че ка ју нас пред сед нич ки из бо ри, 
мо жда и пар ла мен тар ни. Осе ћа те 
ли да је Ву чић ви ше ваш кан ди дат 
или на пред њач ки? Мно ги ма је чуд-
но што СПС не ма свог кан ди да та. Да 
ли Ви слу ша те са мо став Глав ног 
од бо ра стран ке или има те пра во да 
ми сли те сво јом гла вом?

Увек по сто ји мо гућ ност ди ску си је 

уну тар пар ти је, али став Глав ног од бо-
ра је био при лич но ја сан. За јед нич ки 
кан ди дат је сте кан ди дат це ле вла да ју-
ће ко а ли ци је. Од лу ке Глав ног од бо ра 
су ту да се по шту ју и це не као та кве. 
Др Лат ко вић је чо век са ве ли ком ха ри-
змом и ве ли ким по ве ре њем и од љу ди 
ко ји су у на шој пар ти ји и од љу ди ко-
ји су у дру гим пар ти ја ма. Он је га јио и 
оста вио из у зет но до бре од но се са ко-
а ли ци о ним парт не ри ма и ап со лут но, 
све оно што су обе ћа ли код др Лат ко-
ви ћа је ис пу ње но. Пот пу но сам за до-
во љан до го во ри ма са ко а ли ци о ним 
парт не ри ма. 

Би ло је при лич но на па да на СПС 
пре ко не ких пор та ла ко ји из вр ша ва-
ју на ло ге по је ди на ца из вла сти? 

То ни сам ре као, а и не чи там пор та-
ле. Оно што знам је да је др Лат ко вић 
имао ве ли ку ха ри зму и ве ли ко по ве ре-
ње, оно што сам ја чуо су са мо ре чи 
хва ле. Из овог што сам до са да ви део 
ја сам сте као ути сак да је на ста вље на 
до бра са рад ња. 

Ка кву са рад њу има те са Ва шим 
ко ле га ма?

Из у зет ну. Мла ђим ко ле га ма сам увек 
на по мо ћи, а ста ри јим ко ле га ма сам 
увек при ру ци за би ло ко ју вр сту по-
мо ћи. Ни ка да ни јед ном ко ле ги ни сам 
од био мо гућ ност би ло ка кве по мо ћи, 
не са мо про фе си о нал не не го и лич не 
при ро де. Пре ма сва ком ко ле ги се по-
на шам као пре ма бра ту. 

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је 
као да је ма ло из гу би ла ле ви курс. 
Не ви дим мно го бор бе за со ци јал на 
пи та ња. Да ли не ма те сна ге да про-
ме ни те не што или је то не што што 
мо ра да се про гу та да би вас СНС 
узео у ко а ли ци ју?

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је 
увек би ла др жа во твор на пар ти ја. Не-
кад се мо ра ју, за рад бо љит ка и про-
спе ри те та, до но си ти те шке од лу ке и 
ком про ми си ко ји ће да ти ефе кат тек у 
не ком на ред ном пе ри о ду. На ша др жа-
ва је би ла еко ном ски уни ште на. А Со-
ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је по ка за-
ла да је на стра ни др жа ве и на ро да. 
У сми слу да се одр жи и еко ном ска и 
по ли тич ка ста бил ност, да др жа ви Ср-
би ји бу де бо ље. Са сво јим ти мом сам 
об и шао 33 ме сне ор га ни за ци је. Има мо 
1.856 чла но ва, од то га 38 од сто чи не 
же не, 28 од сто ви со ко о бра зо ва ни и 25 
од сто мла ди. Мој план и раз ми шља ња 
су да се иде на до дат но под мла ђи ва-
ње пар ти је. Ми смо до бро ор га ни зо ва-
на пар ти ја ко ја у сва ком мо мен ту зна 
шта хо ће и пар ти ја кон ти ну и те та. То 
ни је пар ти ја крат ког тра ја ња већ ду гог 
и нај ма њи ко рак је не што што је ре зул-
тат кон ти ну и ра ног и ду гог про це са и 
ра да. Из у зет но сам за до во љан спрем-
но шћу љу ди да бу ду у слу жби пар ти је 
и спрем но шћу да бу де мо ан га жо ва ни 
око за јед нич ког ци ља, а то је што бо-
љи ре зул тат на шег кан ди да та.

М. Н.

За јед нич ки кан ди дат 
је сте кан ди дат це ле 

вла да ју ће ко а ли ци је. 
Од лу ке Глав ног

од бо ра су ту да се
по шту ју и це не као
та кве. Др Лат ко вић
је чо век са ве ли ком 
ха ри змом и ве ли ким 

по ве ре њем и од љу ди 
ко ји су у на шој

пар ти ји и од љу ди ко ји 
су у дру гим пар ти ја ма. 
Он је га јио и оста вио 

из у зет но до бре од но се 
са ко а ли ци о ним

парт не ри ма и
ап со лут но, све оно 
што су обе ћа ли код

др Лат ко ви ћа је
ис пу ње но. Пот пу но 

сам за до во љан
до го во ри ма са
ко а ли ци о ним
парт не ри ма 
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СЕД НИ ЦА ПРИ ВРЕД НОГ САВЕ ТА

Пре зен та ци ја дуал ног
обра зо ва ња
На сед ни ци При вред ног саве та, 

која је одр жа на у Град ској кући у 
Руми 22. фебру а ра, чла но ви ма је 

пре зен то ван дуал ни систем обра зо ва-
ња, као и про је кат ране селек ци је, оспо-
со бља ва ња и кари јер ног вође ња ИТЦ 
кадра у систе му дуал ног обра зо ва ња на 
нивоу рум ске општи не.

Ста на Јевић, само стал на струч на 
сарад ни ца Реги о нал не при вред не комо-
ре Сре ма је иста кла да се од ове годи не 
кре ће са новом мето до ло ги јом упи са у 
сред ње шко ле, а то зна чи да се знат но 
више ува жа ва глас и потре бе при вре де. 
На овом задат ку зајед нич ки раде При-
вред на комо ра Срби је, Мини стар ство 
про све те, Стал на кон фе рен ци ја гра до ва 
и општи на, локал не само у пра ве и при-
вред ни ци. 

- До сада су шко ле дава ле сво је пла-
но ве упи са, а ресор но Мини стар ство је 
то уса гла ша ва ло, деца су се шко ло ва ла, 
неки про фи ли су били у скла ду са потре-
ба ма при вре де, али је доста деце после 
шко ло ва ња седе ло код куће без посла 
или се мора ло пре ква ли фи ко ва ти - тако 
да су сви били на губит ку. На под руч ју 
рум ске, али и дру гих срем ских општи на, 
има мо доста инве сти то ра и јави ла се 
потре ба за новим обра зов ним про фи-
ли ма. ПКС ће од ове годи не има ти зна-
чај ну уло гу у доно ше њу пла но ва упи са 
у сред ње шко ле - да обје ди ни све парт-
не ре на овим актив но сти ма и кон так ти ра 
при вред ни ке. Локал не само у пра ве тре-
ба да орга ни зу ју састан ке, попут овог, 
и да поша љу изја ве посло дав ци ма ако 
код њих посто ји потре ба за обра зо ва-
њем одре ђе них про фи ла уче ни ка. Они 
ће ту напи са ти да ли желе да при ме уче-
ни ке на прак су, да ли ће им обез бе ди ти 
мен то ра, да ли ће им дати неку накна ду, 
пла ти ти тро шко ве пре во за, топли оброк 
и слич но. Те изја ве су јако бит не и оне 
ће бити важне код доно ше ња одлу ке 
који ће се про фи ли уво ди ти у про гра ме 
шко ло ва ња - исти че Ста на Јевић. 

Ово је прва годи на да се ради на ова-
кав начин. То ће бити и осно ва у доно-
ше њу Зако на о дуал ном обра зо ва њу 
и изме на ма Зако на о обра зо ва њу. До 
јуна тре ба да се ура ди нацрт Зако на о 
дуал ном обра зо ва њу, а све недо у ми це и 
запа жа ња су про сле ђе не ПКС - Цен тру 
за еду ка ци је. 

- Земље које има ју уре ђен систем 
дуал ног обра зо ва ња има ју јако мало 
неза по сле них, а упра во те земље су нам 
и финан сиј ски и иску стве но доста помо-
гле - Аустри ја, Швај цар ска и Немач ка. 
На при мер, у Швај цар ској само 20 про-
це на та деце упи ше и завр ши гим на зи ју, 
то су они који ће се даље бави ти нау ком, 
10 до 20 про це на та се упи су ју у сред ње 
струч не шко ле, а 50 про це на та деце упи-
ше дуал но обра зо ва ње - где се мањи део 

наста ве изво ди у шко ли, а већи у фир ми, 
тако да деца и роди те љи мора ју да нађу 
фир му у којој ће се та прак са оба вља ти, 
фир ма пла ћа уче ни ке, али и ода тле могу 
да наста ве више обра зо ва ње ако желе. 
Посто је и код нас већи пози тив ни при-
ме ри – нпр. Ваха ли бро до гра ди ли ште, 
БОШ Шима нов ци, Митрос. Пред лог је да 
фир ме које желе да уђу у систем дуал-
ног обра зо ва ња сни ме и сво је про мо тив-
не фил мо ве и реклам ни мате ри ја ли за 
буду ће уче ни ке јер су и деца и роди те-
љи сла бо инфор ми са ни - исти че Ста на 
Јевић.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник Скуп-
шти не општи не Рума који је при су-
ство вао овој сед ни ци је иста као да ће 
закључ ци који ће бити доне ти бити од 
кори сти локал ној само у пра ви у овој 
обла сти.

- Дуал но обра зо ва ње је зна чај но, то 
се наме ће као нео п ход но и о томе смо 
још „јуче“ тре ба ли да рас пра вља мо. Ми 
смо при вред ни раз вој општи не поста ви-
ли као свој при о ри тет, а то је нео ства-
ри во без људ ских ресур са, а ту је битан 
сег мент обра зо ва ње. Наш обра зов ни 
систем је сада уско грло, пого то во када 
је реч о фор ми ра њу струч не рад не сна-
ге и ми се суо ча ва мо са тим про бле-
мом. Дове ли смо зна чај не при вред ни ке 
у нашу општи ну али често не може мо 
да обез бе ди мо струч не рад ни ке. Дина-
ми чан при вред ни живот зах те ва и брзо 
при ла го ђа ва ње обра зо ва ња и вели ка 
оче ки ва ња има мо од наја ве уво ђе ња 
дуал ног обра зо ва ња као нужно сти која 
пра ти наше еко ном ске потре бе. Зато ће 
нам и ваши закључ ци бити од зна ча ја - 
рекао Сте ван Кова че вић.

С. Џаку ла

 Дина ми чан
при вред ни живот

зах те ва и брзо
при ла го ђа ва ње

обра зо ва ња
и вели ка оче ки ва ња 

има мо од наја ве
уво ђе ња дуал ног 

обра зо ва ња
као нужно сти

која пра ти наше
еко ном ске потре бе,  
рекао је председник 

СО Рума Сте ван
Кова че вић

Сед ни ца При вред ног саве та у Руми



211. MART 2017.  M NOVINE

У Град ској кући у Руми одр жан је 
23. фебру а ра рад ни саста нак 
пред став ни ка локал не само у пра-

ве и Вери фи ка ци о не коми си је Наци о-
нал не али јан се за локал ни еко ном ски 
раз вој (НАЛЕД). На рад ном састан ку 
су били чла но ви Вери фи ка ци о не коми-
си је Душан Петро вић - Срби ја, Сен ка 
Вра нић - Хрват ска и Дра га на Кокот 
Гам би ро жа из Репу бли ке Срп ске.

Реч је о вери фи ка ци о ној посе ти која 
је има ла за циљ ресер ти фи ка ци ју про-
це са доби ја ња сер ти фи ка та општи на 
са повољ ним послов ним окру же њем 
за југо и сточ ну Евро пу за шта рум ска 
општи на има сер ти фи кат из рани јих 
годи на, тако да је ово тре ћи пут да је 
локал на само у пра ва у про це ду ри за 
обна вља ње сер ти фи ка та.

У свом увод ном обра ћа њу на дана-
шњем састан ку пред сед ник румске 
општи не Сла ђан Ман чић je рекао да 
заслу ге за инве сти ци о ни раз вој рум ске 
општи не при па да ју и НАЛЕД-у. 

- У сми слу раз во ја и инве сти ци о-
ног про спе ри те та наше општи не има-
ли смо вели ку подр шку од стра не 
НАЛЕД-а. Ми смо то зна ли да иско-
ри сти мо и да стра ним инве сти то ри ма 
пока же мо да у Руми вла да повољ-
на инве сти ци о на кли ма. Отво ре не су 
нове фабри ке, рад на места, људи су 
се запо сли ли. Тренд отва ра ња нових 
рад них места се наста вља и ми смо 
заи ста у прак си потвр ди ла да смо сер-
ти фи кат доби ли сасвим заслу же но и 
зато сам уве рен у ресер ти фи ка ци ју - 
рекао је тим пово дом Сла ђан Ман чић.

Састан ку су при су ство ва ли и начел-
ник Општин ске упра ве Душан Љуби-
шић, као и сви шефо ви оде ље ња 
Општин ске упра ве, дирек то ри јав них 
пред у зе ћа и струч ни сарад ни ци за 
локал ни еко ном ски раз вој.

После пре зен та ци је кључ них уна-
пре ђе ња током спро во ђе ња овог про-
це са и састан ка са пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве, у Град ској кући 
су чла но ви Вери фи ка ци о не коми си је 
раз го ва ра ли са пред став ни ци ма рум-
ске при вре де - Душа ном Аба џи ном, 
вла сни ком „Сиг ме-аз“ и Петром Боро-
ви ћем, вла сни ком фир ме „Боре ал“, а 
потом су посе ти ли и ита ли јан ску фир-
му „Лак шри Тене ри“ која је пре неко ли-
ко годи на купи ла Фабри ку кожа.

С. Џ.

САСТА НАК СА ВЕРИ ФИ КА ЦИ О НОМ КОМИ СИ ЈОМ НАЛЕД-A

У Руми вла да повољ на
инве сти ци о на кли ма

Чла но ви Вери фи ка ци о не коми си је и пред став ни ци локал не само у пра ве

Тренд отва ра ња 
нових рад них 

места се
наста вља,

истиче 
председник 

Општине Рума 
Слађан Манчић 

ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“

Про мо ци ја ро ма на „Зврј упра зно“ 
„Зврј упра зно“ је на зив ро ма на Ми ро-

сла ва Јо зи ћа ко ји је по бе дио на че твр том 
кон кур су „Ата на си је Стој ко вић“ исто и ме не 
рум ске Град ске би бли о те ке за пр ви нео-
бја вљи ва ни ро ман. 

Јо зић је био по бед ник за 2015. го ди ну, 
а про шле му је на гра ђе ни ро ман и об ја ви-
ла Град ска би бли о те ка уочи Сај ма књи га у 
Бе о гра ду, на ко јем је био и пред ста вљен.

Сво ју пре зен та ци ју у Ру ми имао је 24. 
фе бру а ра ка да је рум ска пу бли ка има ла 
при ли ку да чу је ви ше о овом ро ма ну, али 
и да раз го ва ра са ауто ром.

Жељ ко Сто ја но вић, ди рек тор Град ске 
би бли о те ке је под се тио да је пре две го-
ди не на њи хов кон курс при сти гло, до са-
да убе дљи во нај ви ше ра до ва – 23, али је 

ме ђу њи ма би ло и из у зет но ква ли тет них, 
та ко да је жи ри у са ста ву Мо мир Ва си-
ље вић, То дор Бјел кић и Ђо ка Фи ли по вић, 
имао за и ста те жак за да так да ода бе ре нај-
бо љи ро ман. Уз при зна ње жи ри ју да су за-
и ста и иза бра ли та да нај бо љи рад.

– Крат ко и тач но ре че но, ово је од ли-
чан ро ман. То је мо ћан, је дин ствен и ма-
што вит ро ман, на тра гу хи спа но а ме рич ке 
књи жев но сти и Мар ке са. Ли ко ви су осо-
бе ни, не ти пич ни за на шу књи жев ност, а у 
ро ма ну до ми ни ра але го ри ја. Ве ру јем да 
овај ро ман не ће до жи ве ти суд би ну да звр-
ји упра зно са би бли о теч ких по ли ца, већ 
да ће би ти у ру ка ма чи та ла ца – ис та као 
је Мо мир Ва си ље вић, пред сед ник жи ри ја.

