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Hap{ewa u
In|ijskom
Domu zdravqaКре а тив ност се не гу је од ма лих 

но гу, ба рем се та ко по ка за ло у 
ис ку стви ма мно гих да нас успе

шних умет ни ка. Још кад на вре ме 
тај дар пре по зна ју ро ди те љи и ка
да се не ки од ви до ва кре а тив ног 
ства ра ња по др жа ва ју и раз ви ја ју од 
нај ра ни јих да на де тињ ства, успех 
у зре лом до бу по ста је за га ран то
ван. Јед на од мла дих, вред них и 
пер спек тив них про фе си о на ла ца 
ка да је фо то гра фи ја у пи та њу, али 
и дру ге врсте уметности, упра во је 
Еми ли ја Ко дер мац из Ши да, сту
дент ки ња тре ће, за вр шне го ди не 
при ме ње не фо то гра фи је Ви со ке 
тех нич ке шко ле стру ков них сту ди ја 
у Но вом Са ду. 

Још од ма лих но гу, Еми ли
ја, или Ема ка ко је при ја те љи 
зову, је ис по ља ва ла ам би ци
је ка умет но сти, би ло да је у 
пи та њу цр та ње, ва ја ње, пи
са ње... Вре ме ном и ве жбом, 
уз ве ли ку по др шку мај ке Иза
бе ле, по че ла је озбиљ ни је да 
ства ра, са ве ли ком ко ли чи ном 
стра сти и љу ба ви.

 Још као мла ђа схва ти ла 
сам да не же лим ни јед ним 
дру гим по слом да се ба вим 
у жи во ту, осим не ким ви дом 
умет но сти. По за вр шет ку 
основ не шко ле у Ши ду, од лу
чи ла сам да упи шем Сред њу 
шко лу за ди зајн „Бог дан Шу
пут“ у Но вом Са ду, од сек гра
фич ки ди зајн, да бих мо гла да 
уса вр ша вам свој та ле нат. На 
дру гој го ди ни шко ло ва ња смо 
до би ли пред мет фо то гра фи ја, 
ка да сам се по пр ви пут сре ла 
са том вр стом умет но сти. Ма
ло сам ду бље по че ла да за ла
зим у те „во де“, све док ми ни је 
по ста ла сва ко днев на за ни ма
ци ја. Од са мог по чет ка сам 
схва ти ла да ћу то и да на ста
вим да сту ди рам и да же лим 

да се у бу дућ но сти ба вим мод ном и 
сту диј ском фо то гра фи јом. Јер већ 
и та да ми се де ша ва ло да ме, ка да 
узмем фо то а па рат у ру ке, по ста вим 
мо дел и сце ну, об у зме пот пу ни осе
ћај ис пу ње но сти  ка же Ема.

Еми ли ја је би ла од ли чан уче ник у 
сред њој шко ли. По за вр шет ку шко
ло ва ња, има ла је свој сан, да упи ше 
Ака де ми ју умет но сти у Пра гу, од сек 
за мод ну фо то гра фи ју. И ко ли ко год 
да је ње на же ља би ла ве ли ка, а ни
је из о ста ла ни по др шка ње не по ро
ди це у то ме, на жа лост због фи нан
сиј ске си ту а ци је тај сан јој се ни је 
оства рио.

 Он да сам од лу чи ла да упи шем 
при ме ње ну фо то гра фи ју на Ви со

кој тех нич кој шко ли стру ков них сту
ди ја у Но вом Са ду. Сту ди ра ње ми 
ни је те шко, јер ме за ни ма све то 
што ра дим и ужи вам у сва ком ви ду 
умет но сти. По ред фо то гра фи је, на
ста ви ла сам да се ба вим цр та њем и 
или стро ва њем, а тре нут но сем црт
ка ња ко је ми од у зи ма сво сло бод
но вре ме, ра дим илу стра ци је за мр 
Ри чар да Кре ба, пи сца деч јих књи га 
из Ка ли фор ни је. Али ни је то све, 
ра дим и ко ри це за но ви ал бум но
во сад ског треш хард кор бен да War 
En gi ne, а бавим се и те то вирањем. 
Ни је ми те шко, јер су све то по сло
ви ко је во лим и ко ји ма се пре да јем у 
пот пу но сти  ка же Еми ли ја.

Да нас Еми ли ја по ред сту ди ра ња 
вред но ра ди и не ке дру ге по
сло ве, а сви они углав ном су 
ве за ни за њен умет нич ки рад. 
А по ред ње не про фе си о нал
но сти оно што кра си ову вред
ну и на да ре ну де вој ку, сва ка ко 
је ње на до бро та и уми ља тост 
ко јом про сто при вла чи љу
де око се бе. Иако су вре ме на 
те шка, Еми ли ја ка ко ка же, од 
шко ло ва ња не ће од у ста ти и 
на кон за вр шет ка тре ће го ди
не. Има већ но ве пла но ве за 
ко је ве ру је да ће ре а ли зо ва ти 
уз по др шку мај ке, ко ја је све 
вре ме ту да јој по мог не.

 У бу дућ но сти пла ни рам да 
кон ку ри шем за раз ме ну сту
де на та и да за вр шим ма стер 
сту ди је у За гре бу. На дам се да 
ћу ус пе ти, не сум њам у се бе. 
Имам ве ли ку во љу и же љу да 
у то ме успем, упр кос број ним 
те шко ћа ма. Али не од у ста јем. 
Ва жно ми је да у свом бли ском 
окру же њу имам љу де ко ји ме 
по др жа ва ју у све му што ра
дим. Ни шта ми дру го ни је ва
жно  ка же на кра ју раз го во ра 
Еми ли ја Ко дер мац.

М.Н.
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Зачетиригодине
откривено14жртава
У Град ској ку ћи у Срем ској Ми

тро ви ци прошлог че твр тка, 
9. мар та одр жан је са ста нак 

ко ји је ини ци ра ла Ло кал на мре жа 
за бор бу про тив тр го ви не љу ди ма, 
по во дом по се те Гру пе екс пе ра та за 
су зби ја ње тр го ви не љу ди ма. Ова 
гру па по се ти ла је Ср би ју ра ди кон
тро ле ра да ко ји се ти че ис пу ња ва ња 
стан дар да про пи са них Кон вен ци јом 
о бор би про тив тр го ви не љу ди ма, 
чи ји је пот пи сник и Ср би ја. На са ста
нку су представљени до са да шњи 
ре зул та ти Ло кал не мре жа за борбу 
против трговине људима и речено је 
да се Град Срем ска Ми тро ви ца сма
тра при ме ром до бре прак се по бро
ју от кри ве них жр та ва и на чи ну ра да 
ло кал не мре же. 

 Град Срем ска Ми тро ви ца се ак
тив но укљу чи о кроз ло кал ну мре жу 
у бор бу про тив тр го ви не љу ди ма. 
Мак си мал но по др жа ва мо ту бор бу, 
по го то во у вре ме ми грант ске кри
зе, јер по сто је мно го ве ће шан се 
за тр го ви ну љу ди ма. Тру ди ће мо се 
да мак си мал но са ор га ни ма ре да 
и дру гим др жав ним ин сти ту ци ја ма 
спре чи мо би ло ка кве кри ми нал не 
по ја ве на те ри то ри је на шег Гра да 
– ре као је гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Вла ди мир Са на дер.  

Сне жа на Ста ни са вље вић, ди рек
тор ка Цен тра за со ци јал ни рад „Са

ва“ из Срем ске Ми тро ви це, која је и 
ко ор ди на тор Ло кал не мре же за бор
бу про тив тр го ви не љу ди ма, ис ти че 
да је ло кал на мре жа од свог осни ва
ња, 2013. го ди не, из у зет но ак тив на. 

 Кључ не ин сти ту ци је ло кал не 
мре же је су Цен тар за со ци јал ни 
рад, По ли ци ја, Ту жи ла штво, ло кал
на са мо у пра ва, Цр ве ни крст, На ци
о нал на слу жба за за по шља ва ње и 
ци вил ни сек тор. На ша ло кал на мре
жа је из у зет но ак тив на. На осно ву 
по да тка ко је смо има ли, про це ни ли 
смо нај у гро же ни је циљ не гру пе са 
ко јима тре ба ра ди ти пре вен тив но, 
јер је пре вен ци ја кључ на. Циљ на 

гру па су Ро ми, мла де не за по сле не 
же не ко је су ис ка зи ва ле сво јим по
сло дав ци ма да же ле да на ђу по сао 
у ино стран ству, за тим уче ни ци за вр
шних раз ре да сред њих шко ла. Од 
про шлог ма ја има мо при хва ти ли ште 
за сме штај же на и де це жр та ва на
си ља у по ро ди ци и жр та ва тр го ви не 
љу ди ма – до да ла је Сне жа на Ста ни
са вље вић. 

Тре нут но, у Си гур ној ку ћи у Срем
ској Ми тро ви ци на ла зи се 20 осо ба, 
пет же на и 15 де це. Пре ма ре чи ма 
Са ње Кља јић, ди рек тор ке Цен тра за 
за шти ту жр та ва тр го ви не љу ди ма у 
Срем ској Ми тро ви ци је од 2012. за
кључ но са 2016. го ди ном иден ти фи
ко ва но 14 жр та ва тр го ви не љу ди ма. 
Ка ко она ис ти че, по себ но за бри ња
ва чи ње ни ца да то ни је пра ва број
ка и да се прет по ста вља да је „си ва“ 
број ка да ле ко ве ћа. Она је по хва ли
ла митровачку ло кал ну мре жу и ис
та кла да је Си гур на ку ћа у Срем ској 
Ми тро ви ци на ви со ком ни воу што се 
ти че ис пу ње но сти стан дар да и без
бед но сти жр та ва. Кља јић на по ми ње 
из у зет ну са рад њу са Цен тром за со
ци јал ни рад „Са ва“. 