На гра ђе ни аутор Ми ро слав Јо зић се 

за хва лио на овим по хвал ним ре чи ма уз 
кон ста та ци ју да он спа да у онај, ве ћи део 
књи жев ни ка, ко ји бо ље пи шу но што го во-
ре. 

– Овај ро ман је за ми шљен као да ја ни-
сам аутор, не го при ре ђи вач. Да сам до шао 
у по сед тек ста не ког ано ним ног ауто ра 
ко ји га је по слао ме ни да га при ре дим за 
штам пу. За то на кра ју ро ма на има и не ко-
ли ко пра зних стра на за бе ле шке чи та о ца, 
да он ро ман мо же да на ста ви и за вр ши, 
ако же ли и по соп стве ном на хо ђе њу – ре-
као је Ми ро слав Јо зић.

Ми ро слав Јо зић је ро ђен у се лу Го ло бо-
ка, у бли зи ни Сме де рев ске Па лан ке и пре 
овог ро ма на имао је об ја вље ну књи гу пе-
са ма и две ра дио дра ме. С. Џ.
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

О јав ним пред у зе ћи ма
и ме сним за јед ни ца ма

Ве ћи ном гла со ва Скуп шти на оп шти-
не Ста ра Па зо ва 21. фе бру а ра 
усво ји ла је про гра ме ра да и фи нан-

сиј ске пла но ве: На род не би бли о те ке, 
Цен тра за кул ту ру, Ту ри стич ке ор га ни за-
ци је, Цр ве ног кр ста, Пред школ ских уста-
но ва „По ле та рац“ и „Ра дост“, Цен тра за 
со ци јал ни рад и До ма здра вља „Др Јо ван 
Јо ва но вић Змај“. У рас пра ви о ра ду 
Би бли о те ке, од бор ник Не над Гли го рић, је 
го во рио о не у слов ном про сто ру огран ка у 
Но вој Па зо ви, у рас пра ви о Цен тру за 
кул ту ру, од бор ни ца Ана Пе јо вић Стан ко-
вић је ре кла да мно ги ства ра о ци Но ве 
Па зо ве ни су по др жа ни од цен тра, а на 
ове и на при мед бе од бор ни ка Ми ла на 
Ту ра ња ни на, од го во рио је Вла ди мир Кер-
кез, ди рек тор Цен тра за кул ту ру Ста ра 
Па зо ва.

- Цен тар за кул ту ру (ЦзК) не мо же 
ди рект но да во ди бри гу о ак тив но сти ма 
удру же ња гра ђа на, да ли су то ли ков ни 
ства ра о ци или кул тур но - умет нич ка дру-
штва, они има ју сво је удру же ње Са вез 

ама те ра пре ко ко га оства ру ју сво ја пра ва 
у ве зи ор га ни за ци је, фи нан си ра ња, итд. 
ЦзК ак тив но по ма же рад свих тих љу ди 
на дру ге на чи не, сва ки дан су код нас, 
са ра ђу је мо, по ма же мо се, та ко ђе сам ја 
вр ло че сто у Но вој Па зо ви, што мо же те 
про ве ри ти код љу ди ко ји та мо ра де, гле-
да мо шта мо же мо да по пра ви мо, шта 
мо же мо да по мог не мо, на ко ји на чин ЦзК 
мо же из сво јих сред ста ва, а на осно ву 
од лу ке да се ба ви ор га ни за ци јом кул тур-
ног жи во та на те ри то ри ји це ле оп шти не 
Ста ра Па зо ва - ре као је Вла ди мир Кер-
кез, ди рек тор Цен тра за кул ту ру Ста ра 
Па зо ва.

Би ло је пред ло га да се по но во ор га ни-
зу је кул тур но ле то уз уче шће, по пу лар них 
али и ло кал них умет ни ка, а у рас пра ви о 
До му здра вља пред ла га но је да се по ве-
ћа ју бу џет ска сред ства за ову уста но ву. 
Ди рек тор, док тор Алек сан дар Оме ро вић, 
на вео је да је у вре ме епи де ми је гри па, у 
ја ну а ру кроз Дом здра вља днев но про ла-
зи ло и до 18 хи ља да љу ди. Ова уста но ва 

ра ди у скла ду са За ко ном о здрав стве ној 
за шти ти. 

- Има ли смо хи рур га, ви ше га не ће мо 
има ти јер у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти нијед на здрав стве на уста но ва 
не ма пра во да има Оде ље ње хи рур ги је. 
Ла бо ра то ри ја у Но вој Па зо ви је за и ста 
не што што иде као пр ви при о ри тет у 
из град њи и ре но ви ра њу овог оде ље ња, а 
ка да го во ри мо о ла бо ра то риј ским ана ли-
за ма, мо рам да вам ка жем, да се нај ви ше 
нов ца у ра ду на ше уста но ве тро ши упра-
во на ла бо ра то риј ске ана ли зе. Оно што 
смо ра ди ли као јед ну на шу ин тер ну ана-
ли зу у са рад њи са срем ско ми тро вач ким 
За во дом за за шти том здра вља до би ли 
смо ре зул тат да чак 45 од сто гра ђа на 
нео сно ва но ва ди крв и да њи хо ве ана ли-
зе не при па да ју па то ло шким ана ли за ма - 
ре као је Алек сан дар Оме ро вић, ди рек тор 
ДЗ „Др Јо ван Јо ва но вић Змај“ Ста ра 
Па зо ва.

Оме ро вић је ис та као да је не дав но 
би ло по тре бе за за ме ном ра ди о ло га, али 
њих јед но став но у Ср би ји не ма. 

Од бор ник Срп ске ра ди кал не стран-
ке Дра ган Рок сан дић тра жио је да 
се Скуп шти на из ја сни о ње го вом 

пред ло гу са про шле сед ни це, да се 
од бор ни ци од рек ну де ла на кна де у ко рист 
ле че ња Сто ја на Ра де ке, а Го ран Јо вић, 
пред сед ник Скуп шти не је обра зло жио да 
се не мо же до не ти оба ве зу ју ћа од лу ка. 

- С об зи ром на то да су од бор нич ки 
до да ци па у ша ли, лич на при ма ња, од бор-
ни ци Скуп шти не оп шти не не мо гу да се 
из ја сне по том пи та њу у сми слу да до не су 
од лу ку, јер је то лич ни чин сва ко га, да ли 
же ли да упла ти по моћ или не - на гла сио 
је Го ран Јо вић, пред сед ник СО Ста ра 
Па зо ва.

Усво је ни су и фи нан сиј ски пла но ви 
ме сних за јед ни ца: Но ва Па зо ва, Го лу бин-
ци, Но ви и Ста ри Ба нов ци, Ба нов ци 
Ду нав и Кр ње шев ци, а при хва ће не су и 
из ме не осни вач ког ак та Чи сто ће.

М. Ми ја то вић

Алек сан дар Оме ро вић
ди рек тор До ма здра вља

Вла ди мир Кер кез
ди рек тор ЦзК 
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ДОМ ЗДРА ВЉА 

Нов ул тра звуч ни 
апа рат

За ку по ви ну но вог ул тра звуч ног апа ра та 
са до пле ром Дом здра вља „Др Јо ван Јо ва-
но вић Змај“ у Ста рој Па зо ви до био је од 
Упра ве за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди-
не че ти ри ми ли о на 850 хи ља да ди на ра. 
Уго вор о до де ли сред ста ва у че твр так 23. 
фе бру а ра су у Но вом Са ду пот пи са ли 
ди рек тор До ма здра вља др Алек сан дар 
Оме ро вић и ди рек тор Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња Не дељ ко Ко ва че вић. АП Вој во ди-
на је пре ко Упра ве за ка пи тал на ула га ња из 
бу џе та из дво ји ла ви ше од 1,4 ми ли јар де 
ди на ра за фи нан си ра ње 68 про је ка та у 39 
оп шти на у По кра ји ни, ре као је Ко ва че вић. 
Сред ства су на ме ње на за фи нан си ра ње и 
су фи нан си ра ње про је ка та у обла сти ма 
ло кал ног и ре ги о нал ног еко ном ског раз во-
ја, кул ту ре, пред школ ског и основ ног обра-
зо ва ња и вас пи та ња, раз во ја спор та, са о-
бра ћај не ин фра струк ту ре, во до снаб де ва-
ња и за шти те во да и здрав стве не за шти те.  

Ј. К.

Спре ча ва ње
сај бер на си ља

По во дом Ме ђу на род ног да на без бед ног 
ин тер не та, ко ји се обе ле жа ва 14. фе бру а-
ра, Струч ни тим за за шти ту де це од зло ста-
вља ња и за не ма ри ва ња До ма здра вља „Др 
Јо ван Јо ва но вић Змај“ Ста ра Па зо ва, ор га-
ни зо вао је 20. фе бру а ра струч но пре да ва-
ње на те му „Спре ча ва ње сај бер на си ља – 
од го вор ност од ра слих у из гра ђи ва њу са мо-
по што ва ња код де те та“. Пре да ва чи су би ле 
Ду ши ца По па дић, ди рек тор ка Ин цест тра у-
ма цен тра из Бе о гра да и др Љи ља на Бо га-
вац, за ме ни ца ди рек тор ке. Пре да ва њу су 
при су ство ва ли пред став ни ци до ма здра-
вља, пред школ ских уста но ва, основ них и 
сред њих шко ла, по ли ци је. Но ва тех но ло ги-
ја је про ши ри ла и ри зи ке за сек су ал но зло-
ста вља ње де це. Без бед ност де це на ин тер-
не ту је све ве ћи про блем и зло ста вља ње 
нај че шће тра је ве о ма ду го док се не от кри-
је. Пре вен ци ја и за шти та де це од сај бер 
на си ља, тре ба ло би да се огле да у бо љој 
ко му ни ка ци ји и по ве ре њу са њи хо вим 
ро ди те љи ма, на став ни ци ма, али и пред-
став ни ци ма со ци јал них слу жби и јав них 

уста но ва. Ва жно је зна ти и да на си ље ко је 
се де ша ва на ин тер не ту оста вља исте 
по сле ди це као на си ље ко је се де ша ва у 
ствар ном све ту. 

Ј. К.

АПО ТЕ КЕ СНАБ ДЕ ВЕ НЕ

Не ма раз ло га за
ства ра ње за ли ха

Иако у не ким дру гим сре ди на ма, због 
ду го ва ња др жав них апо те кар ских уста но ва, 
има про бле ма у снаб де ва њу ле ко ви ма, ста-
ро па зо вач ке апо те ке су углав ном снаб де-
ве не, ле ко ве из да ју и на ре цепт, а уко ли ко 
не што не ма ју, у ста њу су ве о ма бр зо да 
на ба ве, ако ле ка има на тр жи шту. Ан ге ли на 
Мра ко вић, на чел ни ца Слу жбе за фар ма це-
ут ску де лат ност ка же, да су апо те ке ста ро-
па зо вач ког До ма здра вља до бро снаб де ве-
не, да има ју и не ре ги стро ва не ле ко ве са „Д“ 
ли сте по ко је су па ци јен ти до не дав но ишли 
у Срем ску Ми тро ви цу и Бе о град. Ста ро па-
зо вач ки апо те ка ри је дин стве ни су у ста ву 
да гра ђа ни не ма ју раз ло га за ства ра ње 
за ли ха.

М. М.

ИНФРА СТРУК ТУ РА

Сана ци ја ста рих 
коло во за

Про шле годи не на бази јав ног при ват ног 
парт нер ства, у ста ро па зо вач кој општи ни 
асфал ти ра но је пре ко 48 кило ме та ра ули-
ца, а ове годи не биће наста вље на ула га ња 
у школ ство, здрав ство, вер ске објек те, али 
и у сана ци ју дав но асфал ти ра них путе ва и 
ули ца и у уре ђе ње цен та ра насе ље них 
места, рекао је у раз го во ру за РТВ Ста ра 
Пазо ва, Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва. Ови вели ки про јек-
ти финан си ра ју се слич но као што се то 
ради у земља ма Европ ске Уни је, нагла сио 
је Ради но вић и наја вио наста вак ула га ња у 
шко ле, цркве, здрав ство, а ових дана рас-
пи си ва ње кон кур са за уре ђе ње цен та ра 
Крње ше ва ца и Сур ду ка за шта су про јек ти 
већ спрем ни.  М. М.

БЕС ПРАВ НА ГРАД ЊА

У току попис обје ка та
У Оде ље њу за урба ни зам и гра ђе ње 

општи не Ста ра Пазо ва исти а кли су да је у 
поне де љак 27. фебру а ра почео ефи ка сни ји 
попис бес прав но изгра ђе них стам бе них, 
послов них и помоћ них обје ка та на тери то-
ри ји општи не. Попис неле гал но изгра ђе них 
обје ка та врши се прво у Ста рој Пазо ви, 
затим у Новој Пазо ви, Ста рим и Новим 
Банов ци ма, а до 10. мар та коми си је ће оби-
ћи и оста ла насе ље на места у општи ни. 
Попис и еви ден ти ра ње неза ко ни то изгра-

ђе них обје ка та у општи ни Ста ра Пазо ва 
врши коми си ја за попис неле гал них обје ка-
та као помоћ но рад но тело које је фор ми-
ра ла једи ни ца локал не само у пра ве. Од 
како је на сна гу сту пио Закон о оза ко ње њу 
обје ка та попи са но је пре ко 2.000 обје ка та 
на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи не, а 
чак 6.000 неле гал но изгра ђе них обје ка та 
ушло је у посту пак оза ко ње ња. У посту пак 
попи са укљу че но је око 50 лица међу који-
ма су запо сле ни у ресор ном оде ље њу и 
пред став ни ци јав них пред у зе ћа на тери то-
ри ји општи не. Сви објек ти који буду попи са-
ни биће и оза ко ње ни у наред не две годи не, 
оче ки ва ња су ресор ног оде ље ња што је и 
крај њи циљ актив но сти коју спро во ди 
Мини стар ство гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја 
и инфра струк ту ре.

С. С.

ЦР ВЕ НИ КРСТ СТА РА ПА ЗО ВА

Не здра ва ис хра на 
Пре по знав ши про блем не здра ве ис хра-

не, ко ја је по ста ла је дан од го ру ћих про бле-
ма у све ту и код нас, Цр ве ни крст Ста ра 
Па зо ва от по чео је се ри ју пре да ва ња на ову 
те му. Пр во је одр жа но у сре ду 22. фе бру а-
ра ве за но за ис хра ну на кон 65.го ди не. 
Ну три ци о нист ки ња Ма ри на Ша шић, об ја-
сни ла је, да је вр сту и ко ли чи ну хра не 
по треб но при ла го ди ти жи вот ном до бу и да 
ис хра на ста ри јих осо ба ви ше не мо же да се 
ба зи ра на истим на мир ни ца ма као пре. 
Слич на пре да ва ња би ће одр жа на и у дру-
гим ме сти ма оп шти не, а Цр ве ни крст пла-
ни ра да о здра вој ис хра ни еду ку је и де цу у 
вр ти ћи ма и у шко ла ма.

Ј. К.

„ВИ КИ ГИМ НА ЗИ ЈА ЛАЦ“

Уче ству ју и уче ни ци 
из Старе Пазове

Уче ни ци Гим на зи је „Бран ко Ра ди че вић“ 
из Ста ре Па зо ве и ове школ ске го ди не уче-
ству ју у про јек ту „Ви ки гим на зи ја лац“, ко ји 
ор га ни зу је Ви ки ме ди ја Ср би је, а иде ја про-
јек та је да се уче ни ци гим на зи ја упо зна ју са 
Ви ки пе ди јом, нај ве ћом он лајн ен ци кло пе-
ди јом на све ту, ње ним пред но сти ма и уре-
ђи ва њем, и да на кон обу ке уз по моћ про-
фе со ра пи шу члан ке ко ји ће би ти сло бод ни 
и сви ма до ступ ни. Као по чет на фа за овог 
про јек та у са мој шко ли одр жа на је ра ди о ни-
ца за 15 ђа ка пр вог и дру гог раз ре да. При-
ли ком са вла да ва ња за да та ка на ра чу на ру 
уче ни ци ма су по ма га ли про фе сор ке ра чу-
нар ства и ин фор ма ти ке, Ве сна Сму ђа и 
Ду шан ка Га ле чић и про фе сор ма те ма ти ке, 
Ми ро слав Ђов чош. Ђа ци су ве о ма бр зо и 
успе шно ре ша ва ли по ста вље не за дат ке, 
што је при ме тио и во ди тељ ра ди о ни це, 
Не бој ша Рат ко вић, ме на џер обра зов ног 
про гра ма Ви ки ме ди је Ср би је.

К. Л.
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ТУ РИ СТИ

Про шле го ди не
око 31.000 но ће ња

У про шлој го ди ни оства ре но је 30.925 
но ће ња у сме штај ним ка па ци те ти ма на 
те ри то ри ји Оп шти не Ста ра Па зо ва, а од 
бо ра ви шне так се у бу џет оп шти не упла ће-
но је око ми ли он и 860 хи ља да ди на ра. У 
2015. ре ги стро ва на је 31 хи ља да 14 но ће-
ња, а при ход од бо ра ви шне так се из но сио 
је ско ро ми ли он и 870 хи ља да ди на ра, 
на ве де но је у Про гра му ра да Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Оп шти не Ста ра Па зо ва. 
По ре ђе ња ра ди, у 2010. го ди ни ре ги стро ва-
но је 6.142 но ће ња, и из го ди не у го ди ну 
био је у по ра сту. Ове го ди не у оп штин ском 
бу џе ту за рад ту ри стич ке ор га ни за ци је 
опре де ље но је 10 ми ли о на 350 хи ља да 
ди на ра. М. М.

ВАС ПИ ТАЧ 

Рет ко за ни ма ње 
ме ђу му шкар ци ма  

Мно ги му шкар ци не осе ћа ју се при јат но 
на по зи ци ји ме ди цин ске се стре, бе би си-
тер ке и слич ним за ни ма њи ма ко ја су 
„ре зер ви са на“ за осо бе жен ског по ла. Јед-
на од про фе си ја где же не до ми ни ра ју је и 
ра но обра зо ва ње. Му шка рац у вр ти ћу 
окру жен де цом док им на ша ре ном те пи ху 
чи та „Пе пе љу гу“ и да ље је пра ва рет кост. 
Вас пи та чи у вр ти ћи ма за ни ма ње је у ко јем, 
бар ка да је у пи та њу Ста ра Па зо ва до ми-
ни ра ју же не. У два вр ти ћа за по сле но је 
све га три вас пи та ча, а пр ви ме ђу њи ма 
ко ји већ 15 го ди на ра ди са де цом у Пред-
школ ској уста но ви „По ле та рац“ је Во ји слав 
Жа ку ла. Ко ле ге у вр ти ћу са гла сне су да 
де ца во ле све што је но во и да им од го во ра 
му шко – жен ска ком би на ци ја у со би, јер их 
то под се ћа на по ро ди цу. Иако је на кон 
сред ње шко ле упи сао со ци о ло ги ју, Во ји-
слав Жа ку ла сма тра да је по сао вас пи та ча 
ода брао ње га, те је убр зо успе шно за вр-
шио Ви шу пе да го шку ака де ми ју и Учи тељ-
ски фа кул тет у Бе о гра ду и сте као зва ње 
ди пло ми ра ног вас пи та ча. Са да ка да са 
де цом ра ди де це ни ју и по, ка ко ка же не 
ка је се и ра ду је се сва ком но вом да ну на 
по слу. С. С.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЧЕ ЛА РА

Мед као хра на и лек
Апи те ра пи ја је врста меди ци не која пре-

вен тив ним мето да ма уно ше ња пче ли њих 
про из во да у сва ко днев ну исхра ну побољ-
ша ва рад и функ ци о ни са ње орга ни зма. То 
је лече ње пче ли њим про из во ди ма, не само 
меда, већ и про по ли са, матич ног мле ча, 
цвет ног пра ха, пче ли њег воска, који има ју 
пози ти ван ути цај на људ ско здра вље, иста-

кла је нутри ци о ни ста Жив ка Влај ко вић у 
субо ту 25. фебру а ра на пре да ва њу у Ста-
рој Пазо ви. Пре да ва ње је орга ни зо ва ло 
Удру же ње ста ро па зо вач ких пче ла ра, али 
оку пи ли су се пче ла ри из целе општи не 
Ста ра Пазо ва, који су били вео ма заин те-
ре со ва ни за ову тему, јер сви како су рекли 
кори сте мед, зна ју за њего ва леко ви та свој-
ства, али увек је добро чути и нове инфор-
ма ци је. Жив ка Влај ко вић ради у дому здра-
вља у Зему ну у саве то ва ли шту за исхра ну 
деце, труд ни ца и доји ља и аутор је неко ли-
ко води ча о пра вил ној исхра ни.

З. К.

ВИНА РИ И ВИНО ГРА ДА РИ

Вин ски бал
Прво место за бело вино осво јио је Адам 

Лац ко вић, нај бо ље розе вино је про из ве ла 
Вина ри ја Коса но вић а црно Јурај Кубеч ка, 
чуло се у субо ту, 25. фебру а ра на Вин ском 
балу одр жа ном први пут у Ста рој Пазо ви у 
орга ни за ци ји Удру же ња вина ра и вино гра-
да ра Ста ре Пазо ве. Пред коми си јом која је 
ради ла у саста ву проф. др Вла до Ковач, 
Маја Попо вић, ено лог и соме ли је ри Жељ ко 
Бохинц и Бојан Квр гић било је 41 узо рак 
вина, како из ста ро па зо вач ке општи не, тако 
и из Бај ше, Ерде ви ка, Кул пи на. Струч ња ци 
су закљу чи ли да пазо вач ки вина ри хоће да 
уче и да слу ша ју њихо ве саве те и да су 
пред њима на оце њи ва њу била добра 
вина. 

З. К.

СКУД „ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Зузан ска заба ва

Зузан ска заба ва је тра ди ци о нал на 
музич ка мани фе ста ци ја СКУД-а „Јан ко 
Чме лик“ из Ста ре Пазо ве. У дво и по ча сов-
ном про гра му у неде љу 26. фебру а ра су 
насту пи ли интер пре та то ри сло вач ких 
народ них песа ма свих гене ра ци ја, што је 
потвр ди ло, да се народ на тра ди ци ја пре но-
си са коле на на коле но и да су у очу ва ње 
народ не башти не укљу че не целе поро ди-
це. Вече су хумо ром упот пу ни ли глум ци из 
Боље ва ца. Поред забав ног карак те ра, са 
циљем про мо ви са ња и чува ња народ не 
кул ту ре, синоћ ни про грам је био и хума ни-
тар ног карак те ра, јер су при ку пље на нов ча-
на сред ста ва усме ре на на рачун поро ди це 
Раде ка из Ста ре Пазо ве.

З. К.

ГОЛУ БИН ЦИ

Мач ка ре
Током про те клог викен да, у Голу бин ци-

ма су одр жа не сед ме по реду Мач ка ре 
или Пре мун ду ре ни дани у орга ни за ци ји 
ХКПД „Томи слав“ из Голу би на ца које су 
оку пи ле вели ки број уче сни ка и посе ти ла-
ца како из ста ро па зо вач ке општи не, тако 

и из дру гих кра је ва Срби је. У субо ту, 25. 
фебру а ра одр жан је Маскен бал у Спорт-
ској хали који је био так ми чар ског карак те-
ра, а побед ни ци су награ ђе ни награ да ма у 
нов ча ним изно си ма којих су се одре кли 
како би помо гли свом сугра ђа ни ну Сто ја-
ну Раде ки у бор би са опа ком боле шћу за 
чије лече ње је на овој мани фе ста ци ји при-
ку пље но 75.200 дина ра, иста као је орга-
ни за тор и пред сед ник ХКПД „Томи слав“, 
Влат ко Ћаћић. Неде ља, 26. фебру ар је 
била резер ви са на за Кар не вал у коме је 
уче ство ва ло пре ко 500 посе ти ла ца и 
вели ки број маски веза не за акту ел не дру-
штве не теме када је кроз глав не ули це 
Голу би на ца про де фи ло ва ла кар не вал ска 
повор ка. Поред вели ког бро ја спон зо ра, 
мани фе ста ци ју су подр жа ли Општи на 
Ста ра Пазо ва и Тури стич ка орга ни за ци ја 
Општи не.

 С. С.

ПОЗО РИ ШНА САЛА

„Бошко Буха”
у гостима 

На пазо вач кој сце ни у петак 24. фебру а-
ра је поно во госто ва ло позо ри ште „Бошко 
Буха“ из Бео гра да, са пред ста вом „39 сте-
пе ни ка“. „39 сте пе ни ка“ пре све га пре по зна-
је мо као назив црно – белог фил ма Алфре-
да Хич ко ка из 1935. годи не. У пред ста ви је 
жанр од шпи јун ског три ле ра поме рен ка 
коме ди ји, а све лико ве из фил ма, којих је 
мно го, игра ју само чети ри глум ца. Вик тор 
Савић игра глав ног јуна ка Ричар да Хана ја, 
Ана ста си ја Ман дић игра три фатал не жене, 
а Горан Јеф тић и Андри ја Мило ше вић игра-
ју 36 лико ва. 

Ј. К.

ПРЕ МИ ЈЕ РА ФИЛ МА „ПО ВРА ТАК“

Џон Се виџ у
Ста рој Па зо ви

Филм „По вра так“ ре ди те ља и сце на ри-
сте Пре дра га Јак ши ћа, Ста ро па зов ча ни на, 
пре ми јер но је при ка зан 21. фе бру а ра упра-
во у Ста рој Па зо ви. Пу бли ци се пре про јек-
ци је по кло нио део ин тер на ци о нал не глу-
мач ке еки пе ме ђу ко ји ма су че ти ри глум ца 
из ста ро па зо вач ке сре ди не: Вла ди мир 
Кер кез, Алек сан дер Ба ко, Ма ри ја Хле бјан 
и као ста ти ста Злат ко Ба бин ка, али ту су и 
по зна та име на из по зо ри шта и са ве ли ког 
плат на по пут Ве сне Ста но је вић, ко ја се 
вра ти ла на филм по сле не ко ли ко го ди на, а 
ко ја је на кон фе рен ци ји за штам пу на гла-
си ла да је има ла сре ће да ра ди са еки пом 
ко ја је би ла ин спи ра тив на, и све се ра ди ло 
са пу но љу ба ви и ве ре. Ла зар Ро квуд је 
сво ју пр ву са рад њу са ре ди те љем Пре дра-
гом Јак ши ћем оце нио као из у зет ну и из ра-
зио же љу по но во ра де за јед но, а Џон 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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Се виџ де ли њи хо во ми шље ње, да је рад 
на фил му био кре а ти ван и да се ра ди ло 
ср цем. Про ду цент Ми о драг Јак шић је та ко-
ђе из ра зио за до вољ ство овим исто риј ским 
оства ре њем, јер се је дан Ста ро па зов ча нин 
упи сао у свет ску ки не ма то гра фи ју емо тив-
ном при чом о со ци јал ним, љу бав ним и 
дру штве ним те ма ма, ко је до ти чу ср це сва-
ког по је дин ца. 

З. К.

ХУ МА НИ ТАР НЕ АК ЦИ ЈЕ 

За Сто ја на Ра де ку 

За три не де ље тра ја ња ху ма ни тар них 
ак ци ја за Сто ја на Ра де ку при ку пље но је 
117.688 евра, што је ма ло ви ше од тре ћи не 
по треб них сред ста ва за ње гов од ла зак у 
Не мач ку на тран сплан та ци ју ко шта не ср жи. 
Са ак ци ја ма се на ста вља, ве ћи на на ја вље-
них кул тур них про гра ма би ће ху ма ни тар ног 
ка рак те ра, а сва ко ко же ли да по мог не 
мо же и сла њем СМС по ру ке на број 7838 са 
свих мре жа. 

Про шле не де ље у Врд ни ку је за вр шен 
јед но не дељ ни  се ми нар за ко ре о гра фе и 
му зи ча ре у ор га ни за ци ји Са вез умет нич ког 
ства ра ла штва ама те ра Вој во ди не. По ред 
то га што су учи ли, око 100 по ла зни ка из 
це ле Ср би је и ди ја спо ре је уче ство ва ло у 
ху ма ни тар ној збир ци нов ца за Сто ја на 
Ра де ку из Ста ре Па зо ве и том при ли ком је 
при ку пље но 40.000 ди на ра, 115 евра и 20 
швај цар ских фра на ка, што је већ упла ће но 
на жи ро ра чун по ро ди це Ра де ка. Ини ци ја-
то ри су би ли пред став ни ци Дру шта ва Бран-
ко Ра ди че вић из Ста ре Па зо ве и Но вих 
Ба но ва ца,  али у са рад њи са Са ве зом ама-
те ра ста ро па зо вач ке оп шти не. Ка ко ама те-
ри из ста ро па зо вач ке сре ди не, та ко и сви 
оста ли из зе мље и ди ја спо ре на ста вља ју 
са ак ци ја ма. 

З. К. и Ј. К.

Кон церт у Новим 
Бановцима

У орга ни за ци ји Цркве но пје вач ког дру-
штва „Острог“ у Дому кул ту ре у Новим 
Банов ци ма, у субо ту 25. фебру а ра, одр жан 
је хума ни тар ни кон церт за пето го ди шњег 
Сто ја на Раде ку, на коме је при ку пље но 
160.460 дина ра. Акци ји су се ода зва ли мно-
го број ни уче сни ци из Нових и Ста рих Бано-
ва ца и у пре пу ној сали богат про грам су 
пру жи ли  мали ша ни из врти ћа Радост, уче-
ни ци основ них шко ла, пле сне гру пе, кул-
тур но умет нич ка дру штва и мно ги дру ги. 
Ово је још јед на у низу акци ја које се орга-
ни зу ју широм ста ро па зо вач ке општи не, 
како би се омо гу ћио одла зак боле сног 
деча ка на опе ра ци ју у Немач ку, која кошта 
300.000 евра. Сто јан има леу ке ми ју и 
потреб на му је тран сплан та ци ја кошта не 
сржи, а његов донор ће бити дво го ди шњи 
брат Вељ ко.

К. Л.

У по не де љак, 27. фе бру а ра про-
би јен је ту нел ис под пру ге пре ма 
ми тро вач ком на се љу КПД, чи ме 

су ра до ви на из град њи под во жња ка 
ушли у но ву фа зу. Ра до ви ма на про би-
ја њу ту не ла при су ство ва ли су на чел-
ник Град ске упра ве за ин фра струк ту-
ру и имо ви ну Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца Са ша Бу га џи ја и гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на-
дер. 

- Мо же мо ре ћи да је ово исто риј ски 
дан за Срем ску Ми тро ви цу ко ја до би ја 
свој пр ви ту нел у гра ду, под во жњак 
ис под ма ги страл не пру ге Бе о град – 
Шид. Ова ин ве сти ци ја је си гур но јед на 
од нај ве ћих у Ср би ји, а ко ју фи нан си-
ра Град Срем ска Ми тро ви ца соп стве-
ним сред стви ма. У на ред ној фа зи оче-
ку је мо по моћ По кра јин ске вла де и 
за хва лио бих им се овим пу тем што су 
нам обез бе ди ли 80 ми ли о на ди на ра 
за за вр ше так ове ве ли ке ин ве сти ци је 
ко ја је из у зет но зна чај на за раз вој гра-
да. Гра ђа ни ће мо ћи да про ла зе 
не сме та но, на ше  ин ду стриј ске зо не 

ће до би ти про ход ност ка цен тру гра-
да, ве о ма је бит но и за са о бра ћај. 
Оче ку је мо да ће кра јем ле та до би ти 
упо треб ну до зво лу и да ће под во жњак 
би ти пу штен у рад – ре као је гра до на-
чел ник Са на дер и за хва лио се из во ђа-
чу ра до ва. 

Ми ло рад Јан ко вић из пред у зе ћа 
ко је је из во ди ло ра до ве ис та као је да 
се за вр ше так ра до ва оче ку је у ма ју 
или ју ну. 