Један од закључака са састанка 
јесте да је нео п ход но о овом про
бле му, по ди ћи свест це ло куп не јав
но сти. 

С.Станетић

Пре ма ре чи ма Са ње Кља јић, ди рек
тор ке Цен тра за за шти ту жр та ва тр го ви
не љу ди ма про шле го ди не иден ти фи ко
ва на су два ми гран та као жр тве.

 По ред 40 при ја ва ко је смо има ли, 
про шле го ди не иден ти фи ко ва не су са
мо две жр тве. Љу ди ко ји ра де на те ре ну 
не мо гу да уоче сиг на ле да се ра ди о жр
тви, а жр тве не ће са ме да се иден ти фи
ку ју, јер им је циљ да стиг ну до же ље не 
де сти на ци је. Пла ше се, да уко ли ко не ко 
от кри је да су жр тве, у же љи да им по
мог не, спре чи ће њи хов пра ви пут – до
да је Кља јић.

Имигрантижртве
трговинељудима

СасастанкауГрадскојкући
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Узми рачун и ...
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

После првог круга наградне игре „Узми рачун и 
победи“ зна се ко је добио први стан у Београду и 
још 177 других награда. Честитамо.

Базен са преко четири милиона коверата деловао ми је 
потпуно застрашујуће. Питала сам се да ли је могуће да је 
четири милиона грађана Србије послало коверат, али ми 
је добитница стана развејала заблуду. Признала је да је, 
на наговор детета, некад треба послушати и млађе, 
послала 30 коверата. Е, сестро да си послала и хиљаду 
пута по 30 исплатило би ти се. 

Читам коментаре на вести о извлачењу и не могу да 
верујем шта све људи пишу. На сајту Блица „коментатори“ 
се жале како није било довољно коверата, онда, 
извлачење није било регуларно, нису ставили онима што 
извлаче црни повез преко очију, те неко имао 11 исечака у 
коверти па га шкартирали, неко послао слипове од платне 
картице па се ни то није рачунало. Ја стварно не знам да 
л’ је било регуларно, нисам гледала, али слатки су ми ти 
коментари. Било је и оних који нису разумели правила, па 
су им тек у директном преносу објашњене недоумице. 
Сад су бесни, јер да су разумели, сигурно би добили тај 
стан, али овако испада да их је лично министарка 
Брнабић зезнула и није им добро објаснила.

Даље, један „из Сурдулицу“ се жалио што само чланови 
СНС могу да добију коверат, он скупио „подоста“ рачуна, 
ал му не дадоше коверте у Пошти јер ту раде све сами 
чланови СНС. Нико га не може убедити да то није 
„политички“ и зато каже лик „Вучићу од мене и моју 
породицу неће да добијеш ниједан глас“. А могао је 
добити шест, мислим гласова, тако човек каже. Један 
други се опет жалио да код њега у Пошти раде све сами 

чланови ДС, па да зато није било коверата. У Нишу се, 
опет, коверте појавиле тек крајем фебруара, није ни чудо 
што је највише Београђана добило награде, лопови деле 
плен између себе каже неки Ненад. Потписан са „Чиле КГ“ 
каже да је добитник веш машине из Крагујевца сумњив, 
каже да је члан СНС. И све тако, и томе слично. 

Ако није луд, човек читајући коментаре лако може да 
полуди. Јер колико лудака оставља коментаре и шта све 
пишу по интернету то је стварно запањујуће. Више ме је 
то запањило него онај базен са четири милиона коверата. 
Са коликом озбиљношћу и гневом се коментарише, по 
мени прилично ступидна наградна игра. Као да је то све 
заозбиљно, као да је то некакав реалан живот на који 
можеш утицати. Са друге стране, тих четири милиона 
коверата, те тоне хартије, које је Пошта разносила 
месецима као бесплатно то ме је потпуно шокирало. 
Можда ја стварно немам појма колико овај народ воли да 
се коцка са државом и игра лото, бинго или овако нешто, 
али мој утисак је био да тих четири милиона коверата у 
базену РТС-а показују стварни степен безнађа и беде у 
овој земљи. Колико очајника има који се хватају за сламку. 
Не знам, можда нисам у праву, али мени то тако изгледа, 
а ту никакав телевизијски раст би-ди-пи-ја не помаже. 

И на крају, зар није врхунски цинизам да стан у 
Београду добије, не неки сироти пензионер, нити 
радник из пропалог друштвеног предузећа, ни неки 

студент слабијег материјалног стања, или већ неко ко би 
се савршено уклопио у ову трагикомичну причу, него 
власница приватне хамбургерије. Баш ме занима колико 
се фискалних рачуна из њене радње нашло у ковертама 
које су извлачене прошле суботе?
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МИНИ СТАР ПРО СВЕ ТЕ МЛА ДЕН ШАР ЧЕ ВИЋ У ПОСЕ ТИ ШИДУ, РУМИ И ИНЂИ ЈИ

Ула га ња у шко ле и
дуал но обра зо ва ње 

Мини стар про све те, нау ке и тех но-
ло шког раз во ја Мла ден Шар че вић 
са сарад ни ци ма је 7. мар та посе-

тио Шид, Руму и Инђи ју и са чел ни ци ма 
тих општи на раз го ва рао о новим зако ни-
ма који се при пре ма ју у сфе ри про све те, 
као и o дуал ном oбразовању.

Сред ства за шко лу
„Срем ски фронт“

Током сво је рад не посе те шид ској 
општи ни, раз го во рао је са пред став ни ци-
ма локал не само у пра ве и дирек то ри ма 
основ них и сред њих шко ла са тери то ри је 
ове срем ске општи не, након чега је посе-
тио Основ ну шко лу „Срем ски фронт“, за 
чију ком плет ну рекон струк ци ју и обно ву 
је Вла да Репу бли ке Срби је обез бе ди ла 
пре ко 75 мили о на дина ра. Мини стар 
Шар че вић је том при ли ком изра зио вели-
ко задо вољ ство што је у посе ти шид ској 
општи ни, која је пре ма њего вим речи ма, 
42. локал на само у пра ва коју је посе тио 
за вре ме свог доса да шњег ман да та.

- У раз го во ри ма са пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве и пред став ни ци ма 
обра зов них уста но ва сагле да ли смо све 
могућ но сти за раз вој обра зов ног систе-
ма, али и неке дру ге ства ри, у овом 
срем ском гра ду. Оно што је важно јесте 
то, да смо иза бра ли шко лу „Срем ски 
фронт“ за пот пу ну адап та ци ју. Како у 
Врба су тако и у Шиду, смо у план обно ве 
ста ви ли ову шко лу, а износ сред ста ва је 
поза ма шан и изно си пре ко 600.000 евра. 
Адап та ци ја обу хва та ком плет ну рекон-

струк ци ју шко ле, почев ши од фаса де, 
елек трич них и водо вод них инста ла ци ја, 
тоа ле та, сто ла ри је и пра во је вре ме да 
се ова шко ла у пот пу но сти, а не пар ци-
јал но обно ви. То што је ова шко ла тако 
лепо одр жа ва на и при стој на, заслу жни 
су пре све га људи који о томе воде рачу-
на, али је дефи ни тив но зре ла за пот пу но 
обно ву. Прин цип наше вла де је да се 
барем у наред них 20 годи на интен зив но 
ради на поправ ка ма наших обра зов них 
уста но ва. Ја се као мини стар оба ве зу јем 
да ћу, уко ли ко оста нем на овој пози ци ји, 
по завр шет ку радо ва доћи поно во да 
посе тим ову шко лу у новом руху. Тако ђе, 
ја сам са коле га ма дирек то ри ма шко ла 
раз го ва рао и о рефор ма ма које чека ју 
наше обра зов не уста но ве које су запо че-
ле и могу рећи да смо има ли један успе-
шан саста нак - иста као је мини стар Шар-
че вић.

Како је током посе те шко ли изја вио 
пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко-
вић, ово је тек први корак ка обез бе ђе њу 
бољих усло ва за обра зо ва ње уче ни ка са 
под руч ја шид ске општи не.

- Ова обно ва шко ла је од вели ког зна-
ча ја за нашу локал ну само у пра ву. Мени 
је вео ма дра го што сам дома ћин мини-
стру и њего вим сарад ни ци ма. Шид 
конач но мора да повра ти углед и на овај 
начин то ради мо, обра зо ва ње је јед но од 
важних став ки које мора да пра ти токо ве 
у еко но ми ји. Раз го ва ра ли смо и о дуал-
ном обра зо ва њу и дру гим важним ства-
ри ма за нашу омла ди ну и за наш град. 
Мини стар Шар че вић је и пре посе те био 
упо знат са ситу а ци јом у Шиду, али сада 

се лич но уве рио као и са ситу а ци јом у 
овој шко ли. Шко ла је вели ка, функ ци о-
нал на али је доста тога дотра ја ло у њој и 
надам се да ће завр шет ком радо ва она 
доби ти нови изглед а наши уче ни ци аде-
кват не усло ве за рад. Ова кву инве сти ци-
ју Шид није имао више од 25 годи на - 
иста као је Вуко вић.

Пред став ни ци шко ле „Срем ски фронт“ 
иста кли су вели ко задо вољ ство због ско-
рог почет ка радо ва на ком плет ној адап-
та ци ји:

- Радо ви би тре ба ли да поч ну кра јем 
маја или почет ком јуна месе ца. У сва ком 
слу ча ју ћемо испла ни ра ти и орга ни зо ва-
ти радо ве тако да наста ва не трпи. Раду-
је мо се што ће наша шко ла доби ти пот-
пу но нови изглед и функ ци о нал ни ји про-
стор за рад - рекла је дирек тор ка шко ле 
„Срем ски фронт“ Весна Кузми нац.