-  Ово је из у зет но сло жен про је кат, 
по себ но про би ја ње де ла код же ле-
знич ке пру ге где се од ви ја са о бра ћај. 
Ма ло је ова квих про је ка та у Евро пи, 
те је и за нас то био ве ли ки по ду хват. 
Оста је нам да ура ди мо пе шач ке ста зе 
са обе стра не, да се за вр ши пло ча и 
бе то ни ра ње – до дао је Јан ко вић. 

Под се ти мо, под во жњак је ис ко пан 
18 ме та ра ис под пру ге, по хо ри зон та-
ли и вер ти ка ли ути сну те су 52 це ви и 
утро ше но је 70 то на че лич них но са ча 
ко ји то под у пи ру. До са да је уло же но 
бли зу 500 ми ли о на ди на ра за ње го ву 
из град њу. С. С. 

ИЗ ГРАД ЊА ПОД ВО ЖЊА КА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

За вр ше так
ра до ва на ле то

Оче ку је мо да ће кра јем ле та до би ти упо треб ну до зво-
лу и да ће под во жњак би ти пу штен у рад, ре као је гра-
до на чел ник Владимир Са на дер

Шампањац на почетку тунела
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МИТРОВАЧКИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ПРЕДСТАВЉЕН ИПАРД ПРОГРАМ 

Како до средстава
из Европске уније? 

У срем ско ми тро вач кој Град ској 
ку ћи 20. фе бру а ра Град ска упра-
ва за по љо при вре ду, у са рад њи 

са Аген ци јом за ру рал ни раз вој, ор га ни-
зо ва ла је еду ка ци ју за по љо при вред ни-
ке о мо гућ но сти ко ри шће ња сред ста ва 
из ИПАРД про гра ма, предприступна 
средства Европске уније намењена 
руралном развоју. Еду ка ци ју и пре зен-
та ци ју спро ве ла је Ру жи ца Ге ло, струч-
њак за ИПАРД про грам и по љо при вред-
ну по ли ти ку. 

Циљ пре зен та ци ја био је да се по љо-
при вред ни про из во ђа чи ин фор ми шу о 
ИПАРД–у, ка ко би спрем но ушли у тај 
про цес. 

Ру жи ца Ге ло је на ве ла да ће при ли-
ком на чи на кон ку ри са ња се ља ци има ти 
ви ше посла око прикупљања 
документације. Та ко ђе, оно што је ре че-
но је сте да мла ди фар ме ри, до 40 го ди-
на ста ро сти до би ја ју ве ћа сред ства, 
од но сно до дат них пет од сто. Они ко ји 
кон ку ри шу за сред ства, ду жни су са ми 
да ис фи нан си ра ју про је кат, а 50 од но-
сно 60 од сто сред ства до би ја ју тек ка да 
ко ми си ја иза ђе на те рен и утвр ди ста-
ње. Ако про је кат не ис пу ња ва усло ве, 
но вац из ИПАРД–а не ће би ти до де љен. 
Ко ми си ја мо же да из ла зи на те рен и пет 
го ди на на кон ура ђе ног про јек та. 

Што се ти че ис ку ста ва у Хр ват ској, 
Ру жи ца Гело ис ти че да су по љо при-
вред ни про из во ђа чи углав ном „па ли“ на 
јав ним на бав ка ма. На рав но, сви има ју 
пра во да ан га жу ју кон сул тан та. Ме ђу-
тим, углав ном консултантске куће тра-
же мно го нов ца, али мо ра се би ти опре-
зан и са њи ма, јер у сва ком слу ча ју, и 

ако се ко ри сте њи хо ве услу ге, не мо ра 
да зна чи да ће  до би ти но вац по сва ку 
це ну. Зна чи, по треб но је кон тро ли са ти 
и кон сул тан та ко ји ће пра ви ти про јек те. 

Ко мо же би ти ко ри сник ИПАРД сред-
ста ва? Сва ка осо ба ко ја има ре ги стро-
ва но по љо при вред но га здин ство и 
из ми ре не све оба ве зе пре ма др жа ви. 
Приликом конкурса за ИПАРД, не мо же 
се кон ку ри са ти за на ци о нал не про гра-
ме, а по треб но је и да они који 
конкуришу имају одређен степен 
образовања, односно сред њу струч ну 
спре му. 

Јед но од пи та ња на са стан ку, ко је су 
по љо при вред ни про из во ђа чи по ста ви-
ли Ружици Ге ло, би ло је, да ли би им се 
ви ше ис пла ти ло да ку пе трак тор или 
не ку по љо при вред ну ма ши ну на ли зинг 
или кре дит. Она је од го во ри ла да се 
фи нан сиј ски ли зинг не ис пла ти, док је 
кре дит бо ља ва ри јан та. У сва ком слу-
ча ју, мо ра се  спро ве сти јав на на бав ка 
и ода бра ти нај бо ља по ну да. 

По том су усле ди ла пи та ња да ли се 
мо ра де фи ни са ти пла сман то га што се 
про из во ди и ко ја су ис ку ства по љо при-
вред ни ка из Хр ват ске са кон сул тан ти-
ма, где је ве ћи про це нат успе шно сти 
апли ци ра ња.  

- Мо ра те има ти иде ју где ће те то про-
да ти. У Хр ват ској се то ни је тра жи ло. 
По треб но је на ве сти та мо, ре ци мо, да 
ће те из во зи ти у Ру си ју. Прет по ста вља 
се, да онај ко се ја ви на кон курс има 
оси гу ра но тр жи ште, то се не ка ко под ра-
зу ме ва. На рав но, мо же вам се де си ти 
да на кра ју и не до би је те сва сред ства. 
Што се ти че кон сул та на та, они узи ма ју 

Циљ пре зен та ци ја
био је да се

по љо при вред ни
про из во ђа чи
ин фор ми шу о 

ИПАРД–у, ка ко би 
спрем но ушли у тај 

про цес. Ру жи ца Ге ло, 
еду ка тор и пре да вач 

на ве ла је да ће
при ли ком на чи на

кон ку ри са ња се ља ци 
има ти ви ше посла
око па пи ро ло ги је

Са ста нак са по љо при вред ни ци ма 
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но вац на по чет ку про јек та, а ни ко вам 
не га ран ту је ће те си гур но про ћи. Мо гу 
се ко ри сти ти и ино стра не кон сул тант-
ске ку ће, али се мо ра те др жа ти европ-
ских фор му ла ра – појаснила је Гело. 

По љо при вред ни ке је такође за ни ма-
ло и да ли је у Хр ват ској ло кал на са мо-
у пра ва уче ство ва ла у кре ди ти ра њу. 
Гело је по ја сни ла да ло кал на са мо у пра-
ва у Хр ват ској ни је уче ство ва ла и да по 
том пи та њу мо ра ју би ти опре зни, јер се 
не сме узи ма ти но вац из не ког дру гог 
фон да ако се кон ку ри ше за ИПАРД. 
Они су били заинтересовани на ко ји 
на чин ло кал не са мо у пра ве мо гу да се 
укљу че и по мог ну. Ге ло је ис та кла да 
локалне самоуправе мо гу по мо ћи око 
бр зог из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле и 
докумената ко ји су по треб ни.

На кра ју са стан ка Ру жи ца Ге ло об ја-
сни ла је да је иде ја би ла да се по раз го-
ва ра са по љо при вред ни ци ма са те ри-
то ри је Гра да Срем ска Ми тро ви ца око 
то га шта ће се де си ти са по љо при вред-
ним  сек то ром ула ском у Европ ску уни-
ју. 

- Основ по љо при вре де је по љо при-
вред но зе мљи ште, тре ба про на ћи нај-
бо љи на чин да се оно ис ко ри сти, а 
са свим је си гур но да су ре сур си ту. 
Пра ви на чин за сва ког по љо при вред ног 
про из во ђа ча је дру га чи ји, за ви си од 
то га чи ме он рас по ла же. Ка да се гле да 
на ни воу це ле др жа ве, ја сно је да су 
струк тур ни про бле ми основ ни про бле-
ми по љо при вред ног сек то ра. Ра ди се о 
про сеч ној ма лој ве ли чи ни по љо при-
вред ног га здин ства, на рав но да је 
та квим по љо при вред ним про из во ђа чи-
ма из ра зи то те шко так ми чи ти се са 
ве ли ким по љо при вред ним про из во ђа-
чи ма ка кве има мо при ме ре у Че шкој 
или Дан ској. Од го вор за та кве по љо-
при вред не про из во ђа че ле жи при мар но 
у удру жи ва њу и усме ра ва њу ка про из-
во ди ма ве ће вред но сти и њи хо вом 
брен ди ра њу – ре кла је Ге ло. 

По љо при вред ник Дра шко Да ни ло вић 
из Ку зми на, након састанка, ре као је да 
им је до бро до шао при мер ис ку ста ва из 
Хр ват ске, али да по љо при вред ни ци са 
ових про сто ра мо ра ју пр вен стве но да 
гле да ју ка ко ће то да функ ци о ни ше у 
на шој др жа ви. 

- За хва љу ју ћи го шћи сазнали с мо 
каква су ис ку ст ва из Хр ват ске, на ко ји 
на чин су они долазили до сред ста ва 
ИПАРД фон да. Не сме мо смет ну ти с 
ума да су они у Европ ској уни ји, а ми се 
већ го ди ну да на пре пи ли ће мо са ускла-
ђи ва њем пра вил ни ка. До бра су ис ку-
ства, али мо ра мо гле да ти како ће то да 
функционише у нашој држави. Тре ба 
што бр же да ис ко ри сти мо та сред ства, 
да раз ви је мо сво ју по љо при вре ду и да 
бу де мо кон ку рент ни ји. Др жа ва то мо же 
да по стиг не са мо пра вил ним ор га ни зо-
ва њем – ре као је Да ни ло вић. 

Пе тар Са мар џић, ди рек тор Аген ци је 
за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца ис та као је да је циљ еду ка-
ци је омо гу ћа ва ње ми тро вач ким по љо-
при вред ни ци ма да до би ју од го во ре на 
сва пи та ња из до ме на ИПАРД про гра-
ма, од но сно пред при ступ не по мо ћи за 
ру рал ни раз вој у пе ри о ду од 2014. до 
2020. го ди не. 

Сања Станетић 

СКУП ШТИ НА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА:
ОДБОР НИЧ КА ПИТА ЊА  

Борба за гла со ве

Ппред сед нич ки избо ри још увек 
зва нич но нису рас пи са ни,  а 
стран ке се уве ли ко спре ма ју 

пре бро ја ва ју ћи тзв. „сигур не гла со ве“. 
Иако је пре ма зако ну одлу ка чије 

ћете име зао кру жи ти на гласачком 
листићу сасвим при ват на ствар, у 
прак си то и није баш тако. Доби ја ње 
шире подр шке путем „сигур них гла-
со ва“ пот пу но је леги ти мно, све док 
људи на то добро вољ но при ста ју. 
Међу тим, у вели ком бро ју слу ча је ва, 
кажу посма тра чи избо ра, реч је о при-
ну ди или уце ни. 

Упра во је при ча око „сигур них гла-
со ва“, које ових дана при ку пља-
ју акти ви сти стран ака, била тема 
одбор нич ког пита ња одбор ни ка опо-
зи ци је Дра га на Мило ше ви ћа

Мило ше вић је на послед њем засе-
да њу Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца 20. фебру а ра пред сед-
ни ка Саве та месне зајед ни це „Сава“ 
Сло бо да на Вуј чи ћа, који је ина че 
одбор ник локал ног пар ла мен та и 
члан Срп ске напред не стран ке, питао 
сле де ће: 

- Да ли је тач но да је пред сед ник 
Месне зајед ни це „Сава“ тра жио од 
пред сед ни ка збо ра ста на ра згра де за 
соци јал но ста но ва ње у зашти ће ним 
усло ви ма да сазо ве збор ста на ра 
како би од њих тра жио да се изја сне 
одно сно упи шу за сигур не гла со ве 
Срп ске напред не стран ке? И тиме 
кори сте ћи свој поло жај пред сед ни ка 
Месне зајед ни це и поли тич ки ути цај 
хтео да иско ри сти лош мате ри јал ни и 
еко ном ски поло жај нај у гро же ни јих, да 
мани пу ли ше уце на ма и неиз ве сно-
шћу њихо вог стам бе ног пита ња, и на 
тај начин при ку пи одре ђен број гла со-

ва на сле де ћим избо ри ма – питао је 
Драган Мило ше вић.

Сло бо дан Вуј чић је за М нови не 
рекао да није тач но да је тра жио од 
ста на ра згра де за соци јал но ста но ва-
ње у Насе љу Каме њар да се изја сне 
за кога ће гла са ти, нити да је при ку-
пљао „сигур не гла со ве“ за СНС. 

Но, нису акти ви сти СНС први који 
при ку пља ју „сигур не гла со ве“, ради-
ле су то и демо кра те у вре ме док су 
има ле раз ви је ну поли тич ку инфра-
струк ту ру. 

Бор ба стра на ка за „сигур не гла-
со ве“ пот пу но је леги тим на, пози ви 
тих људи на дан избо ра и под се ћа-
ње да иза ђу, про ве ра да ли су иза-
шли, па чак и орга ни зо ва ње пре во за 
до бирач ког места, твр ди за N1 Раша 
Недељ ков из удру же ња Црта.

- И ту се завр ша ва та лини ја изме-
ђу дозво ље них и недо зво ље них рад-
њи. Оно што пре ра ста у недо зво ље-
ну рад њу јесте када је та моти ва ци ја 
бира ча да буду „сигу ран глас“ у ства ри 
про из вод или мита или неког при ти ска 
– рекао је недав но за N1 Недељ ков.

Бира чи при том нису једи ни који су 
под при ти ском. Јер док њих при ти ска 
ком ши ја који је члан стран ке, ком ши-
ја је под при ти ском свог стра нач ког 
шефа, јер број сигур них гла со ва које 
обез бе ди ути че на њего во напре до ва-
ње у стран ци.

Зато је пред бото ви ма и акти ви сти-
ма стра на ка пуно посла до апри ла 
и избо ра, тре ба саку пи ти довољ но 
гла со ва како не би наза до ва ли, већ 
напре до ва ли и ко зна обез бе ди ли 
себи држав ни посао. Ваља награ ди ти 
ода не и вред не. 

Биља на Села ко вић
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РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА 

Успешан породични бизнис 
Ту ри стич ка ор га ни за ци-

ја Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца 21. фе бру а ра 

у срем ско ми тро вач кој Град-
ској ку ћи ор га ни зо ва ла је 
обу ку „Зна њем до успе шног 
се о ског ту ри зма” у са рад-
њи са Аген ци јом за ру рал ни 
раз вој, Град ском упра вом за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну и 
пред у зе ћем Ур ба ни зам, а у 
фо ку су су би ла ли ца ко ја у 
бу дућ но сти же ле да се ба ве 
се о ским ту ри змом.

- У окви ру ру рал ног ту ри-
зма, нај ви ше се осла ња мо 
на са рад њу са Ту ри стич-
ком ор га ни за ци јом и наш 
за јед нич ки за да так је сте 
да про мо ви ше мо ру рал но 
под руч је. То под ра зу ме ва 
про мо ци ју свих су бје ка та 
ко ји се ба ве се о ским ту ри-
змом: ре ги стро ва на се о ска 
до ма ћин ства, ту ри стич ки 
објек ти, ет но ку ће и со бе, 
раз ли чи та удру же ња, про-
из во ђа чи ра зних по љо-
при вред них пре храм бе них 
про из во да... Њи хо вом про-
мо ци јом ми се бо ље по зи-
ци о ни ра мо на ту ри стич кој 
ма пи Гра да Срем ска Ми тро-

ви ца, а ин ди рект но ути че мо 
и на про мо ци ју по тен ци ја ла 
чи та вог на шег ру рал ног ре-
ги о на. На пре зен та ци ји, у 
фо ку су су би ли по тен ци јал-
ни су бјек ти у се о ском ту ри-
зму, ли ца ко ја у бу дућ но сти 
же ле да се ба ве се о ским 
ту ри змом – ре као је Пе тар 
Са мар џић, ди рек тор Аген-
ци је за ру рал ни раз вој Гра-
да Срем ска Ми тро ви ца.