Дуално образовање 
по мери привреде 

Мини стар про све те је у Град ској кући у 
Руми раз го ва рао са пред сед ни ком рум-
ске општи не Сла ђа ном Ман чи ћем и 
заме ни цом пред сед ни ка Мари јом Стој-
че вић, а потом и оби шао Сред њу струч-
ну шко лу „Бран ко Ради че вић“ где је одр-
жан и Актив дирек то ра Сре ма.

- Сазнао сам да ком па ни је које су овде 
већ дошле оче ку ју боље обу че ну рад ну 
сна гу. Ми смо у про це су изра де нових 
зако на и ових дана има мо још да довр-
ши мо раз го во ре са син ди ка ти ма па ћемо 
веро ват но у апри лу, кре ну ти у јав ну рас-

Оби ла зак шид ске Основ не шко ле „Срем ски фронт“ 
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пра ву о тим пред ло зи ма. Циљ нових 
зако на је да про ме не јед ну општу сли ку 
око неких поја ва које су насле ђе не, а то 
је недо ста так везе изме ђу при вре де и 
обра зо ва ња, што је и јед на од глав них 
тема на Бизнис фору му на Копа о ни ку. 
Дакле, јед но је каби нет ски рад и сазна-
ња, а дру га чи је је када дође те на терен и 
на лицу места види те ситу а ци ју у шко ла-
ма. Виде ли смо овде добре и лоше при-
ме ре и да још може доста тога да се 
ура ди. У том новом амби јен ту који пра-
ви мо добра је при ли ка да ква ли тет рада 
изби је на прво место. Ту ће кључ ну уло гу 
има ти дирек то ри обра зо ва них уста но ва 
и на њихо вој обу ци и лицен ци ра њу ћемо 
интен зив но ради ти. Неће мо гово ри ти о 
поли тич ким и син ди кал ним дирек то ри-
ма, као до сада, него људи ма који су се 
сво јим ква ли те том дока за ли да могу да 
воде уста но ве. То је први услов да може-
мо ради ти озбиљ ни је. Дра го ми је што су 
у рум ској општи ни изми ре не и све оба ве-
зе пре ма школ ству и пред школ ским уста-
но ва ма што није чест слу чај. Бори мо се 
и за ста тус вас пи та ча. До кра ја јуна у 
Зако ну о пла та ма ће бити јед на нови на 
где ће се про свет ни рад ни ци нај зад 
изјед на чи ти са при ма њи ма дру гих кори-
сни ка буџе та, што је добра вест. Још 
боља је да ће то бити и услов за уки да-
ње урав ни лов ке, јер мора мо напра ви ти 
кри те ри ју ме да уну тар систе ма посто је 
плат ни раз ре ди, јер је немо гу ће да сви 
раде истим ква ли те том - наја вио је мини-
стар Шар че вић.

Када је реч о дуал ном обра зо ва њу, 
мини стар исти че да ће он зави си ти и од 
раз во ја при вре де. Они који раде на дуал-
ном обра зо ва њу су сагле да ли добра 
иску ства Швај цар ске, Аустри је, Сло ве ни-
је, Чешке, Руму ни је, па чак и Дан ске и 
Пор ту га ла и укљу чи ће их где је то 
потреб но. На при мер, у Пећин ци ма ради 
„Бош“ и ту је модел већ познат.

- Ако има мо добре пољо при вред не 
шко ле, каква је у Руми, Шап цу, Футо гу 
које су добро раз ви је не, у њих ћемо ула-
га ти, што ће бити осно ва за ства ра ње 
јед ног добр ог људ ског ресур са који ће и 
инве сти то ри пре по зна ти. Има мо вели ку 
подр шку и помоћ у томе дру гих зема ља. 
Швај цар ска је уло жи ла 336 мили о на 
швај цар ских фра на ка, као и Немач ка и 
Аустри ја, то су вели ке паре које смо 
доби ли за раз вој обра зо ва ња у Срби ји. 

Зато не знам зашто се гово ри злу ра до да 
су те нови не лоше за наше уче ни ке. Ми 
смо то има ли слич но у вре ме соци ја ли-
зма, када је при вре да била јака, сада се 
та при вре да тран сфор ми ше - сада нам 
тре ба ју мај сто ри. Неко воли да ради, али 
ако поже ле, уче ни ци после могу и даље 
да се шко лу ју. У Немач кој 25 одсто деце 
има ју бене фи ци је, ако из рада одла зе на 
сту ди је. То је и нама циљ. Нама су иску-
ства дру гих дра го це на, али ми пра ви мо 
на осно ву тога свој модел - укљу чи ли 
смо у то при вре ду, при вред не комо ре, 
локал не само у пра ве. Први пут план упи-
са се пра ви тако што ради мо зајед но са 
пред сед ни ци ма општи на, при вре дом, 
НСЗ - исти че Шар че вић.

Сла ђан Ман чић је иста као да над ле-
жно Мини стар ство ула же зна чај не напо-
ре у рефор ми обра зо ва ња. 

- Упо знао сам мини стра са напо ри ма 
које наша локал на само у пра ва чини да 
се обра зов ни и школ ски систем у нашој 
општи ни подиг не на што виши ниво. Упо-
зна ли смо га са сред стви ма које ми у 
овом тре нут ку издва ја мо како за основ-
но, тако и сред ње обра зо ва ње. Локал на 
само у пра ва не дугу је нијед ној шко ли, ни 
по јед ном осно ву, ми наше оба ве зе 
редов но изми ру је мо. Мини стар нас је 
упо знао и са новим зако ном о дуал ном 
обра зо ва њу, то је нешто што ми у рум-
ској општи ни подр жа ва мо и прак тич но 
почи ње мо са при ме ном с обзи ром на 

вели ки број инве сти ци ја које су реа ли зо-
ва не или се реа ли зу ју код нас. Ово је за 
нас вео ма кори сна посе та - рекао је Сла-
ђан Ман чић.

Недо ста так капа ци те та
у инђиј ским врти ћи ма

Мини стар про све те, нау ке и тех но ло-
шког раз во ја Мла ден Шар че вић раз го ва-
рао је и са пред сед ни ком Општи не Инђи-
ја Вла ди ми ром Гаком о при о ри те ти ма 
раз во ја обра зов но - вас пит них уста но ва 
у Инђи ји, укљу чу ју ћи и про блем капа ци-
те та врти ћа.

На састан ку одр жа ном у Инђи ји пред-
став ни ци локал не само у пра ве иста кли 
су про блем недо стат ка капа ци те та у 
врти ћи ма и нагла си ли да ула жу вели ке 
напо ре у насто ја њу да пове ћа ју исте, 
како кроз про ши ре ње посто је ћих обје ка-
та, тако и кроз град њу новог.

С тим у вези, мини стар Шар че вић је 
пору чио да ће Мини стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја насто ја ти 
да помог не у реша ва њу про бле ма и као 
јед ну од могућ но сти навео је сред ства 
Свет ске бан ке наме ње на пове ћа њу обу-
хва та бро ја деце у обла сти ране писме-
но сти у изно су од 50 мили о на дола ра. 

- Када цео систем дове де мо у ред 
новац ћемо раци о нал но и кон тро ли са но 
тро ши ти, па ћемо има ти и више сред ста-
ва за ула га ња у нове објек те - рекао је 
Шар че вић.

Мини стар је похва лио напо ре које 
локал на само у пра ва чини како би 
побољ ша ла инфра струк ту ру школ ских 
обје ка та, као и без бед ност уче ни ка у 
шко ла ма. 

Пред сед ник Гак упо знао је мини стра о 
актив но сти ма које се спро во де у вези 
уво ђе ња дуал ног обра зо ва ња. 

- Инђи ја сто ји на кур су дуал ног обра зо-
ва ња јер је недо ста так прак тич них зна ња 
оно што деци недо ста је по завр шет ку 
шко ле. Важно је да се деца шко лу ју за 
посао, а на нама, као локал ној само у-
пра ви, је да обез бе ди мо нова рад на 
места - рекао је Вла ди мир Гак. 

Деле га ци ја из мини стар ства про све те 
је у окви ру посе те општи ни Инђи ја оби-
шла Пред школ ску упра ву „Бошко Буха“ и 
Основ ну шко лу„Душан Јер ко вић“. 

Е.М.Н.

Посе та Сред њој струч ној шко ли „Бран ко Ради че вић“ у Руми

Саста нак у Општи ни Инђи ја
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: МИРО СЛАВ ЈОВА НО ВИЋ, НАЧЕЛ НИК УПРА ВЕ
ЗА САО БРА ЋАЈ, КОМУ НАЛ НЕ И ИНСПЕК ЦИЈ СКЕ ПОСЛО ВЕ 

Ефи ка сни ји јав ни пре воз

Из Лаћар ка
ауто бус у току 

дана пола зи
37 пута што је 

знат но уве ћа ње 
него у ста ром 

систе му

По први пут у митро вач кој локал-
ној само у пра ви сви посло ви који 
има ју везе са сао бра ћа јем, а у 

над ле жно сти су Гра да, нала зе са на 
једном месту. У над ле жно сти Град ске 
упра ве за сао бра ћај, кому нал не и 
инспек циј ске посло ве од кра ја јула 
2016. годи не су поред инспек циј ских 
слу жби и кому нал не поли ци је и јав ни 
град ски и при град ски пре воз, упра-
вља ње јав ним пар ки ра ли шти ма, одр-
жа ва ње путе ва и ули ца, одр жа ва ње 
сао бра ћај не сиг на ли за ци је, посло ви 
коор ди на ци је без бед но сти сао бра ћа ја 
на нивоу Гра да, тех нич ко регу ли са ње 
сао бра ћа ја, посло ви у вези так си пре-
во за. 

Како за М нови не наво ди врши лац 
дужно сти начел ни ка ове упра ве Миро-
слав Јова но вић, ства ра њем ова кве 
упра ве пре по зна та је важност самог 
сао бра ћа ја и доне та је одлу ка да се  
њиме упра вља стра те шки са јед ног 
места. 

- Пошто су побро ја ни посло ви у вези 
са сао бра ћа јем углав ном кому нал не 
делат но сти, ново фор ми ра ној упра ви 
су пове ре не и оста ле кому нал не 
делат но сти и над зор над њима који 
оба вља ју инспек ци ја и кому нал на 
поли ци ја. Како се посло ви инспек ци је 
и кому нал не поли ци је доста пре кла па-

ју логич но је да ове две слу жбе буду у 
окви ру исте упра ве – наво ди Јова но-
вић.

Како је у пита њу нова упра ва, било 
је потреб но усво ји ти низ прав них ака та 
којим је дефи ни сан сам рад упра ве и 
посло ва које ће упра ва оба вља ти. 
Буџет ове упра ве за 2017. изно си 
215.317.000 дина ра.

- Од првог сеп тем бра ста р то вао је 
пот пу но нов систем јав ног пре во за на 
тери то ри ји Гра да тако да је углав ном 
сва кон цен тра ци ја посла била усме ре-
на ка поди за њу овог систе ма, одно сно 
ка импле мен та ци ји Сту ди је јав ног 
град ског и при град ског пре во за која је 
дефи ни са ла нов систем. То су ства ри 
које се голим оком не виде али изи ску-
ју пуно вре ме на. Ту пре све га мислим 

на дефи ни са ње изгле да возних испра-
ва, на дефи ни са ње мето до ло ги је 
обра чу на тро шко ва, на доно ше ње 
пра вил ни ка о тариф ном систе му, на 
орга ни зо ва ње депоа кара та, на орга-
ни за ци ју кон тро ле пре во за, на поста-
вља ње сао бра ћај не сиг на ли за ци је 
која је испра ти ла нове тра се пре во за и 
слич но – каже Јова но вић. 

За јав ни град ски и при град ски пре-
воз у ово го ди шњем буџе ту гра да пла-
ни ра но је 63,3 мили о на дина ра. Начел-
ник Јова но вић исти че да је добра 
стра на новог систе ма јав ног пре во за 
та што Град упра вља њиме, а то зна чи 
да Град одлу чу је о свим нови на ма и 
про ме на ма. 

- У наред ном пери о ду нам је циљ да 
сам пре воз што више при бли жи мо 

Начел ник Миро слав Јова но вић

Усво је на је нова град ска одлу ка о јав-
ним пар ки ра ли шти ма и ура ђе на ана ли за 
посто је ћег ста ња. За упра вља ње јав ним 
пар ки ра ли шти ма у буџе ту је пла ни ра но 21 
мили он дина ра.

- У наред ном пери о ду нас оче ку је да 
зајед но са Пар кинг сер ви сом ЈКП „Кому на-
ли је“ раз мо три мо све пред ло ге за побољ-
ша ње пар ки ра ња у гра ду и одлу чи мо које 
ћемо нови не усво ји ти. Ту пре све га мислим 

на корек ци је цене кара та, јер мисли мо да 
су днев не кар те пре ви со ке, ана ли за зона 
напла те и могућ ност уво ђе ња нових зона, 
корек ци ја рад ног вре ме на напла те пар кин-
га, нпр. уки да ње пла ћа ња пар ки ра ња 
субо том после под не, реша ва ње про бле ма 
пар ки ра ња на тако зва ним „X“ мести ма и 
на зеле ним повр ши на ма, могућ ност 
изград ње нових пар ки ра ли шта у гра ду и 
слич но – каже Јова но вић.

Висо ке днев не кар те за пар кинг
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Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

гра ђа ни ма тако што ћемо кроз про па-
ганд ни мате ри јал, а пре све га кроз 
поста вља ње редо ва вожње на самим 
ста ја ли шти ма оба ве сти ти гра ђа не о 
самим лини ја ма и вре ме ни ма пола за-
ка. Тако ђе, тру ди ће мо се да што више 
при ват них фир ми уву че мо у систем 
пре во за и да спа ја њем пре во за са 
инду стриј ским зона ма пону ди мо још 
јед ну погод ност буду ћим инве сти то ри-
ма тако што ћемо им пону ди ти реше-
ње про бле ма дола ска и одла ска рад-
ни ка на посао. У овој годи ни је пла ни-
ра но уво ђе ње инфор ма ци о ног систе-
ма којим ће се пра ти ти кре та ње ауто-
бу са и кон тро ли са ти редов ност пола-
за ка, а неки дуго роч ни циљ нам је да 
уз пове ћа ње ква ли те та пре во за уре-
ди мо посто је ћа и изгра ди мо што више 
нових ауто бу ских ста ја ли шта – каже 
начел ник и дода је да по први пут уче-
ни ци сред њих шко ла, њих 220, који 
дола зе из соци јал но угро же них поро-
ди ца има ју пра во на пот пу но бес пла-
тан пре воз. Исто тако нпр. из Лаћар ка 
ауто бус у току дана пола зи 37 пута 
што је знат но уве ћа ње него у ста ром 
систе му. 

Послед њих неко ли ко годи на Град 
Срем ска Митро ви ца спро во ди про јек-
те сао бра ћај но - тех нич ког уре ђе ња 
зона основ них шко ла. После уре ђе ња 
неко ли ко шко ла у самом гра ду, у 
Лаћар ку и Мар тин ци ма, послед њи 
про је кат је ура ђен у зони шко ле у 
Кузми ну. 

Упра ва кроз Савет за без бед ност 
сао бра ћа ја има уло гу да ускла ђу је рад 
свих инсти ту ци ја у гра ду које има ју 
везе са сао бра ћа јем (сао бра ћај на 
поли ци ја, Сир ми јум пут као упра вљач 
пута, основ не и сред ње шко ле, удру-
же ња гра ђа на и дру ги) како би се 
пове ћа ла без бед ност сао бра ћа ја. 

- Закон ски сред ства који ма Савет 
упра вља се сли ва ју у град ски буџет из 
сао бра ћај них казни и ми смо дужни да 
их вра ти мо у пове ћа ње без бед но сти 
сао бра ћа ја. Из тог раз ло га смо пла ни-
ра ли да ова сред ства у 2017. годи ни 
опре де ли мо за уна пре ђе ње сао бра-
ћај ног обра зо ва ња, за наста вак сао-
бра ћај ног уре ђе ња зона основ них шко-
ла, за еду ка ци ју настав ног осо бља, за 
спро во ђе ње кам па њи које ће бити 
усме ре не пре све га на нај у гро же ни је 
кате го ри је уче сни ка у сао бра ћа ју, на 
тех нич ко опре ма ње сао бра ћај не поли-

ци је како би има ли ефи ка сни ји рад – 
обја шња ва Миро слав Јова но вић. 

С обзи ром на то да део упра ве чине 
и инспек ци је и кому нал на поли ци ја, 
пита ли смо начел ни ка коли ко је задо-
во љан радом ових слу жби.

- Уста но вљен је про блем малог бро-
ја извр ши ла ца у одно су на зако ном 
про пи са не усло ве и у одно су на дру ге 
гра до ве и општи не. По зако ну дола зи 
један кому нал ни поли ца јац на 5.000 
ста нов ни ка тако да би ми тре ба ли да 
има мо 17 кому нал них поли ца ја ца, 
уме сто шест коли ко их је сада. У Гра ду 
Пан че ву, који је при мер добре прак се, 
ради шест сао бра ћај них инспек то ра и 
14 кому нал них инспек то ра, а код нас 
један сао бра ћај ни, један кому нал ни, 
два гра ђе вин ска инспек то ра и један 
инспек тор за зашти ту живот не сре ди-
не. С обзи ром на забра ну запо шља ва-
ња у јав ном сек то ру овај про блем је 
могу ће реши ти једи но новим начи ном 
рада где ће се коор ди ни ра ти рад обе 
слу жбе. Пре вас ход ни циљ нам је уво-
ђе ње софт ве ра за једин стве но вође-
ње пред ме та и кон тро лу рада. Софт-
вер под ра зу ме ва да се при ли ком под-
но ше ња при ја ве пред мет отва ра елек-
трон ски а касни је про сле ђу је над ле-
жној инспек циј ској слу жби. Овим би се 
пре све га решио про блем дупли ра ња 
посла изме ђу ове две слу жбе, а и 
ство ри ла би се једин стве на база пода-
та ка која би омо гу ћи ла ефи ка сан пре-
глед свих пред ме та и већу тран спа-
рент ност рада са крај њим циљем 
пове ћа ња ква ли те та рада. Тако ђе сам 
рад слу жби смо ускла ди ли са новим 
Зако ном о инспек циј ском над зо ру тако 
да се при каз кон трол них листа, одно-
сно самих нало га за инспек циј ски над-
зор нала зи и на зва нич ном сај ту Гра-
да. Како би све ове ства ри зажи ве ле 
пред сто ји нам модер ни за ци ја инспек-
ци је и кому нал не поли ци је пре све га у 
тех нич кој опре мље но сти за рад – каже 
Јова но вић.

На кон ста та ци ју аутор ке ових редо-
ва да гра ђа ни ма ништа не зна чи да ли 
ће инспек циј ске слу жбе има ти модер-
ни је соф те ре и једин стве не базе пода-
та ка, већ да их зани ма да ли ће њихов 
про блем при ја вљен инспек ци ји или 
кому нал ној поли ци ји бити решен, 
начел ник каже да се зала же да ове  
слу жбе буду ефи ка сни је и доступ ни је 
гра ђа ни ма. 