Све тла на Са бо, ди рек тор-
ка Ту ри стич ке ор га ни за ци је 

Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
ре кла је да са мо тим ски рад 
и тим ска по др шка мо гу до-
ве сти до успе шног раз во ја 
ма лог би зни са. 

- Овом еду ка ци јом пред-
ста вље но је све, од за кон-
ских ре гу ла ти ва, до свих 
по треб них усло ва ка ко и на 
ко ји на чин би се фор ми ра ло 
јед но се о ско до ма ћин ство. 
Пру же на је ве ли ка по др-
шка сви ма ко ји има ју на ме-
ру, же љу и иде ју да по ста ну 

успе шно ту ри стич ко се о ско 
до ма ћин ство. Са мо тим ски 
рад и по др шка мо гу да до-
ве ду до успе шног раз во ја 
ма лог би зни са, да се у тај 
по сао укљу чи чи та ва по ро-
ди ца, да се пла си ра про из-
вод ња до ма ће ра ди но сти 
и да наш град има еко ном-
ску ко рист и ту ри стич ку 
пред ност – ре кла је Са бо 
и до да ла да тре нут но на 
те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца има де вет ре ги-

Са еду ка ци је 

Град ска упра ва за здрав-
стве ну и со ци јал ну за-
шти ту у са рад њи са 

До мом здра вља ор га ни зо ва-
ла је 21. фебруара бес плат-
не пре вен тив не пре гле де у 
Шашинцима. Ме шта ни су 
има ли при ли ку да про ве ре 
крв ни при ти сак, вред но сти 
ше ће ра, хо ле сте ро ла и три-
гли це ри да у кр ви, као и да се 
по са ве ту ју са сто ма то ло гом. 

- Дом здра вља ре дов но 
спро во ди пре вен тив не пре-
гле де по се ли ма на под руч ју 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 
Ови пре гле ди под ра зу ме ва-
ју ме ре ње крв ног при ти ска, 
вред но сти ше ће ра, хо ле-
сте ро ла и три гли це ри да у 
кр ви и на осно ву то га ће мо 
па ци јен те са по ви ше ним 
вред но сти ма упу ти ти на да-
ље ис пи ти ва ње. И да ље ће-
мо пра ти ти па ци јен те тако 
што ће мо ра ди ти скри нинг 
на кар ци ном де бе лог цре-
ва, дој ке и кар ци ном гр ли-

ћа ма те ри це. То су ре дов-
ни пре вен тив ни пре гле ди 
ко ји се ра де у са рад њи са 
Оп штом бол ни цом Срем-
ска Ми тро ви ца, За во дом за 
јав но здра вље и ло кал ном 
са мо у пра вом. У на ред них 
ме сец да на, за по че ће мо 
све о бу хват не пре вен тив не 
пре гле де кар ци но ма де бе-
лог цре ва пре ко иза бра них 

ле ка ра. Иза бра ни ле ка ри ће 
по зи ва ти сво је па ци јен те по 
го ди шти ма, та ко да ће у ро-
ку од ме сец да на би ти пре-
гле да ни па ци јен ти од ре ђе не 
ста ро сне до би. Тај рад ће се 
од ви ја ти у на ред них го ди ну 
да на, од но сно две, ко ли ко 
нам је потребно да об у хва-
ти мо це ло куп ну по пу ла ци ју. 
Бит но нам је да се па ци јен ти 

ре дов но ода зи ва ју на пре-
вен тив не пре гле де, јер смо 
про шле го ди не има ли ма ли 
од зив же на на скри нинг кар-
ци но ма дој ке, ма ње од 50 
од сто – из ја вио је ди рек тор 
митровачког До ма здра вља 
Вла ди мир Лу кић и апе ло вао 
на грађане да поведу рачуна 
о свом здрављу и укљу че се 
у пре вен тив не ак ци је. 

На чел ник Град ске упра ве 
за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту Во ји слав Мир нић 
ис та као је да ће се пре вен-
тив ни пре гле ди на ста ви ти и 
у на ред ном ме се цу. 

- Ана ли зе здра вља ста нов-
ни штва ука зу ју да су бо ле сти 
кр во то ка са уче шћем од 50 
од сто у обо ле ва њу гра ђа на 
Срем ска Ми тро ви це. То је је-
дан фра пан тан по да так ко ји 
мо ра мо ре ша ва ти пре вас-
ход но пу тем пре вен тив них 
пре гле да, та ко да ће Град ска 
упра ва за јед но са Са ве том 
за здра вље до не ти план ак-

ПРЕ ВЕН ТИВ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ У ША ШИН ЦИ МА

Бесплатно и без чекања

Пре гле ди у Ме сној за јед ни ци Ша шин ци 
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МИ ТРО ВАЧ КЕ ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

Ро бо ти као на став на 
сред ства

Про грам „Бит ка за зна ње“ је усме рен на опре ма ње свих 
основ них шко ла у Ср би ји ИТ и ро бо тич ком опре мом, те оспо со-
бља ва ње на став ни ка да мо дер ну опре му ко ри сте као на став но 
сред ство, што за крај њи циљ има да де ца уче про гра ми ра ње 
кроз игру, али и да про гра ми ра ју ћи уче и раз ви ја ју кри тич ко 
ми шље ње

У срем ско ми тро вач кој Основ ној шко ли 
„Јо ван Јо ва но вић Змај“ ор га ни зо ва на 
је обу ка за на став ни ке ин фор ма ти ке 

o ко ри шће њу Мбот ро бо та као на став ног 
сред ства. 

По чет ком 2017. го ди не Фонд Б92 по кре нуо 
је про грам „Бит ка за зна ње“ и ак ци ју КО Ди-
гра ње ко ји за циљ има ју раз вој но ве пи сме-
но сти код де це основ но школ ског уз ра ста, 
сти ца ње функ ци о нал ног зна ња и уче ње ве-
шти на нео п ход них за жи вот у 21. ве ку. и ве-
шти не ре ша ва ња про бле ма што би тре ба ло 
да их мо ти ви ше да се у бу дућ но сти ба ве тзв. 
СТЕМ за ни ма њи ма (при род не и ма те ма тич-
ке на у ке, тех но ло ги ја и ин же њер ство).

- За са да су укљу че не три шко ле из Срем-
ске Ми тро ви це ко је су до би ле сет од пет 
ро бо та као до на ци ју, у пи та њу су основ не 
шко ле „Јо ван Јо ва но вић Змај“, „Бо шко Пал-
ко вље вић Пин ки“ и „Све ти Са ва“. Тре ба по-
др жа ти и по здра ви ти ове ак ци је и по зва ла 
бих фир ме и пред у зе ћа ко ја су за ин те ре со-
ва на да се укљу че у ову до на тор ску ак ци ју 
ка ко би сва на ша де ца до би ла ро бо те ко је 
би ко ри сти ле као на став на сред ства – ре кла 
је Све тла на Ми ло ва но вић, за ме ни ца гра до-
на чел ни ка Срем ска Ми тро ви ца. 

Ко ор ди на тор ак ци је „Бит ка за зна ње“ ис-
пред Фон да Б92 Не бој ша Гли шић по ја снио је 
да је циљ ак ци је обез бе ди ти свим основ ним 
шко ла ма у Ср би ји но ва на став на сред ства 
по мо ћу ко јих ће де ца мо ћи да про гра ми ра ју 
и ко ди ра ју.

- На став ни ци про ла зе обу ку ка ко да упра-
вља ју овим ро бо ти ма. У то ку обу ке, они ће 
да на у че на ко ји на чин се ко ри сте сен зо ри, 
звуч ни и све тло сни ефек ти на Мбо ти ма. 
Сам ро бот из гле да као играч ка и де ци је то 
мно го бли ски је не го на став ни ци ма. За са да 
је ак ци ја ус пе ла да по кри је 83 основ не шко-
ле у Ср би ји, а по сто је ин ди ци је да ће мо ус-
пе ти да по кри је мо мно го ви ше. Бит на ствар 
у ве зи са ак ци јом је сте да де ца по ред то га 
што уче да упра вља ју ро бо ти ма, ће се и ме-
ђу соб но так ми чи ти у упра вља њу са ро бо ти-
ма. Так ми че ње се зо ве ко ди гра ње, ко ди ра-
ње и игра ње у исто вре ме. Пр ве три еки пе 
осва ја ју на гра де за сво је шко ле. Да љи циљ 
ак ци је јест да на сле де ћем ко ра ку уво ди мо 
још ком плек сни ју тех но ло ги ју, а крај њи циљ 
њи хо вог ко ди ра ња и про гра ми ра ња је сте да 
они пра ве соп стве не ро бо те – ре као је Гли-
шић. 

Сло бо дан Мар ја но вић, на став ник ин фор-
ма ти ке у Основ ној шко ли „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ ре као је да ће упо тре ба Мбот ро бо та 
би ти ве о ма ко ри сна за де цу.

- Де ца ће бр же и лак ше учи ти и би ће им 
од ве ли ке ко ри сти. Обу ка је про те кла од-
лич но, а кори шће ње робо та као настав ног 
сред ства мно го ће зна чи ти де ци – ре као је 
Мар ја но вић. 

Ре а ли за ци ју обу ка омо гу ћи ло је Ми ни-
стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни-
ка ци ја.

 С. С. 

стро ва них ту ри стич ких се о-
ских до ма ћин ста ва. 

Је дан од за ин те ре со ва-
них уго сти те ља је и Бу ди-
мир Пе тро вић из Јар ка. 

- Пре да ва ње је би ло ве-
о ма ко ри сно. Ко нач но смо 
ус по ста ви ли ве зу са Гра дом 
и схва ти ли су да су нам по-
треб ни као и ми њи ма – ре-
као је Пе тро вић, ина че вла-
сник се о ског ту ри стич ког 
до ма ћин ства „То ши на ку ћа“. 

Ка ко би се ин фор ми са ла 
о под сти цај ним сред стви ма 
за про ши ри ва ње ту ри стич-
ке де лат но сти са стан ку је 
при су ство ва ла и Не вен ка 
Јо ва но вић, ис пред са ла ша 
„Иса и ло ви“. 

- Же лим да про ши рим на-
шу ту ри стич ку де лат ност, 
па сам ми сли ла да ће би ти 
ма ло ви ше ре чи о под сти-
цај ним сред стви ма за про-
ши ре ње де лат но сти. Има мо 
ка па ци тет за при јем го сти ју 
и екс кур зи је, али би смо да 
про ши ри мо ту ри стич ку де-
лат ност и на сме штај и због 
то га сам ов де, ка ко бих ви-
де ла шта ме че ка – ре кла је 
Јо ва но вић. 

Ово је са мо јед на у ни зу 
од еду ка ци ја на ме ње них за 
по тен ци јал не вла сни ке се о-
ских ту ри стич ких до ма ћин-
ста ва. 

С. С. 

тив но сти за на ред ни ме сец 
– ре као је Мир нић.  

Бо ри слав То мић, ме шта-
нин, до шао је да пре кон тро-
ли ше здрав стве но ста ње. 

- Пре гле ди су бр зи и ефи-
ка сни. До бро до ђе, јер не 
мо рам да идем у Ми тро ви-
цу, да че кам и пла ћам. Ово 
је ефи ка сно и до бро. Ре зул-
та ти су у гра ни ца ма са мо-
јим го ди на ма, за до во љан 
сам. 

Ни ко ла Ми лић, такође 
се одазвао превентивном 
прегледу и ис та као њихов 
зна чај.

- Пре гле ди у се ли ма су 
ве о ма зна чај ни, јер су љу-
ди у мо гућ но сти да до ђу и 
про ве ре сво је здра вље. У 
се лу има мо ам бу лан ту, али 
љу ди не од ла зе че сто, ма-
ло и има ју страх, а и у ам бу-
лан ти се не ва ди крв, та ко 
да на овим пре гле ди ма то 
мо гу учи ни ти и то бес плат-
но. Ово је ве о ма до бро за 
на ше ме шта не, да мо гу да 
до ђу и пре гле да ју се – ре-
као је Ми лић. 

Пре гле ди су вр ше ни у 
про сто ри ја ма Ме сне за јед-
ни це у Ша шин ци ма. 

С. С. 

Обу ка настав ни ка за кори шће ње робо та 
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СРЕМ СКЕ ТУ РИ СТИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ НА САЈ МУ ТУ РИ ЗМА У БЕ О ГРА ДУ

„Кад су Срем ци кре ну ли“...
... „са те Фру шке го ре“ и „сју ри ли“ се 

пра во у Бе о град ка ко би до ма ћим, али и 
стра ним по се ти о ци ма по ка за ли шта то 
овај бо га ти ре ги он има да по ну ди. Тре-
ћи пут за ре дом Срем ци су се за јед но 
пред ста ви ли на штан ду Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Вој во ди не у ха ли 4 Бе о-
град ског сај ма. Об је ди ње ном ту ри стич-
ком по ну дом, ка ко ка жу, же ле ли су да 
при ву ку што ве ћи број ту ри ста. 

Од 23. до 26. фе бру а ра по се ти о ци 39. 
Ме ђу на род ног сај ма ту ри зма на штан ду 
срем ских ту ри стич ких ор га ни за ци ја, 

осим што су ви де ли шта то наш ре ги он 
ну ди, мо гли су и да ужи ва ју у га стро ном-
ским спе ци ја ли те ти ма, до брим ви ни ма, 
ра ки ја ма, али и у до број му зи ци. И ка ко 
то тра ди ци ја на ла же, Срем ци су, као и 
увек би ли нај ве се ли ји. 

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не 
Ин ђи ја, ове го ди не, ста ви ла је ак це нат 
на из ле те у окви ру за јед нич ке по ну де. 
Ка ко ка же Ма ја Бо шњак, в.д. ди рек то-
ри ца ТО Oпш тине Ин ђи ја за по тре бе 
Сај ма из ра ди ли су но ви ту ри стич ки 
во дич.

- С об зи ром на то да је по ну да ве о ма 
ра зно ли ка, сма тра мо да раз ли чи те 
циљ не гру пе мо гу да про на ђу за се бе 
пра во ме сто за од мор, ка ко из лет ни ци, 
та ко и они ко ји се од лу че за ви ше днев-
не бо рав ке. Ну ди мо им, из ме ђу оста-
лог, фо то са фа ри на Кр че дин ској ади, 
раз гле да ње Ста рог Слан ка ме на, во жњу 
џи по ви ма Фру шком го ром и По ду на-
вљем - ка же Бо шњак.

За раз ли ку од оп шти не Ин ђи ја, ово го-
ди шњу по ну ду Пе ћин ча ни су ба зи ра ли 
на про мо ци ји кул тур но - исто риј ског 

Наступ групе „Врело“



311. MART 2017.  M NOVINE

на сле ђа тог под руч ја са ак цен том на 
све те срем ске де спо те Бран ко ви ће. 
Љу би ца Бо шко вић, ди рек то ри ца ТО 
Оп шти не Пе ћин ци, оде ве на као Мај ка 
Ан ге ли на уз по моћ сво јих си но ва Ђор-
ђа и Јо ва на, по след ња два срп ска 
сред њо ве ков на де спо та, по се ти о ци ма 
је го во ри ла о том сег мен ту срп ске исто-
ри је, о ко јем се ма ло зна.

- На ша ми си ја на Сај му ту ри зма је сте 
да све те Бран ко ви ће по диг не мо на 
пи ја де стал ко ји за слу жу ју јер су би ли, 
пре све га, по ро дич ни љу ди, ве ли ки кти-
то ри и про све ти те љи, а о њи ма се ве о-
ма ма ло зна. У пи та њу су на след ни ци 
Ђур ђа Бран ко ви ћа ко ји су жи ве ли на 
под руч ју на ше оп шти не - ка же Бо шко-
вић. 

Срем мо же да се по хва ли ве ли ким 
бро јем ма ни фе ста ци ја, па су по је ди не 
ту ри стич ке ор га ни за ци је хте ле да их 
ис про мо ви шу на пра ви на чин, а где би 
бо ље, не го на Сај му ту ри зма. Па зов ча-
ни су пред ста ви ли две нај ве ће, ко је се 
одр жа ва ју у тој срем ској оп шти ни: „Мач-
ка ре“ у Го лу бин ци ма и Ме ђу на род ну 
ре га ту „Ре ка“.

- Ре га ту „Ре ка“ ор га ни зу је мо пет го ди-
на уна зад и ове, про сла вља мо ма ли 
ју би леј. На Сај му смо пред ста ви ли ово-
го ди шњу ру ту ко јом ће уче сни ци за пло-
ви ти. Мо рам ре ћи да је сва ке го ди не 
све ве ће ин те ре со ва ње, на шта смо 
ве о ма по но сни – ре кла је Дра га на 
Зо рић Ста ној ко вић, ди рек то ри ца ТО 
Оп шти не Ста ра Па зо ва.

Срем ски Кар лов ци, и ове го ди не 
по ред кул тур но - исто риј ског бо гат ства, 
по ко јем су пре по зна тљи ви, по се ти о ци-
ма су пред ста ви ли вин ске ту ре.

- Ми сли мо да су вин ске ту ре ве о ма 
ин те ре сант не за ту ри сте, за то же ли мо 
да ор га ни зу је мо де гу ста ци је и про мо-
ци је ви на и ви на ри ја. Срем ски Кар лов-
ци су по то ме по зна ти, а сви до бро 

зна ју за кар ло вач ки бер мет, ко ји је наш 
бренд - ка же Де јан Ма ној ло вић, в.д. 
ди рек то ра ТО Оп шти не Срем ски Кар-
лов ци и до да је да ће ове го ди не ло кал-
на са мо у пра ва ви ше сред ста ва из дво-
ји ти за раз вој ту ри зма.

- Срем ски Кар лов ци, ме ђу 18 оп шти-
на у Ср би ји, пре по зна ти су од Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је као ту ри стич ка 
де сти на ци ја чи ји је при о ри тет раз вој 
ту ри зма, што је за нас ве о ма бит на 
ствар – ис та као је Ма ној ло вић.

Вин ски ту ри зам и ма ни фе ста ци је 
пред ста ви ла је и Ту ри стич ка ор га ни за-
ци ја Оп шти не Ириг. Ви на са овог под-
руч ја, ка жу по се ти о ци Сај ма, мо жда су 
и нај ква ли тет ни ја, што том де лу Сре ма 
да је по себ ну чар. „Пу дар ски да ни“ тра-
ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја упра во 
сла ви ви но и ви на ре, а по њој је Ириг 
на да ле ко и  пре по зна тљив. 

Ми тров ча ни су се „по хва ли ли“ бо га-
тим кул тур но - исто риј ским на сле ђем 
јер, по ред то га, што су цар ски град и 
јед на од пре сто ни ца Рим ског цар ства 

из до ба те трар хи је, та ко ђе су, и град са 
нај ви ше от кри ве них мо за и ка из ло же-
них у Цар ској па ла ти. Ка ко ка же Све-
тла на Са бо, в.д. ди рек то ри ца ТО Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца и при ро да им је 
цар ска.

- Ове го ди не, као и прет ход них, пред-
ста ви ли смо ре зер ват при ро де ба ру 
За са ви ца, по ред ње и ма на сти ре на 
Фру шкој го ри ко ји те ри то ри јал но при па-
да ју Гра ду Срем ска Ми тро ви ца. Ту ри-
ста ко ји до ђе код нас мо же да ужи ва у 
све му што је по ну ђе но, у скла ду са 
сво јим афи ни те ти ма – ка же Са бо.

Ру мља ни су, та ко ђе, пред ста ви ли 
сво ја при род на бо гат ства на штан ду 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Вој во ди не, у 
окви ру об је ди ње не по ну де свих срем-
ских оп шти на. По ред то га, сва че ти ри 
да на има ли су и го сте, ко ји на нај бо љи 
на чин про мо ви шу ту срем ску оп шти ну, 
ка ко у на шој зе мљи, та ко и у ино стран-
ству. Гру па „Вре ло“, АНИП „Бран ко 
Ра ди че вић“ и там бу ра ши би ли су за ду-
же ни за до бро рас по ло же ње. 

На кра ју ово го ди шњег, 39. Ме ђу на-
род ног сај ма ту ри зма у Бе о гра ду, пред-
став ни ци свих срем ских ту ри стич ких 
ор га ни за ци ја сло жи ли су се у јед ном – 
да за јед нич ки на сту пи за си гур но има ју 
мно го ви ше ефе ка та не го по је ди нач ни, 
и са да, са мо че ка ју ту ри сте да по хр ле и 
опре де ле се за не ку од де сти на ци ја. 
Тре ба на по ме ну ти и да је ове го ди не, 
по пр ви пут, ор га ни зо ва на и на град на 
игра за по се ти о це Сај ма где су има ли 
при ли ку да на сва ком од пул то ва срем-
ских оп шти на по пу не ан кет ни ли стић, 
на кон че га су из ву че ни до бит ни ци 
вред них на гра да, по пут ви кен да за две 
осо бе, спа трет ма на, руч ка или ве че ре 
у не ком од срем ских уго сти тељ ских 
обје ка та, а све ка ко би са зна ли ко ли ко 
је „Ди ван ки ће ни Срем“.

 М. Ђ.

И нај за пад ни ја срем ска оп шти на пред-
ста ви ла је оно нај бо ље са свог под руч ја. 
Га ле ри ја и спо мен ку ћа свет ски по зна тог 
сли ка ра Са ве Шу ма но ви ћа, Му зеј на ив не 
умет но сти „Или ја нум“, део су бо гат ства 
оп шти не Шид ко ји же ле да по де ле са 
ту ри сти ма. 

- Уко ли ко узме мо у об зир да је на под-
руч ју на ше оп шти не ства рао и срп ски 
Хо мер, Фи лип Ви шњић, он да ми слим да 
је и ви ше не го до вољ но да се ту ри сти, 
али и умет ни ци опре де ле да по се те наш 
град – ис та кла је Кри сти на Ра до са вље-
вић, ди рек то ри ца Ту ри стич ке ор га ни за ци-
је Оп шти не Шид.

Са ва Шу ма но вић
и срп ски Хо мер

Ирижани и Пазовчани на Сајму туризма
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Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја „АДРА 
Ср би ја“ одр жа ла је пре да ва ња 
у рум ским основ ним и сред њим 

шко ла ма у ци љу упо зна ва ња уче ни ка са 
ште том ко ју ду ван ски дим иза зи ва код 
пу ша ча, али и оних ко ји су њи хо вој бли-
зи ни, као и о зна ча ју пре вен ци је и ка ко се 
од ви ћи од ове штет не на ви ке.

Та кво пре да ва ње је 21. фе бру а ра одр-
жа но за уче ни ке од пе тог до осмог раз-
ре да град ске ОШ „Ду шан Јер ко вић“, а 
Зо ран Мир ја нић, ко ор ди на тор ове ху ма-
ни тар не ор га ни за ци је је ис та као да ра де 
по по зна том про гра му др Пе тра Бо ро ви-
ћа. 

- Уз пре зен та ци ју про гра ма и раз го-
вор са ђа ци ма по ку ша ва мо да об ја сни-
мо де ци ко ли ко је пу ше ње штет но. Део 
вре ме на про ве де мо и у разговoру о здра-
вим сти ло ви ма жи во та. Ра ди мо у ма лим 
гру па ма ка ко би де ца мо гла што лак ше 
да пра те пре да ва ња, али и ка ко се не 
би устру ча ва ла да по ста ве пи та ње, да-
кле реч је о ин тер ак тив ном пре да ва њу, а 
да нас по себ но о ути ца ју ду ван ског ди ма 
на ква ли тет уче ња - ис ти че Зо ран Мир-
ја нић.

Ка да је реч о пу ше њу ме ђу де цом, 
Мир ја нић ис ти че да је ста ти сти ка ша ро-
ли ка и да су при сут не раз ли ке од ре ги о-
на до ре ги о на.

- Ру ма је ме ђу бо љим при ме ри ма у 
на шој зе мљи и ко ли ко је ме ни по зна-
то ско ро да не ма пу ша ча уз ра ста пе ти 
- ше сти раз ред, док у не ким де ло ви ма 
Ср би је има мо чак ђа ке - пр ва ке ко ји пу-
ше. Мо рам на гла си ти да ве ли ки про блем 
пред ста вља па сив но пу ше ње и огро ман 
про це нат де це ми ка же да су њи хо ви ро-
ди те љи пу ша чи. Да кле, по ред де це мо-
ра мо ра ди ти и са од ра слим љу ди ма, ка-

ко би они схва ти ли ко ли ко ду ван ски дим 
ште ти њи хо вој де ци - по ру чу је Зо ран 
Мир ја нић.

Ла за Ми ли че вић, ди рек тор ОШ „Ду шан 
Јер ко вић“ ка же да шко ла зна чај ну па жњу 
по све ћу је пре вен тив ном ра ду.

- За нас је пре вен ци ја из у зет но бит-
на ствар, по себ но ка да је реч о те ма ма 
где је у фо ку су здра вље уче ни ка. Ми смо 
ско ро има ли пре да ва ња и на те му нар-
ко ма ни је, ал ко хо ли зма, на си ља и зло у-
по тре ба на ин тер не ту. Све су то ко ри сна 
пре да ва ња, ко ја су од лич но при хва ће на 
код уче ни ка - ка же ди рек тор Ми ли че вић.

- Ми слим да је пу ше ње штет но за љу-
де, учи ли смо о то ме, то угро жа ва њи-
хо во здра вље, али и оне ко ји су око пу-
ша ча. Ово пре да ва ње нам је баш би ло 

ин те ре сант но, са зна ли смо до ста то га 
за што је пу ше ње штет но - ка же уче ни ца 
пе тог раз ре да Еле на Гро зда но вић. 

Ње на дру га ри ца Те о до ра Вој ча нин до-
да је да пу ше ње ште ти плу ћи ма, иза зи ва 
рак, за га ђу је жи вот ну сре ди ну.

Ова вр ста ко му ни ка ци је са уче ни ци ма 
је зна чај на јер по да ци по ка зу ју да број 
пу ша ча ме ђу мла ди ма, или бо ље ре ћи 
де цом, сва ко днев но ра сте. За бри ња ва-
ју ћи је по да так да се мла ди све че шће и 
све ра ни је окре ћу овом по ро ку, па је дан 
број њих пр ви пут про ба ци га ре ту већ са 
10 го ди на. Нај ско ри ја ис тра жи ва њи ма о 
упо тре би ци га ре та ме ђу мла ди ма по ка-
за ла су да бар је дан од 10 уче ни ка са да 
пу ши ци га ре те.

С. Џ.

ОШ „ДУ ШАН ЈЕР КО ВИЋ“ РУ МА: ПРЕД ВА ЊЕ О ШТЕТ НО СТИ ПУ ШЕ ЊА

Ра сте број пу ша ча ме ђу мла ди ма

Пре да ва ње у Ду ша но вој шко ли

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

посло ва у Инђи ји су, по нало гу над ле жног 
тужи о ца, одре ди ли задр жа ва ње до 48 
часо ва за М. А. (65), због посто ја ња осно-
ва сум ње да је прво вер бал но, а затим 
физич ки напао супру гу и нанео јој теле сне 
повре де које је кон ста то вао дежур ни 
лекар. Осум њи че ни ће у закон ском року, 
уз кри вич ну при ја ву за кри вич но дело 
наси ље у поро ди ци бити дове ден на 
саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла штво у 
Ста рој Пазо ви. 

Напад ножем
Поли ци ја у Срем ској Митро ви ци ухап-

си ла је С. Ј. (53), због посто ја ња осно ва 
сум ње да је са ножем у руци, физич ки 
напао дво је сугра ђа на у при ват ној кући и 
јед ном од њих нанео лаке теле сне повре-
де. По нало гу над ле жног тужи о ца, осум-
њи че ном је одре ђе но задр жа ва ње до 48 
часо ва. Он ће, уз кри вич ну при ја ву за 
кри вич но дело угро жа ва ње опа сним 

оруж јем при тучи и сва ђи, бити у закон-
ском року дове ден на саслу ша ње у 
Основ но јав но тужи ла штво у Срем ској 
Митро ви ци. 

Расве тље но
раз бој ни штво

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Руми расве тли ли су 21. фебру а-
ра раз бој ни штво над рад ни цом трго вин ске 
рад ње, само пар сати по њего вом извр ше-
њу и ухап си ли М. К. (49), који се тере ти за 
ово кри вич но дело.

Сум ња се да је маски ран и уз прет њу 
ножем, из фискал не касе про тив прав но 
узео изве сну суму нов ца и побе гао.

По нало гу над ле жног тужи о ца, М. К. је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, након 
чега ће, у закон ском року, уз кри вич ну при-
ја ву бити дове ден на саслу ша ње у Основ-
но јав но тужи ла штво у Руми.  

***
Oперативним радом при пад ни ка Мини-

стар ства уну тра шњих посло ва у Инђи ји 

расве тље но је раз бој ни штво извр ше но на 
ште ту запо сле них у трго вин ској рад њи у 
око ли ни гра да и иден ти фи ко ва ли 40-годи-
шња ка са под руч ја Ста ре Пазо ве који се 
тере ти за ово кри вич но дело. Сум ња се да 
је маски ран и уз прет њу ножем, од рад ни-
ца про тив прав но при сво јио днев ни пазар. 
При ли ком пре тре са, поли ци ја је про на шла 
оде ћу, фан том ку и нож кори шће не у извр-
ше њу раз бој ни штва. Про тив осум њи че ног 
биће под не та кри вич на при ја ва, над ле-
жном тужи ла штву. 

Запле на мари ху а не
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Ста рој Пазо ви су, при ли ком пре-
тре са ста на Л. М. (25), про на шли и запле-
ни ли 185 гра ма суве биљ не мате ри је 
сум њи ве на мари ху а ну. По нало гу над ле-
жног тужи о ца, осум њи че ном је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 часо ва. Он ће, уз кри-
вич ну при ја ву за кри вич но дело нео вла-
шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет 
опој них дро га, бити дове ден на саслу ша-
ње у Више јав но тужи ла штво у Срем ској 
Митро ви ци. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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У срем ско ми тро вач ком По слов но 
спорт ском цен тру „Пин ки“ ком па-
ни ја Те ле ком Ср би ја је по во дом 

20 го ди на по сло ва ња уру чи ла до на ци ју 
Од бој ка шкој ака де ми ји Ко ва чић. Покло-
ње на им је спорт ска опре ма, као и ком-
пју тер и тв за учи о ни цу. Град Срем ска 
Ми тро ви ца је подр жао је један ова ка 
дога ђај.

- Град Срем ска Митро ви ца ће увек 
пру жа ти подр шку ова квим и слич ним 
акци ја ма у који ма се деци и мла ди ма 
побољ ша ва ју усло ви за бавље ње спор-
том и здрав начин одра ста ња. Вео ма 
нам је дра го што је ком па ни ја Теле-
ком Срби ја пре по зна ла Град Срем ска 
Митро ви ца као лојал ног кори сни ка и 
дуго го ди шњег  сарад ни ка и што је наш 
град први у низу 20 гра до ва које посе-
ћу је те у окви ру зна чај ног јуби ле ја – 20 
годи на посло ва ња. Хва ла Ака де ми ји 
Кова чић што оку пља толи ки број мла дих 
и под сти че их да се кроз бавље ње спор-
том раз ви ја ју у добре људе који уме ју да 
цене пра ве вред но сти као и што оку пља 
не само мла де из град ске сре ди не него 
из свих сео ских насе ља нашег гра да - 
изја вио је Вла ди мир Сана дер, гра до на-
чел ник Срем ске Митро ви це. С. С.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Донација спортистима

ШАХОВСКИ ТУРНИР У МИТРОВАЧКОМ ЗАТВОРУ

Симултанка са Драганом Косићем

У ми тро вач ком Ка зне но по прав-
ном за во ду про шле су бо те, 25. 
фе бру а ра одр жан је ша хов ски 

тур нир (си мул тан ка) из ме ђу ве ле мај-
сто ра Дра га на Ко си ћа и 20 осу ђе них 
ли ца. Ка ко се за осу ђе на ли ца на сва-

ка че ти ри ме се ца ор га ни зу је ша хов ски 
тур нир, осу ђе ни ци су пру жи ли до бру 
пар ти ју и чак су тро ји ца ус пе ла да од и-
гра ју ре ми са Ко си ћем, а оста лих 
се дам на ест је по ра же но.