Биља на Села ко вић

За Миро сла ва Јова но ви ћа, дипло ми ра-
ног инже ње ра сао бра ћа ја, када је иза-
бран за начел ни ка гово ри ло се да је 
човек од пове ре ња Вла ди ми ра Пет ко ви-
ћа. Након што је Пет ко вић под нео остав ку 
на место гра до на чел ни ка, спе ку ли са ло се 
да ће и Јова но вић напу сти ти сво ју функ-
ци ју. Међу тим, нови гра до на чел ник Вла-
ди мир Сана дер га је задр жао у свом тиму. 

- Вла ди мир Пет ко вић и ја јесмо при ја-
те љи, али то нема ника кве везе са 
послом који оба вљам. Мене је на место 
начел ни ка поста ви ла Срп ска напред на 
стран ка, чији сам члан, а прет по ста вљам 
због иску ства које имам у обла сти сао-
бра ћа ја. Циљ ми је да водим упра ву нај-
бо ље што могу – сма тра Миро слав Јова-
но вић.  

Меди ји се послед њих неде ља све 
чешће баве про бле мом паса лута ли ца. 
Сти че се ути сак да инспек циј ске слу жбе 
пре ба цу ју одго вор ност јед ни на дру ге. 
Начел ни ка пита мо да ли ће изград ња 
ази ла заи ста трај но реши ти про блем 
паса лута ли ца у Срем ској Митро ви ци?

- Има пуно недо ре че ног у овој про бле-
ма ти ци. Нама је нај бит ни је да напра ви-

мо азил, да би се акти ви ра ла Зоо хи ги је-
на, која би хва та ла псе лута ли це и сме-
шта ла их у азил. Ми има мо вели ки про-
блем, јер нам пуно паса дово зе са стра-
не. Нама би нај ви ше зна чи ло када би се 
овај про блем решио на нивоу репу бли ке, 
да буде што више ази ла за напу ште не 
живо ти ње – исти че Миро слав Јова но-
вић. 

При ја тељ бив шег гра до на чел ни ка

Псе лута ли це нам дово зе са стра не

У Гра ду Пан че ву,
који је при мер

добре прак се, ради 
шест сао бра ћај них 

инспек то ра и
14 кому нал них

инспек то ра, а код
нас један сао бра ћај ни, 

један кому нал ни,
два гра ђе вин ска 

инспек то ра и један 
инспек тор за зашти ту 

живот не сре ди не
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СТЕ ВАН КАЗИ МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИРИГ 

Оче ку је мо вели ки развој 
тури зма

Ириг издва ја ју три 
ства ри које су код
нас глав не што се

тиче тури зма. Бањ ски 
тури зам, вер ски

тури зам, јер Ириг има 
осам мана сти ра на 

сво јој тери то ри ји, и 
вин ски тури зам. То су 

три око сни це, рекао
је у интер вјуу за

Срем ску теле ви зи ју 
пред сед ник Општи не 

Ириг Сте ван
Кази ми ро вић

Како је наја вио у интер вјуу за 
Срем ску теле ви зи ју пред сед ник 
ири шке општи не Сте ван Кази ми-

ро вић, уско ро би тре ба ло да поч ну 
радо ви на сана ци ји Гре бен ског пута 
на Фру шкој гори. Рекон струк ци ја Гре-
бен ског пута је вео ма бит на, не само 
за ири шку него и за дру ге срем ске 
општи не. 

- Изме ђу 15. и 20. мар та тре ба ло би 
да поч ну радо ви на сана ци ји Гре бен-
ског пута. То је пут од Ири шког вен ца 
до хоте ла Нор цев. За тај део пута је 
Општи на Ириг има ла ура ђен про је кат 
и доби ли смо сред ства од Упра ве за 
капи тал на ула га ња у изно су од око 50 
мили о на дина ра. То је део ни ца од око 
три и по кило ме тра пута и ради ће се 
сана ци ја, пре свла че ње коло во за и 
бан ки не. Пут је био у јако лошем ста-
њу, пого то во део од Ири шког вен ца до 
Нор це ва и из тог раз ло га кре ће мо 
прво са том део ни цом. Рок за завр ше-

так радо ва је до јуна. У првој поло ви-
ни годи не већ ћемо има ти овај део 
пута у упо тре би. Поред тога, кре ну ли 
смо и у изра ду про јек та за рекон струк-
ци ју пута од хоте ла Нор цев до Бан сто-
ла, пре ма Инђи ји. Важан је и тај дру ги 
део пута, јер ће Бео гра ђа ни и Инђиј ци 
брже дола зи ти до Фру шке горе – каже 
Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не Ириг.  

Пошто је ири шка општи на усме ре на 
ка раз во ју тури зма, нео п ход на је уре-
ђе на инфра струк ту ра, а мно го тога ће 
се про ме ни ти и изград њом дуго о че ки-
ва ног Фру шко гор ског кори до ра.

- Пут на инфра струк ту ра је јако бит-
на за општи ну Ириг, која је реши ла да 
се бави тури змом. Без инфра струк ту-
ре не може мо раз ви ја ти тури зам. 
Вели ки про блем је и маги страл ни пут 
и ми оче ку је мо да ће се са изград њом 
Фру шко гор ског кори до ра про ме ни ти 
доста ства ри. Мислим да ће се ове 

Изме ђу 15. и 20.
мар та тре ба ло

би да поч ну радо ви
на сана ци ји

Гре бен ског пута.
То је пут од

Ири шког вен ца
до хоте ла Нор цев
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годи не кре ну ти у екс про при ја ци ју 
земљи шта. Општи на Ириг ће бити 
извр ши тељ екс про при ја ци ја. За нас је 
важно да се нешто покре ну ло са 
мртве тач ке, види мо да нису то само 
пред из бор на обе ћа ња. Оно што је још 
важно за нас из ири шке општи не, је да 
ћемо ми први виде ти кон крет не пома-
ке на тере ну, јер прва фаза изград ње 
кори до ра под ра зу ме ва тунел од Пара-
го ва до општи не Рума – дода је Кази-
ми ро вић. 

Кра јем фебру а ра поче ла је и дру га 
фаза радо ва на врд нич кој Каси ни која 
под ра зу ме ва уво ђе ње цен трал ног 
гре ја ња, рекон струк ци ју елек трич них 
инста ла ци ја и подо ва. Рок за завр ше-
так ових радо ва је 60 дана. 

- Доби ли смо сред ства у изно су од 
6,6 мили о на дина ра за тај про је кат. У 
Каси ни се тре нут но нала зе про сто ри је 
Месне зајед ни це, Срп ске чита о ни це, 
ту ће бити још неко ли ко удру же ња, 
Пошта, тако да ће згра да зажи ве ти у 
пуном сја ју. Про шле годи не смо ура-
ди ли прву фазу рекон струк ци је Михи-
зо ве куће. Сред ства од Упра ве за 
капи тал на ула га ња за овај про је кат 
обез бе ђе на су у изно су од 11 мили о на 
дина ра и чети ри мили о на је уче шће 
Општи не Ириг. Нада мо се да ћемо 

успе ти са 15 мили о на да дове де мо 
Михи зо ву кућу у функ ци о нал но ста ње 
– сма тра Кази ми ро вић. 

Ири жа ни су недав но има ли и запа-
жен наступ на Сај му тури зма у Бео-
гра ду. 

- Ириг издва ја ју три ства ри које су 
код глав не што се тиче тури зма. Бањ-
ски тури зам, вер ски тури зам, јер Ириг 
има осам мана сти ра на сво јој тери то-
ри ји, и вин ски тури зам. То су три око-
сни це. Двадесет пет одсто наше тери-
то ри је гра ви ти ра ка Фру шкој гори. 
Пла ни на, бања, вер ски објек ти, све је 
на малом про сто ру зао кру же но и ми 
оче ку је мо вели ки успон тури зма. Али 
смо све сни чиње ни це да тури зам не 
може пре ко ноћи да зажи ви. Мора да 
про ђе вре ме, мора да се ула же. У 
Врд ни ку, поред изград ње ста зе здра-
вља, оче ку је мо жича ру и гон до ле, од 
Хоте ла Пре ми јер аква до Врд нич ке 
куле, то ће бити једин стве но. Тре нут-
но има мо у Врд ни ку 1.050 лежа ја који 
су попу ње ни током целе годи не – 
каже Кази ми ро вић. 

Срп ска чита о ни ца у Ири гу недав но 
је про сла ви ла 175 годи на посто ја ња. 
Коли ко је важна та инсти ту ци ја, не 
само за Ириг него и за цео Срем?

- Јако је зна чај на. Срп ска чита о ни-
ца је позна та како у Срби ји, тако и 
шире. Ириг је парт нер Гра ду Новом 
Саду као пре сто ни ци кул ту ре, због 
Чита о ни це, Михи зо ве куће, мана сти-
ра. Иза зов је, и дра го нам је што је 
Град Нови Сад то пре по знао и узео 
нас за парт не ра. То је доказ да Ириг 
има шта да пока же – сма тра Кази ми-
ро вић. 

Што се тиче запо шља ва ња, Кази-
ми ро вић наво ди да ова општи на има 
сарад њу са фабри ком ИГБ у Инђи ји и 
тамо ради 70 жена из ири шке општи-
не.  Општи на Ириг је прва два месе ца 
сно си ла тро шко ве пре во за, а сад је то 
наста ви ла фабри ка. Кази ми ро вић 
тако ђе ука зу је на добру сарад њу и са 
рум ском општи ном. 

Општи на Ириг је са чети ри про јек-
та кон ку ри са ла код Упра ве за капи-
тал на ула га ња: за купо ви ну ултра-
звуч ног апа ра та за ири шки Дом здра-
вља, сана ци ју деч је уста но ве, 
изград њу пешач ко – бици кли стич ке 
ста зе до Новог Хопо ва и за изград њу 
балон хале. 