Ка ко се мо гло чу ти, ве ли ки број осу-

ђе них ли ца се пре опре де ли за пар ти ју 
ша ха, не го за од ла зак у те ре та ну.

Тур ни ру су при су ство ва ли управ ник 
КПЗ Срем ска Ми тро ви ца Алек сан дар 
Алим пић и за ме ник управ ни ка Не бој-
ша Дра га но вић.   В. Ц.

ДЕЦА СПОРТИСТИ

Бес плат ни
пре гле ди

Но вим За ко ном о спор ту ко ји је сту пио на сна гу 16. 
фе бру а ра про шле го ди не пред ви ђе но је да се ле кар-
ски пре гле ди за де цу од шест до 14 го ди на, спор ти-
сте у клу бо ви ма и дру гим спорт ским ор га ни за ци ја ма 
ко ји се укљу чу ју у ор га ни зо ва не спорт ске ак тив но сти 
фи нан си ра ју из Фон да за здрав стве но оси гу ра ње. 
Де ца ко ја се ба ве школ ским спор том и де ца спор ти-
сти у клу бо ви ма уз ра ста од шест до 14 го ди на ду жни 
су да на сва ких шест ме се ци ура де оба ве зне ле кар-
ске пре гле де. Основ ни си сте мат ски пре глед са сто ји 
се од ла бо ра то риј ских ана ли за, кар ди о ло шког пре-
гле да, ко ји об у хва та ЕКГ и кли нич ки пре глед ср ца и 
плу ћа, пси хо-мо то рич ких те сто ва, ме ре ња бо ди мас 
ин дек са, пре гле да кич ме и сто па ла, а про ши ру је се 
за спор то ве као што су па до бран ство, ро ње ње и 
бо ри лач ки спор то ви по пут бок са. По ред кар ди о ло га 
и ла бо ра то ри је, про ла зе се и пре гле ди код не у роп си-
хи ја тра, зу ба ра и оф тал мо ло га. У ста ро па зо вач ком 
До му здра вља бес плат ни ле кар ски пре гле ди за де цу 
спор ти сте од тре нут ка ка да на пу не шест го ди на па 
до свог 14-ог ро ђен да на су спо ра дич ни и вр ше се 
јед ном до два пу та ме сеч но. Над ле жни ис ти чу да је 
ова кву вр сту пре вен тив них пре гле да нео п ход но 
за ка за ти, а на кон оба вље ног пре гле да, ро ди те љи 
де це ко ја се ба ве спор том до би ја ју ле кар ска уве ре-
ња и при ла жу их у спорт ском клу бу у ко ме де те тре-
ни ра. С. С. 
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1. март
1872. Је ло у сто ун је по стао 
пр ви свет ски на ци о нал ни 
парк. Је ло у сто ун је при род ни 
бо та нич ки и зо о ло шки врт у 
САД, нај ве ћим де лом у др жа-
ви Ва јо минг, по вр ши не 8.963 
ки ло ме та ра ква драт них, у 
ко јем је за бра њен сва ки лов 
и оште ће ње при ро де.

2. март
1983. Филипс и Сони пред-
ста ви ли су тех но ло ги ју сни-
ма ња на ком пакт диск. 

3. март
1955. Ел вис При сли се пр ви 
пут по ја вио на ТВ-у. 
1956. Ма ро ко је из деј ство вао 
не за ви сност од Фран цу ске. 

4. март
1941. Ју го сло вен ски кнез 
на ме сник Па вле Ка ра ђор ђе-
вић са стао се тај но у Дру гом 
свет ском ра ту у Бер хтес га де-
ну с во ђом Тре ћег рај ха 
Адол фом Хи тле ром, ко ји је 
за тра жио да Бе о град при сту-
пи Трој ном пак ту, при че му 
би Не мач ка и Ита ли ја га ран-
то ва ле „ин те гри тет и не за ви-
сност“ Ју го сла ви је. 
1945. Чла но ви Ује ди ње ног 
са ве за ан ти фа ши стич ке 
омла ди не Ср би је осно ва ли 
су Омла дин ско фи скул тур но 
дру штво Цр ве ну зве зду. 
Ме ђу осни ва чи ма су се на ла-
зи ли Не бој ша По по вић, Ми ра 
Пе тро вић, Све то зар Гли го-
рић и Ми ло ван Ћи рић. 

5. март
1832. У Бе о гра ду по че ла да 
ра ди пр ва штам па ри ја у 
Ср би ји, у ко јој је као пр ва 
књи га штам пан „Са бор исти-
не и на у ке“ Јо ва на Сте ји ћа. 
Штам па ри ја ку пље на у Ру си-
ји и до пре мље на у Бе о град у 
ма ју 1831.
1953. Умро со вјет ски дик та-
тор Јо сиф Ви са ри о но вич 
Џу га шви ли Ста љин. Као 
ге не рал ни се кре тар Ко му ни-
стич ке пар ти је од 1922. до 
смр ти био не при ко сно вен 
вла дар СССР и ли дер ко му-
ни стич ког све та. 

6. март
1945. Умр ла је срп ска сли-
кар ка Ми ле на Па вло вић-Ба-
ри ли, умет ник ра фи ни ра не 
кул ту ре, ко ја је сли ка ла у 
над ре а ли стич ком ма ни ру, с 
по себ ним осе ћа њем за про-
стор и по е тич ну ат мос фе ру. 
1949. Ра дио Бе о град је пр ви 
пут еми то вао ху мо ри стич ку 
еми си ју „Ве се ло ве че“. 

7. март
1876. Пр ви раз го вор те ле фо-
ном оба ви ли су про на ла зач 
те ле фо на Алек сан дер Гре-
јем Бел и ње гов са рад ник 
Вот сон. 

Сре да, 1. март 
(16. фебру ар) 

Све ти муче ни ци Пам фил, 
Пор фи ри је и дру ги

Четвр так, 2. март 
(17. фебру ар) 

Све ти вели ко му че ник Тео дор 
Тирон

Петак, 3. март 
(18. фебру ар) 

Св. Лав Рим ски; Св. Фла ви јан 
Цари град ски 

Субо та, 4. март 
(19. фебру ар) 

Св. Архип, Фили мон и Апфи-
ја; Св. Тео дор Комо гов ски – 
Тео до ро ва субо та

Неде ља, 5. март 
(20. фебру ар) 

Све ти Лав Катан ски
Поне де љак, 6. март

(21. фебру ар)
Пре по доб ни Тимо теј; Све ти 
Евста ти је  

Уто рак, 7. март 
(22. фебру ар)

Све ти муче ни ци у Евге ни ји

Crkveni
kalendar

• Онај који води меч ку – 
само је корак испред.
• Зец је типи чан при мер: 
што је брзо то је и кусо. 
• Човек води туђу бри гу, 
да се не би пре ви ше 
секи рао.

VREMEPLOV

Чо ко лад не 
па ла чин ке

Са стој ци: 10 ка ши ка бра шна, 
јед но ја је, 1/3 пра шка за пе ци во, 
пр сто хват со ли, 4 ка ши ке ка каа, 
је дан ва ни лин ше ћер, 2,5 дл мле-
ка, 0.5 дл ки се ле во де. 

При пре ма: По ме ша ти све на ве-
де не са стој ке и раз ре ђи ва ти по 
по тре би мле ком или ки се лом 
во дом док не до би је те стан дард ну 
гу сти ну сме се за па ла чин ке. Пе ћи 
као стан дард не па ла чин ке. Пу ни-
ти слат ким са стој ци ма по же љи. 
Сме са за чо ко лад не па ла чин ке се 
за ни јан су ви ше ле пи за ти гањ од 
стан дард не сме се за па ла чин ке, 
због че га па ла чин ку тре ба окре ну-
ти ма ло ра ни је не го обич но, ка ко 
не би за го ре ла. Пред ла же мо 
пу ње ње еуро кре мом и мле ве ном 
пла змом. Мо же те их укра си ти 
шла гом.

ОВАН: Делу је те сна-
ла жљи во пред 
сарад ни ци ма, али 
има те лош пред о се-

ћај. Не жели те да вас неко 
дово де у непри јат ну ситу а ци ју и 
не при ча те пре ви ше о сво јим 
наме ра ма. Пред ност даје те 
прак тич ним аспек ти ма у посло-
ва њу. Парт нер тре нут но нема 
пре ви ше раз у ме ва ња за ваша 
изго во ре. Избе га вај те кон-
фликт не ситу а ци је и неку јав ну 
рас пра ву. 

БИК: Има те добру 
вољу и пре у зи ма те 
одго вор ност за крај-
њи исход у послов-

ним пре го во ри ма. Без обзи ра ма 
вашу сна ла жљи вост не може те 
да кон тро ли ше те низ дога ђа ја на 
послов ној сце ни и сво је сарад-
ни ке. При хва ти те мишље ње 
већи не. Нема раз ло га да се 
пона ша те над ме но у дру штву 
бли ске осо бе. Избе га вај те стре-
сне ситу а ци је. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нала зи-
те се у пома ло нео-
бич ној послов ној 
ситу а ци ји. Има те 

ути сак да неко од сарад ни ка 
кон тро ли ше ваш начин рада, 
али из вама непо зна тих раз ло га. 
Мно га пита ња која има те, за 
сада оста ју без задо во ља ва ју ћег 
одго во ра. Немој те дозво ли ти да 
у вама пре вла да сум ња пре ма 
воље ној осо би. 

РАК: Ваша инспи ра-
ци ја и кре а тив но рас-
по ло же ње делу ју 
под сти цај но на око-

ли ну. Импо ну је вам сазна ње, да 
вас сарад ни ци пред ста вља ју 
као врло успе шну или несва ки-
да шњу осо бу. Важно је да се 
оства ри те на раз ли чи тим пољи-
ма. У одре ђе ним ситу а ци ја ма 
све сно кори сти те сво је завод-
нич ке мани ре у одно су на бли ску 
осо бу.  

ЛАВ: Делу је те само-
у ве ре но и енер гич но. 
Ваш стил изра жа ва-
ња око ли на тума чи 

на раз ли чи те начи не, али ви не 
оду ста је те од сво јих циље ва. 
Вару је те да се нала зи те на 
корак до неког зна чај ни јег успе-
ха. Има те наме ру да осво ји те 
нечи ју накло ност, али пока за ће 
се да то чини те на погре шан 
начин или са вели ком дозом 
пре те ри ва ња. 

ДЕВИ ЦА: Успе шно 
пред ви ђа те нечи је 
послов не поте зе и 
уме те да намет не те 

сво је мишље ње. На сре ћу, око-
ли на пошту је ваш успех и уло гу 
у зајед нич кој акци ји. Обра ти те 
пажњу на кори сне инфор ма ци је 
које сти жу са раз ли чи тих стра на. 
Обра ти те пажњу на кори сне 
инфор ма ци је које сти жу са раз-
ли чи тих стра на. 

ВАГА: Веру је те у сво-
је послов не визи је, 
али поне кад је тешко 
покре ну ти почет но 

инте ре со ва ње и ства ра лач ки 
ритам међу сарад ни ци ма. Има те 
ути сак да се све сво ди на прин-
цип узи ма ња и дава ња али не и 
на ваше задо вољ ство. Чини вам 
се како се нала зи те у фази 
ностал гич ног рас по ло же ња, могу-
ће је да вам недо ста ју нечи је при-
су ство емо тив на пажња.  

ШКОР ПИ ЈА: Уме сто 
да дру ги ма вели ко ду-
шно нуди те сво ју 
помоћ, обра ти те 

пажњу на сво је про бле ме и затра-
жи те нечи ју подр шку. Важно је да 
изми ри те неке финан сиј ске рачу-
не или оба ве зе које има те пре ма 
бли ским сарад ни ци ма. Ваше 
речи на зву че довољ но искре но 
пред воље ном осо бом. Обра ти те 
пажњу на пра вил ни ји начин 
исхра не. 

СТРЕ ЛАЦ: Потреб на 
амби ци о зност или 
нескром ност у про це-
ни лич них могућ но сти 

узро ку је раз ли чи те неспо ра зу ме 
у кру гу сарад ни ка. Непо треб но се 
запе тља ва те у неке нове послов-
не ситу а ци је које вас додат но 
везу ју пред сарад ни ци ма. Делу је-
те узне ми ре но не успе ва те да 
оства ри те сво је емо тив не пла но-
ве на начин на који сте то зами-
сли ли. 

ЈАРАЦ: Могу ће је да 
нове оба ве зе дожи-
вља ва те, као вели ки 
терет или изве сну 

неправ ду коју вам наме ће бли жа 
око ли на. Ком плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни тре ба да ана ли-
зи ра те са одре ђе не дис тан це. 
Осе тљи ви ји сте него обич но и 
теже раз ли ку је те исти ну или сво је 
субјек тив не жеље у одно су на 
реал не могућ но сти. 

ВОДО ЛИ ЈА: Послов-
но - финан сиј ски 
доби так који оче ку је те 
изне на да одла зи у 

нечи је руке, без обзи ра на ту 
ситу а ци ји сачу вај те при себ ност 
духа. Уме сто да тугу је те за про пу-
ште ном при ли ком потра жи те сво-
ју добит нич ку ком би на ци ју, али на 
некој дру гој стра ни. При кри ва ње 
исти не пред воље ном осо бом 
под сти че те сво ју неси гур ност. 

РИБЕ: Одла же те сво-
је оба ве зе у нади да 
чини те зна ча јан усту-
пак. Ипак одре ђе на 

услу га коју чини те не пред ста вља 
добро реше ње. Схва ти ће те да 
вам неко наме ће теже кри те ри ју-
ме  од оних које доби ја ју ваши 
сарад ни ци. Нала зи те се у ста њу 
емо тив ног иску ше ња, због при-
сут не неси гур но сти и мимо сво је 
воље при ста је те на ком пр о ми сно 
реше ње које пред ла же бли ска 
осо ба.  

HOROSKOP
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Те шка еко ном ска си ту а ци ја, ве ли-
ки број не за по сле них, не до ста-
так рад ног ме ста, лак гу би так 

по сла и ве о ма те жак пут до но вог, већ 
го ди на ма му че Ср би ју. Про шле го ди не 
је са ра дом по чео Ми трос, а дру гих 
ве ћих ин ве сти ци ја ни је би ло. Због 
то га Ми тров ча ни све че шће у по тра зи 
за по слом сво је рад не би о гра фи је 
ша љу на адре се рум ских фир ми. Тај 
тренд вла да и у Ша шин ци ма. 

- Ве ћи на до ма ћин ста ва има зе мљу 
и га ји сто ку, ја ко је ма ли број ис кљу чи-
во рад нич ких до ма ћин ства. У по след-
њих го ди ну, две да на ме шта ни се 
за по шља ва ју углав ном у рум ској 

оп шти ни. Си гур но пре ко 100 љу ди из 
Ша ши на ца ра ди у Ру ми, док их је ја ко 
ма ло за по сле но у Ми тро ви ци. До ста 
же на и де вој ка ра де у  кро јач кој фир-
ми из Ру ме. Фир ма је обез бе ди ла пре-
воз за рад ни це. Ма да има и оних ко ји 
се сна ла зе за пре воз до Ру ме ка ко би 
до шли до свог рад ног ме ста – ка же 
Жи ван То мић, се кре тар у Ме сној 
за јед ни ци Ша шин ци. 

Пре ма последњем по пи су у овом 
се лу жи ве ло је 1.516 ста нов ни ка, ма да 
је тај број са да за си гур но ма њи. У 
Ша шин ци ма се на ла зи под руч но оде-
ље ње Основ не шко ле „Јо ван Јо ва но-
вић Змај“ из Срем ске Ми тро ви це ко је 

по ха ђа око 100 де це. На рав но, као и у 
сва ком се лу, ра ни је, тај број је био 
мно го ве ћи. У за ба ви шту има 12 де це, 
бу ду ћих пр ва чи ћа. У цен тру се ла 
на ла зи се пра во слав на цр ква, по шта, 
ам бу лан та, фуд бал ски клуб, ко њич ки 
клуб, ра зна удру же ња и Дом кул ту ре. 