- Тре нут но ради мо на про јек ту 
обје ка та Дома за уче ни ке и за тај 
про је кат има мо вели ку подр шку и 
Мини стар ства и Покра јин ског секре-
та ри ја та за обра зо ва ње. Ура ди ће мо 

про је кат и сред ње шко ле, а онда би 
балон хала била и фискул тур на 
сала. Има мо у сред њој шко ли смер 
вино гра дар винар који је једи ни у 
Вој во ди ни. Нала зи мо се у том под не-
бљу где је вино гра дар ство раз ви је-
но. Има мо уче ни ке који би дошли из 
дру гих кра је ва Вој во ди не, а њима је 
нај ве ћи про блем сме штај. Уви де ло 
се да би тај смер зажи вео у Вој во ди-
ни. Оче ку је мо подр шку и шире зајед-
ни це – дода је први човек ири шке 
општи не. 

Вра ћа мо и даље ста ре дуго ве

Изград ња Дома уче ни ка

Пут на
инфра струк ту ра

је јако бит на
за општи ну Ириг,
која је реши ла да
се бави тури змом.
Вели ки про блем

је и маги страл ни пут
и ми оче ку је мо

да ће се са изград њом 
Фру шко гор ског

кори до ра про ме ни ти 
доста ства ри

Сте ван Кази ми ро вић наво ди да 
Општи на Ириг још увек вра ћа 
ста ре дуго ве. Са јед не стра не 
нео п ход но је сва дуго ва ња изми-
ри ти, док је са дру ге стра не 
потреб но обез бе ди ти и нор мал но 
функ ци о ни са ње уста но ва чији је 
осни вач Општи на. 

- Још увек вра ћа мо дуго ве, не 
може мо да вра ти мо дуговања за 
годи ну дана. Бар три годи не нам 
тре ба да дође мо до неке пози-
тив не нуле. До сада смо поло ви-
ну дуго ва ња успе ли да изми ри-
мо. Општи на и наше уста но ве 
мора ју да функ ци о ни шу. Дови ја-
мо се на све могу ће начи не, али 
сви функ ци о ни шу јако добро. 
Први у Сре му смо усво ји ли буџет 
16. децем бра про шле годи не и он 
је изно сио око 570 мили о на дина-

ра. То је у одно су на про шлу 
годи ну доста мање, али је реал-
ни је. Није поен та да само пра ви-
мо рас хо де, него мора мо ускла-
ди ти и при хо де и рас хо де. На 
иду ћој сед ни ци Скуп шти не пла-
ни ра мо први реба ланс буџе та за 
сред ства која смо доби ли про-
шле годи не након усва ја ња буџе-
та. Након реба лан са буџет би 
тре бао да изно си око 640 мили о-
на дина ра. Срп ска напред на 
стран ка има поло ви ну у пар ла-
мен ту. Са нама су у коа ли ци ји и 
СПС и Лига социјалдемократа 
Војводине и гру пе гра ђа на Покрет 
соци ја ли ста, од 20 одбор ни ка, ми 
има мо 16. Нема  трза ви ца – иста-
као је пред сед ник Општи не Сте-
ван Кази ми ро вић у интер вјуу који 
је дао Срем ској теле ви зи ји.
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Има ли краја правосудном 
мрцварењу у вези са пљачком 
буџета Града Сремска 

Митровица, или је правда 
недостижна када су у питању 
кадрови Бојана Пајтића и лопова из 
његовог окружења? Ко штити 
функционере Демократске странке др 
Мирослава Кендришића и Ненада 
Лемајића од кривичне одговорности? 
Зашто Тужилаштво већ годину дана 
води предистражни поступак и зашто 

исти није до сада већ завршен? На 
ова питања остале су без одговора 
новинари М новина, као вероватно и 
други који се занимају за овај случај.  

Да ли, и ко омета извршење правде 
по кривичној пријави која је 
Тужилаштву и Полицији упућена још 
пре годину дана. Зар годину дана 
није довољно да се предмет обради 
и уђе у судску процедуру, или можда 
одбаци? Да ли је у питању, по ко зна 
који пут, непостојање политичке воље 

Др Мирослав Кендришић 

КАКО ЈЕ ПЉАЧКАН МИТРОВАЧКИ БУЏЕТ: Путеви новца воде
ка текућем рачуну приватног удружења Ненада Лемајића  

ИМА ЛИ КРАЈА ПРАВОСУДНОМ МРЦВАРЕЊУ:
Ко у Митровици штити
Лемајића и Кендришића
од кривичне одговорности?!

Прошло је скоро 
годину дана

откако су М новине 
затражиле одговоре

од функционера 
Демократске странке у 

Сремској Митровици, 
председника Градског 
одбора др Мирослава 

Кендришића и 
председника Извршног 

одбора ГО Ненада 
Лемајића, а поводом 

афере подметања 
лажног рачуна као 

страначког Градској 
управи за буџет и 

финансије, чиме је 
опљачкано 1,100.000 

динара буџетских 
средстава
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и која то политичка снага држи 
правосудне органе у шаци? 

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 

Ненад Лемајић

Ове две поште ња чи не, функ ци о не ри ДС у Срем ској Митро
ви ци, Кен дри шић и Лема јић, нису желе ле да одго во ре на јед
но став но пита ње упу ће но од стра не М нови на: Зашто су над
ле жни ма у Град ској упра ви за буџет и финан си је, при ват ни 
рачун лажно под мет ну ли као стра нач ки и где је завр шио 
мили он ски износ који је из буџе та упла ћен за стро го одре ђе
не наме не?
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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!
А по ономе што је познато, у питању 

је веома једноставна ствар и за 
тужиоца почетника...  

Захваљујући открићу до ког су 
дошле М новине, Тужилаштво је 
Полицијској управи наложило 

истрагу у вези са пљачком градског 
буџета од стране функционера ДС. 
Ненада Лемајића и Мирослава 
Кендришића. Зашто предистражне 
радње трају толико дуго и докле се 
стигло, Тужилаштво не жели да 
саопшти јавности. Да ли ствар стоји у 
нечијој фиоци? А, мислило се да 
Функционере ДС у Сремској 
Митровици не може више да заштити 
ни Бојан Пајтић. Мислило се да је ово 
крај њихове бахатости.

Вођа митровачке опозиције 
Александар Продановић каже да је у 
питању кривично дело којим треба да 
се позабаве све релевантне 
институције. Александар Продановић 
захтева да случај Ненада Лемајића и 
др Мирослава Кендришића, у вези са 
злоупотребом митровачког буџета у 
милионском износу, узме у 
разматрање и Агенција за борбу 
против корупције.

Сада бар више неће моћи да се 
рачуна с тим да до Основног јавног 
тужилаштва у Сремској Митровици 
„није допро глас“ о криминалној радњи 
двојице функционера Демократске 
странке, која је за циљ имала пљачку 
градског буџета. Зар није морало 
Тужилаштво да од председника 
Градског одбора ДС Сремска 
Митровица др Мирослава Кендришића 
и председника Градског одбора ДС 
Ненада Лемајића потражи одговор на 
питање: Зашто су функционери ДС 
надлежнима у Градској управи за 
буџет и финансије, приватни рачун 
лажно подметнули као страначки и 
где је завршио милионски износ 
који је из буџета уплаћен за строго 
одређене намене?

Прошло је скоро годину дана од 
како су М новине затражиле одговоре 
од функционера Демократске странке 
у Сремској Митровици, председника 
Градског одбора др Мирослава 
Кендришића и председника Извршног 
одбора ГО Ненада Лемајића, а 
поводом афере подметања лажног 
рачуна као страначког Градској управи 
за буџет и финансије, чиме је 
опљачкано 1,100.000 динара 
буџетских средстава.

Ове две поштењачине, 
функционери ДС у Сремској 
Митровици, нису желеле да одговоре 
на једноставно питање упућено од 
стране М новина:

Зашто су надлежнима у Градској 

управи за буџет и финансије, 
приватни рачун лажно подметнули 
као страначки и где је завршио 
милионски износ који је из буџета 
уплаћен за строго одређене 
намене?

Цела прича је почела 10. јула 2014. 
године. Тада је Градској управи за 
буџет и финансије Града Сремске 
Митровице стигло обавештење да је 
Градски одбор ДС променио текући 
рачун, па да им се убудуће новац за 
редовне активности уплаћује на нови. 
Испод  поменутог обавештења стоји 
печат ГО ДС и потпис др Мирослава 
Кендришића. 

У ствари, док је Демократској 
странци рачун био у вишемесечној 
блокади због неизмирених обавеза, 
као и сви предрачуни, криминогени ум 
се досетио да би новац који не могу 
да користе са свог рачуна могли да 
преусмере на неки други.

М новине су дошле до сазнања да 
спорни рачун уопште не припада 
Демократској странци, већ да је рачун 
приватан. Наиме, 2014. и 2015. 
године, из градског буџета је уплаћено 
више од 1,100.000 динара за 
активности Градског одбора ДС у 
Сремској Митровици. Сав тај новац је 
уплаћен Покрету Митровица европска 
регија, приватном удружењу грађана 
Ненада Лемајића, чији је текући рачун 
наведен као рачун ДС у Сремској 
Митровици. Према Закону о 
финансирању политичких активности, 
на делу је очигледан криминал. 

Како уважене моралне величине, 
попут Лемајића и Кендришића, не 
желе о овоме да кажу ниједну реч, 
нити да прозборе било какву повратну 
информацију, након упућених питања 
од стране М новина, одговори би 
морали да се потраже од надлежних 
правосудних институција. 

Било како било, докази су ту, па сад 
остаје да видимо да ли баш свака 
криминална делатност може да се 
игнорише и прође некажњено. 

Владимир Ћосић

– По по да ци ма ко ји су ме ни по зна ти на 
осно ву оно га што су об ја ви ли ме ди ји, 
ра ди се о ве о ма јед но став ном слу ча ју и 
за то ме чу ди за што пред ис тра жне рад ње 
тра ју то ли ко ду го. До са да је Ту жи ла штво 
мо гло већ да по кре не ис тра гу и по диг не 
оп ту жни цу. Да ли је у пи та њу не до ста так 
по ли тич ке во ље? Да ли се по ли ти ка, као 
то ли ко пу та до са да, ис пре чи ла из ме ђу 
кри ми нал них рад њи и суд ског по ступ ка? 
Ко шти ти Пај ти ће ве ка дро ве у Срем ској 
Ми тро ви ци? Ми сли ли смо да је то вре ме 
про шло – пи та се ми тро вач ки адво кат, 
ко ји не же ли да му се име по ми ње у но ви-
на ма.  

Ту жи ла штво и 
по ли тич ка во ља
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Сед ни ца Скуп шти не општи не Рума, 
шеста по реду, одр жа на је 10. мар та, а 
пред ви ђе не тач ке днев ног реда, укуп-

но 23, су усво је не без ика кве диску си је сем 
прет по след ње која се одно си ла на изме не и 
допу не скуп штин ског послов ни ка. 

Та при мед ба се тица ла могућ но сти да се о 
око више тача ка води обје ди ње на рас пра ва, 
па је при мед ба одбор ни ка Бори са Шики ћа 
(ДЈБ) била да би тре ба ло тач но утвр ди ти по 
коли ко тача ка се може води ти обје ди ње на 
рас пра ва и нарав но, да су оне садр жин ски 
бли ске.

Више тача ка се тица ло и одлу ка о изра да-
ма пла но ва гене рал не регу ла ци је за Буђа-
нов це и Жар ко вац, али и више пла но ва 
детаљ не регу ла ци је за дело ве рад них зона 
како у гра ду тако и Путин ци ма, све у циљу 
да се на овај начин иза ђе у сусрет заин те ре-
со ва ним инве сти то ри ма.

Усво јен је и кон це си о ни акт за пове ра ва-
ње делат но сти јав ног пре во за пут ни ка на 
тери то ри ји рум ске општи не и о покре та њу 
поступ ка доде ле јав ног уго во ра о јав но - 
при ват ном парт нер ству са еле мен ти ма кон-
це си је. 

Пред сед ник Скуп шти не Сте ван Кова че вић 
исти че да је ово упра во јед на од нај ва жни јих 
одлу ка која је на овој сед ни ци доне та. 

- Морам да кажем да смо ми јед на од рет-
ких општи на, мислим да једи но Бео град има 
ова кав модел орга ни зо ва ња јав ног пре во за. 
То ће бити један зна ча јан бене фит за гра-
ђа не. Сада покре ће мо посту пак јав не набав-
ке и доде ле овог уго во ра и тако реша ва мо 
пита ње јав ног пре во за за наред них пет годи-
на. Ова кав модел се у Бео гра ду пока зао као 
задо во ља ва ју ћи, надам се да ће тако бити 
и код нас. Рани је смо сва ке годи не бира ли 
пре во зни ка - исти че Кова че вић.

Душан Љуби шић, начел ник Општин ске 
упра ве и пред сед ник струч ног тела које је и 
сачи ни ло овај акт, исти че да је Закон о јав-
но - при ват ном парт нер ству и кон це си ја ма 
донет још 2011. годи не, али локал не само у-
пра ве нису ове могућ но сти до сада кори сти-
ле због ком пли ко ва не про це ду ре. 

- И сам акт је доста ком плек сан, а потреб-
но је и одо бре ње спе ци јал не Коми си је Вла-
де Срби је за ова кав акт што смо ми и доби-
ли. Ми на овај начин реша ва мо про блем 
пре во за на пет годи на, јер ће после јав ног 

тен де ра уго вор бити закљу чен на пет годи-
на са нај по вољ ни јим пону ђа чем. Ту је бит-
на и уште да локал не само у пра ве која је 
садр жа на и у самом кон це си о ном акту, а 
то је уште да од бли зу девет мили о на дина-
ра. Сма њи ва ће мо сред ства за ову наме ну, 
а има ти побољ ша ње ква ли те та ове услу ге 
што је и циљ јав но - при ват ног парт нер ства. 
У том акту се нала зе дефи ни са не лини је, 
потро шња гори ва, коли ко је ауто бу са пре во-
зни ку потреб но, коли ко запо сле них, а укљу-
че ни су и еко ло шки стан дар ди. Буду ћи парт-
нер се менич но оба ве зу је код нас за добро 
извр ше ње посла. Про це ду ра је била дужа, 
то ради мо од јуна про шле годи не, а до лета 
би тре ба ло да зна мо ко ће бити пре во зник - 
обја шња ва Душан Љуби шић.

На овој сед ни ци је доне та и одлу ка о сти-
пен ди ра њу спор ти ста, као и спро во ђе њу 
кома са ци је у к.о. Вогањ. 

- Ове годи не смо пове ћа ли спо рт ске сти-
пен ди је и изјед на чи ли  их са сту дент ским, 
дакле оне су исто 8.400 дина ра. Још бит ни је 
је да спор ти сти који тре ни ра ју у клу бо ви ма 
изван Руме, који рани је нису могли да доби-
ју сти пен ди ју, сада могу, али  под усло вом 
да клуб из те гра не спор та не посто ји у рум-
ској општи ни. Ми смо има ли рани јих годи на 
добрих спор ти ста, прва ка, али нису упра во 
због тога могли да доби ју сти пен ди ју. Овом 
одлу ком се то испра вља, а реч је о десет 
сти пен ди ја - каже Кова че вић. 

Он је додао да се сви пла но ви доно се 
како би се изи шло у сусрет заин те ре-
со ва ним инве сти то ри ма и регу ли са ле 

рад не зоне и усло ве град ње.  
- Кома са ци ја у Вог њу почи ње и то је зна-

ча јан потез, јер реша ва мо неке рани је про-
бле ме са који ма су се суо ча ва ли вла сни ци 
пар це ла код про ме та некрет ни на, а омо гу-
ћа ва се и укруп ња ва ње посе да. Ми смо ту 
добро одма кли и то је од зна ча ја за рум ску 
општи ну - рекао је Сте ван Кова че вић.

У окви ру избо ра и име но ва ња, на шестој 
скуп штин ској сед ни ци одбор ни ци су већи-
ном гла со ва за дирек то ра Цен тра за соци-
јал ни рад име но ва ли Сло бо да на Кра си ћа, 
доса да шњег в.д. дирек то ра ове уста но ве, 
док је за в.д. дирек тор ку Тури стич ке орга-
ни за ци је Рума име но ва на Мир ја на Вуја си-
но вић.

Сми ља Џаку ла

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА

Нови модел јав ног пре во за

Сада покре ће мо 
посту пак јав не 

набав ке и доде ле 
овог уго во ра и тако 
реша ва мо пита ње 
јав ног пре во за за 

наред них пет годи на. 
Ова кав модел се у 
Бео гра ду пока зао 

као задо во ља ва ју ћи, 
надам се да ће тако 

бити и код нас.
Рани је смо сва ке 

годи не бира ли
пре во зни ка, исти че 
пред сед ник рум ског 
пар ла мен та Сте ван 

Кова че вић
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ПОЛИ ЦИЈ СКА АКЦИ ЈА „ПЛУ ТОН 2“

При во ђење бив шег дирек тора 
Дома здра вља у Инђи ји

При пад ни ци Мини стар ства уну-
тра шњих посло ва у Срем ској 
Митро ви ци, по нало гу Вишег 

јав ног тужи ла штва у том гра ду, ухап-
си ли су бив ше одго вор но лице Дома 
здра вља „Др Мило рад - Мика Павло-
вић“ у Инђи ји В.П. (1958) и под не ли 
кри вич ну при ја ву у редов ном поступ-
ку про тив још две осо бе, због посто ја-
ња осно ва сум ње да су почи ни ли кри-
вич на дела зло у по тре ба слу жбе ног 
поло жа ја, фал си фи ко ва ње слу жбе-
не испра ве и нена мен ско тро ше ње 
буџет ских сред ста ва. 

Посто је осно ви сум ње, наво ди се 
у поли циј ском саоп ште њу од 6. мар-
та, да је В.П. од 2005. до 2016. годи-
не, иско ри шћа ва њем свог слу жбе ног 
поло жа ја и пре ко ра че њем гра ни ца 
свог слу жбе ног овла шће ња, у наме ри 
при ба вља ња кори сти за себе и дру-
гог, почи нио наве де на кри вич на дела 
кроз неза ко ни те рад ње у поступ ци ма 
јав них набав ки и послов не сарад ње 
са дру гим прав ним лици ма. На тај 
начин осум њи че ни је оште тио Дом 
здра вља „Др Мило рад - Мика Павло-
вић“ за 15.971.194 дина ра.

При пад ни ци Мини стар ства уну тра-
шњих посло ва су у настав ку акци је 
на сузби ја њу кри вич них дела пра ња 
нов ца, финан сиј ског кри ми на ла и 
коруп ци је, посеб но веза но за зло у по-
тре бе слу жбе них поло жа ја у држав-

При ма ри јус док тор Васа Петро вић 
на функ ци ју дирек то ра Дома здра-
вља „Др Мило рад Мика Павло вић“ у 
Инђи ји сту пио је 2005. годи не. Ту 
дужност је вршио до про ме на у 
локал ној вла да ју ћој струк ту ри, тач ни-
је до јуна 2016. годи не.