- Дом кул ту ре смо про шле го ди не 
сре ди ли из сред ста ва са мо до при но са. 
Рас тре сли смо ком плет кров, омал те-
ри са ли спо ља, ура ди ли фа са ду, 
по ста ви ли ПВЦ сто ла ри ју, ни ве ли са ли 
смо и пла сти фи ци ра ли под. Има ли 
смо обе ћа ње од бив шег гра до на чел-
ни ка да ће, кад ми ура ди мо гра ђе вин-
ске ра до ве, Град и „Зма је ва“ шко ла 

Без самодоприноса 
нема ни инвестиција

ША ШИН ЦИ

Је ди на ма ни фе ста ци ја у се лу 
је Бо ста ни ја да. Про шле

го ди не је би ла 27. по ре ду. 
Не кад је 80 од сто ку ћа у 

Ша шин ци ма га ји ло бо стан, 
док је био отво рен ауто – пут, 

док смо има ли тр жи ште у 
Бо сни и Хр ват ској, са да се 

про из вод ња све ла на јед ну до 
две ку ће, ка же Жи ван То мић

Жи ван То мић, се кре тар Ме сне за јед ни це
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опре ми ти са лу са по треб ном опре мом 
за фи скул ту ру, ме ђу тим, та су обе ћа-
ња оста ла не ис пу ње на. Пре ре но ви-
ра ња, у До му се на ла зи ла са ла са 360 
ме ста, и ми смо по ку ша ва ли да до ве-
де мо не ко кул тур но - умет нич ко дру-
штво, бен до ве, чак смо до во ди ли и 
глум це са ауди ци је, али без у спе шно. 
Све је џа бе, ни ко ниг де не из ла зи, 
љу ди су по ста ли без вољ ни, ни шта их 
ви ше не ин те ре су је. Не ка да је се ло 
би ло жи вље, а кул ту ра раз ви је ни ја – 
до да је То мић. 

У Ша шин ци ма је до про шле го ди не 
на сна зи био са мо до при нос. Ка ко 
на во де из Ме сне за јед ни це, на го ди-

шњем ни воу тај са мо до при нос из но-
сио је и 10 ми ли о на ди на ра. Са тим 
нов ци ма ор га ни зо ва ле су се ма ни фе-
ста ци је, ку по ва ли па ке ти ћи за де цу из 
за ба ви шта и ула га ло се у се ло. Са да, 
ка ко ка жу, без тог нов ца би ће те шко. 

- На ма је ја ко пу но зна чио но вац од 
са мо до при но са, за то што има мо кла-
ни цу у се лу где има до ста за по сле них. 
Има ли смо и до 10 ми ли о на го ди шње 
сред ста ва од са мо до при но са. Сад се 
сна ла зи мо ка ко зна мо. Је ди на ма ни-
фе ста ци ја у се лу је Бо ста ни ја да. Про-
шле го ди не је би ла 27. по ре ду. Она се 
обич но одр жа ва тре ће не де ље у ју лу 
ме се цу. Не кад је 80 од сто ку ћа у 
Ша шин ци ма га ји ло бо стан, док је био 
отво рен ауто – пут, док смо има ли 
тр жи ште у Бо сни и Хр ват ској, сад се 
про из вод ња све ла на јед ну до две 
ку ће. Се љак има фа бри ку под ве дрим 
не бом, за ви си сви од вре мен ских 
усло ва. Са да, или до би ја мо лу бе ни це 
од спон зо ра или их ку пи мо за ту на шу 
ма ни фе ста ци ју – ис ти че Жи ван. 

То мић на во ди да је од ве ћих ин ве-
сти ци ја по треб но за вр ши ти ка пе лу на 
се о ском гро бљу и ре ши ти пи та ње 
здрав стве не ам бу лан те.

- По треб но је, што сам и на вео у 
пла ну за на ред них пет го ди на, да 
за вр ши мо ка пе лу, за ко ју су пре не ко-
ли ко го ди на ура ђе ни те ме љи. При ча 
се већ го ди на ма о но вој здрав стве ној 
ам бу лан ти, ова је већ у ја ко ло шем 
ста њу. Ме ђу тим, ни шта од нас не 
за ви си, јер не ма мо соп стве на сред-
ства, та ко да, оста је нам да ви ди мо да 
ли ће се, и шта, ре а ли зо ва ти у те ку ћој 
и на ред ним го ди на ма – ка же за крај 
Жи ван То мић.  С. Ста не тић 

Ве ли ки про блем за ме шта не Ша ши на-
ца пред ста вља ју ка на ли ко ји су че сто 
пла ви ли.

- Услед ви со ког во до ста ја че сто су 
ба ште пла вље не, те смо мо ра ли ре ши ти 
про блем са ка на ли ма. Про ко па ли смо их 
и очи сти ли за хва љу ју ћи ло кал ној са мо у-
пра ви. На дам се да смо ти ме је дан део 
про бле ма ре ши ли. Та ко ђе су у прет ход не 
три го ди не омо гу ћи ли ас фал ти ра ње 
ле пе за на кра ју ули ца. Про шле го ди не 
смо од сред ста ва из Ме сне за јед ни це 
ис ко па ли ка нал у ду жи ни од 500 ме та ра 
кроз глав ну ули цу. По ста ви ли смо бе ха тон 
у цен тру се ла, по род шко ле и цр кве, то 
смо ра ди ли у три де о ни це. Од глав ног 
пу та до По ште, пут је ја ко лош, пун ру па и 
не ра ван. То је би ло пла ни ра но да се ура-
ди про шле го ди не, ме ђу тим ни је  – го во ри 
о ин ве сти ци ја ма се кре тар Ме сне за јед ни-
це Жи ван То мић. 

Очи шће ни 
ка на ли

Дом кул ту ре смо про шле го ди не сре ди ли из 
сред ста ва са мо до при но са. Рас тре сли смо ком-
плет кров, омал те ри са ли спо ља, ура ди ли фа са-
ду, по ста ви ли ПВЦ сто ла ри ју, ни ве ли са ли смо и 
пла сти фи ци ра ли под

Ре но ви ран Дом кул ту ре

МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Нова дечја 
представа

Пре ми је ра пред ста ве за де цу „Мар ко 
Кра ље вић и злат на там бу ра“, одр жа на је 
у су бо ту, 25. фе бру ар у По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци. Аутор и ре ди тељ пред ста ве 
је Сте фан Тајбл. Пред ста ва је ра ђе на по 
еп ској пе сми из Ци клу са о Мар ку Кра ље-
ви ћу, а у њој глуме Ни ко ла Стан ко вић, 
Го ран Ву ча но вић и Мар ко Ву ки ће вић. 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Из ло жба рум ских 
фо то гра фа

Че твр та из ло жба РУФ, из ло жба ра до-
ва рум ских фо то гра фа, отво ре на је у 
га ле ри ји Кул тур ног цен тра 24. фе бру а ра.

Из ло жбу је отво рио Не над Ву ке лић, 
гра фич ки уред ник Кул тур ног цен тра. 

Он је ис та као да се сва ке го ди не у 
фе бру а ру оку пља ју мла де умет ни ке, 
ама те ре ко ји се ба ве фо то гра фи јом. Ове 
го ди не је сво је ра до ве пред ста ви ло 17 
ауто ра, плус де сет мла дих чла но ва Фо то 
сек ци је Основ не шко ле „Змај Јо ва Јо ва-
но вић“. 

- За до вољ ство ми је што ове го ди не 
уче ству ју и уче ни ци „Зма је ве“ шко ле. 
Фо то гра фи ја је скуп хо би и љу ди се 
по вла че јер опре ма бр зо гу би вред ност. 
Ре као бих да ов де пре о вла да ва ен ту зи-
ја зам и ви ди се ве ли ки по мак код умет-
ни ка ко ји су са на ма од по чет ка - ре као је 
Не над Ву ке лић. С. Џ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Осмо мар тов ска 
из ло жба 

На Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа у Срем ској 
Ми тро ви ци од 6. до 8. мар та одр жа ће се 
ма ни фе ста ци је „Осмо мар тов ска да ро те-
ка 2017“. У пи та њу је ме ђу на род ни про-
дај ни ет но – еко са јам, у окви ру про јек та 
пре ко гра нич ног ре ги о на Дри на – Са ва. 
Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је је Кла стер 
Све ти Ди ми три је, а по др шку пру жа Град 
Срем ска Ми тро ви ца и Ту ри стич ка ор га ни-
за ци ја Гра да. Ма ни фе ста ци ја је из ло жбе-
но – про дај ног ка рак те ра и фи нан си ра на 
је од стра не Европ ске уни је. С. С. 
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ПРО ГЛА ШЕ НИ НАЈ БО ЉИ СПОР ТИ СТИ РУ МЕ

Убе дљи во нај у спе шни ји
Те квон до клуб „Змај“
Нај у спе шни ји рум ски спор ти сти за 

про те клу го ди ну про гла ше ни су на 
све ча но сти ко ја је 25. фе бру а ра одр-

жа на у Кул тур ном цен тру, у ор га ни за ци ји 
оп штин ског Са ве за спор то ва и под по кро-
ви тељ ством ло кал не са мо у пра ве.

Нај бо љи су про гла ше ни у 19 ка те го ри ја, 
а би ло је пред ло же но укуп но 40 кан ди да та 
- по је ди на ца и еки па. Ове го ди не пот пу на 
је до ми на ци ја бо ри лач ких спор то ва, а нај-
ви ше при зна ња ка ко по је ди нач но, та ко и 
екип но до био је Те квон до клуб „Змај“. 

На жа лост, на овој све ча но сти нај у спе-
шни јих ни је би ло јер уче ству ју на так ми че-
њу „Сло ве ни ја Опен“ у Ма ри бо ру. 

- То је тур нир „Г“ кла се ко ји се бо ду је за 
ре пре зен та ци ју, за свет ску ранг ли сту и ја-
ко је би тан у ка лен да ру. За се ни о ре су тур-
ни ри тог ти па нај бит ни ји за реј тинг ко ји се 
узи ма код из бо ра за ре пре зен та ци ју и од-
ла зак на свет ско пр вен ство. Ми тре нут но 
имао око 130 чла но ва, у три сек ци је - две 
су у Ру ми и јед на у Пу тин ци ма. Те квон до 
је и код нас и у Ср би ји до жи вео пра ву екс-
пан зи ју и већ смо по ста ли си ла у те квон до 
так ми че њу - ре као нам је Ми ла дин Да кић, 
је дан од тре не ра у ТК „Змај“ ко ји је на овој 
све ча но сти био у име свих сво јих ко ле га 
ко ји су у Сло ве ни ји.

А ево и ко су нај у спе шни ји спор ти сти по 
ка те го ри ја ма: Сте фан Си мић из Џу до клу-
ба „Сло вен“ нај бо љи је у ка те го ри ји пи о-
ни ра, а Ка та ри на Ор ло вић, ње го ва клуп ска 
дру га ри ца у ка те го ри ји пи о нир ки. Не над 
Јо ва но вић из Бокс клу ба „Сло вен“ и Или ја 
Ву ко тић – Кик бокс клуб „РУ 09“ су нај бо љи 
ју ни о ри, а Ана Бје лић из Џу до клу ба „Сло-
вен“ је нај у спе шни ја ју ни ор ка. 

Нај бо ље пред у зе ће је „Ал бон“, а нај-
бо љи по је ди нац у рад нич ко спорт ским 

игра ма ку глаш Ду шан Ср да но вић. По 
спорт ским ре зул та ти ма у го ди ни за на-
ма нај у спе шни је су би ле Основ на шко ла 
„Вељ ко Ду го ше вић“ и Гим на зи ја „Сте ван 
Пу зић“.

Нај бо љи пе да го зи фи зич ке кул ту ре су 
Ду шан Ди мић из ОШ „Вељ ко Ду го ше вић“ 
Ру ма и Здрав ко Ба рић из ОШ „Ду шан Јер-
ко вић“ Ру ма, док је Ве ра Ми ло ван че вић из 
рум ске Гим на зи је нај бо љи пе да гог у ка те-
го ри ји сред ње шко ле.

Бра ни слав Ми рић је про гла шен за нај бо-
љег спорт ског рад ни ка, а Бо ри слав Кр стић 
за нај у спе шни јег тре не ра. Кр стић је тре нер 
се ни ор ске ре пре зен та ци је и на рав но, тре-
нер рум ског Те квон до клу ба „Змај“. Еки па 
ко ју он тре ни ра ТК „Змај“ је исто вре ме но, 
нај бо ља спорт ска му шка еки па, док је нај-
бо ља жен ска еки па Атлет ског клу ба Ру ма.

Нај бо љи се ни ор је Дра шко Јо ва нов из 
ТК „Змај“ ко ји је осво јио тре ће ме сто на 
Пр вен ству Евро пе и пр во ме сто на Пр-
вен ству Ср би је, а Ирис Јо вић Ву ја ко вић 
из истог клу ба је нај бо ља се ни ор ка. Она 
је осво ји ла тре ће ме сто на европ ским Уни-
вер зи тет ским игра ма, као и пр ва ме ста на 
пр вен ству и Ку пу Ср би је.

Спе ци јал не на гра де су до би ли Све тла-
на Би лић ин тер на ци о нал ни фуд бал ски су-
ди ја, Јо ва на Му шиц ки из ТК „Змај“, ма ра-
тон ка Дра га на Шпе хар (тр ча ла Њу јор шки 
ма ра тон) и Та ња Ђа пић, гол ман.

За спорт ску ле ген ду је про гла шен Ми ро-
слав Мар ко вић, а Си ни ша Сре мац је та ко-
ђе, пост хум но, до био на гра ду за до при нос 
спор ту.

Ову све ча ност је отво рио Сла ђан Ман-
чић, пред сед ник рум ске оп шти не ко ји је 
че сти тао свим нај бо љим спор ти сти ма и 
по же лео им је још ви ше до брих ре зул та та. 

- Рум ска оп шти на до ста ула же у спорт, 
сва ке го ди не све ви ше. Ове смо из дво ји-
ли, по не ко ли ко осно ва, пре ко 50 ми ли о на 
за рад спорт ских клу бо ва, пла ћа ње за ку па 
са ла, али и по бољ ша ње спорт ске ин фра-
струк ту ре. Ва жно нам је да се мла ди љу ди 
ба ве спор том, да бу ду здра ви и до бри љу-
ди. Кроз так ми че ње ви про мо ви ше те се бе 
и сво је клу бо ве, али и на шу оп шти ну - по-
ру чио је спор ти сти ма Сла ђан Ман чић.

По до де ли ових при зна ња и нов ча них 
на гра да ко је је обез бе ди ла ло кал на са мо у-
пра ва уру че не су и на гра де Фуд бал ског са-
ве за Ру ме нај бо љој еки пи, то је ФК „Бо рац“ 
из Клен ка и Не на ду Ра ки ћу из ФК „Сло вен“ 
као нај бо љем игра чу.

Јед на од до бит ни ца на гра де је и се-
дам на е сто го ди шња Та ња Ђа пић из 
Ру ме ко ја је гол ман у жен ском ФК „Вој-

во ди на“ Но вог Са да. 
На на ше пи та ње ода кле ин те рес за овај, 

углав ном, „му шки“ спорт ка же: 
- Мој та та је играо фуд бал код Пе тра 

Сто ли ћа ко ји ме је ви део и због ње га сам и 
по че ла да тре ни рам. Он је ве ли ким де лом 
за слу жан за оно што сам да нас и за хва љу-
јем му се на то ме. У ма ју про шле го ди не 
сам би ла про гла ше на за нај бо љег гол ма-
на на Европ ском пр вен ству у Бе ло ру си ји 
до 17 го ди на ста ро сти и иза бра на сам у 
иде ал ни тим Евро пе. Још су ми ци ље ви и 
ам би ци је ве за ни за „Вој во ди ну“, а да ље ћу 
ви де ти. На при мер, во ле ла бих да играм у 
Не мач кој или Ен гле ској где је мно го бо ља 
си ту а ци ја ка да је жен ски фуд бал у пи та њу. 
Ов де се са мо од фуд ба ла не мо же жи ве ти. 

Та ња Ђа пић по ха ђа ван ред но Еко ном-
ску шко лу у Но вом Са ду. По хва ли ла нам 
се да је по ло жи ла че ти ри ис пи та. 

Сми ља Џа ку ла

Нај бо љи рум ски спор ти сти

СПОРТ