Дирек тор
11 годи на

Посто је осно ви
сум ње, наво ди се

у поли циј ском
саоп ште њу од
6. мар та, да је

В.П. од 2005.
до 2016. годи не,

иско ри шћа ва њем
свог слу жбе ног

поло жа ја и
пре ко ра че њем

гра ни ца свог
слу жбе ног

овла шће ња,
у наме ри

при ба вља ња
кори сти за себе

и дру гог, почи нио 
наве де на

кри вич на дела

Дом здра вља Инђи ја 

Васа Петровић
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Пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак неспо сред но након 
лише ња сло бо де бив шег дирек-
то ра Дома здра вља у Инђи ји 
иста као је да је задо во љан да 
прав на држа ва у овом делу функ-
ци о ни ше, јер је насле ђе ни дуг у 
Дому здра вља један од нај ве ћих 
у Срби ји, када су такве инсти ту-
ци је у пита њу што, по њего вим 
речи ма, не може да про ђе без 
утвр ђи ва ња одго вор но сти лица 
која су тада руко во ди ла том 
здрав стве ном уста но вом.

- Нисам сре ћан и не лику јем 
када било ко дожи ви неку суд би-
ну која није нор мал на, живот на, 
али сам врло сре ћан када се гра-
ђа ни ма Срби је, Инђи је дока же 
да се закон пошту је, када се при-
ве ду прав ди сви они који зло у по-
тре бе свој слу жбе ни поло жај и 
пове ре ње које су доби ли од гра-
ђа на - каже Гак и дода је:

- Ја нећу да пре ју ди ци рам да 
ли ту има одго вор но сти или 
нема, али лич но сма трам да има 
еле ме на та, док је на над ле жним 
држав ним орга ни ма да то уста-
но ве, након чега ће цело куп на 
јав ност бити оба ве ште на како је тај 
посту пак окон чан. 

Пред сед ник Општи не Инђи ја 
потвр дио је да су под не ли три кри-
вич не при ја ве про тив бив шег дирек-
то ра Дома здра вља на осно ву уста-
но вље них про пу ста у раду.

- После нас су и над ле жни за при-
вред ни кри ми нал ушли у доку мен та-
ци ју Дома здра вља и мислим да су 
они про на шли још нека кри вич на 
дела, која ми нисмо успе ли да лоци-
ра мо у прва два месе ца откако смо 
пре у зе ли одго вор ност за Дом здра-
вља. Исто, прин ци пи јел но, како ово 

кажем за било кога дру гог, кажем и за 
себе и за дирек то ре који су из моје 
пар ти је и наше коа ли ци је и са који ма 
ја данас сара ђу јем, да сва ко тре ба 
да одго ва ра за евен ту ал не про пу сте 
у раду или ако на било који начин 
зло у по тре бе слу жбе ни поло жај - 
каже пред сед ник Општи не Инђи ја.

Он се освр нуо и на тре нут ну ситу-
а ци ју у поме ну тој здрав стве ној уста-
но ви, иста кав ши да само захва љу ју-
ћи интер вен ци ји локал не само у пра-
ве рачун Дома здра вља није бло ки-
ран, иако је бло ка да пре ти ла због 
суд ских пре су да у корист рад ни ка 
због неис пла ће них пут них тро шко ва.  

- Рад ни ци су тужи ли Дом здра-
вља због неис пла ће них пут них 
тро шко ва из доба када је Васа 
Петро вић био дирек тор Дома 
здра вља, и то није био слу чај 
само у овој уста но ви, већ и у дру-
гим уста но ва ма и јав ним пред у-
зе ћи ма. На сву сре ћу, рад ни ци су 
пока за ли висок ниво све сти и 
нису пусти ли сво је пре су де на 
извр ше ње, због чега им се ја 
захва љу јем - каже Гак и дода је:

- Нисмо одго вор ни за ту ситу а-
ци ју, јер смо насле ди ли и дуго ва-
ња пре ма рад ни ци ма којих има 
300, али смо пости гли дого вор да 
ћемо испла ћи ва ти у наред ним 
дани ма по неко ли ко пре су да. Не 
само да ћемо испла ћи ва ти, него 
ћемо избе ћи и тро шко ве извр ше-
ња који се додат но пла ћа ју 200 
евра по запо сле ном.

Гак је на кра ју навео да се у 
прет ход них десет месе ци, од 
како су пре у зе ли одго вор ност за 
све гра ђа не, нису бави ли кре а-
тив ним ства ри ма, јер су мора ли 
да „гасе“ пожа ре у јав ним пред у-
зе ћи ма, уста но ва ма, шко ла ма и 
врти ћи ма јер, како каже, нијед ну 

уста но ву нису зате кли без про бле ма 
и дуго ва. Већи ну дуго ва у јав ним 
пред у зе ћи ма успе ли су пре Нове 
годи не да сер ви си ра ју, али за дуго ве 
у Дому здра вља тре ба ће мно го више 
вре ме на и сред ста ва. 

Тако ђе, први човек Општи не Инђи-
ја оче ку је да за сво је про пу сте у 
раду одго ва ра ју и оста ла бив ша 
одго вор на лица у јав ним пред у зе ћи-
ма и уста но ва ма, још јед ном под се-
ћа ју ћи, да је цело ку пан насле ђен дуг 
у тој општи ни након пре у зи ма ња 
одго во р но сти, био око две мили јар-
де дина ра.

ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ИНЂИЈ СКЕ ОПШТИ НЕ 

Доказ да прав на држа ва функ ци о ни ше

ним орга ни ма, ухап си ли 47 осо ба и 
под не ли кри вич не при ја ве у редов-
ном поступ ку про тив 19 лица због 
посто ја ња осно ва сум ње да су почи-
ни ли више коруп тив них кри вич них 
дела, док се за две осо бе тра га.

Како сто ји у зва нич ном саоп ште њу 
поли ци је од 6. мар та, акци ја „Плу тон 
2“ спро ве де на је у Бео гра ду, Пан че-
ву, Новом Саду, Срем ској Митро ви-
ци, Сом бо ру, Зре ња ни ну, Субо ти ци, 
Ваље ву, Сме де ре ву, Јаго ди ни, Ужи цу, 
Кра гу јев цу, Кра ље ву, Нишу, Лесков цу, 
Вра њу, Пиро ту, Про ку пљу и Новом 
Паза ру, а осум њи че ни се тере те да су 
од 2005. годи не до данас извр ши ли 
више кри вич них дела који ма су буџе-
ти ма Репу бли ке Срби је, Ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не, Гра да Бео гра-
да и дру гим при вред ним субјек ти ма 
и физич ким лици ма нане ли ште ту 
од 1.896.090.232,00 дина ра, одно сно 

пре ко 17,5 мили о на евра.
Како се наво ди у зва нич ном поли-

циј ском саоп ште њу, ухап ше ни се сум-
њи че да су почи ни ли кри вич на дела 
поре ска ута ја, зло у по тре ба поло-
жа ја одго вор ног лица, зло у по тре ба 
овла шће ња у при вре ди, зло у по тре-
ба слу жбе ног поло жа ја, нена мен ско 
кори шће ње буџет ских сред ста ва, 
про не ве ра, фал си фи ко ва ње слу жбе-
не испра ве, пре ва ра и тешка кра ђа.

Међу ухап ше ни ма су били бив-
ши руко во ди лац Оде ље ња за пре-
храм бе не про из во де у Репу блич кој 
дирек ци ји за роб не резер ве, бив ше 
одго вор но лице Дома здра вља „Др 
Мило рад - Мика Павло вић“ у Инђи ји, 
лекар, гра ђе вин ски инспек то ри, мати-
ча ри, инве сти то ри и бив ша и сада-
шња одго вор на лица више прав них 
лица. 

Извр ше њем ових кри вич них дела 

оште ће ни су буџет Репу бли ке Срби-
је, Репу блич ка дирек ци ја за роб не 
резер ве, Репу блич ка дирек ци ја за 
воде, Фонд за капи тал на ула га ња АП 
Вој во ди не, Покра јин ски секре та ри јат 
за нау ку и тех но ло шки раз вој АП Вој-
во ди не, Кли нич ки цен тар Вој во ди не, 
Аген ци ја за акре ди та ци ју здрав стве-
них уста но ва Срби је, Наци о нал на 
слу жба за запо шља ва ње, буџет Гра-
да Бео гра да, ЈП „Срби ја шуме“, Дом 
здра вља „Др Мило рад - Мика Павло-
вић“, Син ди кал на орга ни за ци ја само-
стал ног син ди ка та ЈП „Гас“, АМСС, 
„Гас-петрол“, акци о на ри АД „Алфа 
Плам“ из Вра ња, као и више прав них 
и физич ких лица.

Пре ма нај но ви јим инфор ма ци
ја ма, Тужи ла штво је одре ди ло да 
се бив ши дирек тор инђиј ског Дома 
здра вља В. П. бра ни са сло бо де.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја
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У под нож ју сло ве нач ке пла ни не По-
хор је одр жа но је Европ ско пр вен-
ство ва зду шним оруж јем, ко је је 

тра ја ло од 6. до 9. мар та. До ма ћин је био 
Ма ри бор, а уче ство ва ло је 582 стрел ца 
из 46 зе ма ља. 

Ју ни ор ска ре пре зен та ци ја Ср би је у 
стре ља штву осво ји ла је сре бр ну ме да-
љу у екип ној кон ку рен ци ји на Европ ском 
пр вен ству у Ма ри бо ру. Та тја на Ба њац и 
Са ња Ву ка ши но вић ко је су се пла си ра ле 
у фи на ле за у зе ле су сед мо, од но сно че-
твр то ме сто, а Са ша Икер, ко ор ди на тор 
ју ни ор ске ре пре зен та ци је је из ра зио за-
до вољ ство по стиг ну тим успе хом.

- По сле свих про бле ма ко је смо има ли 
са опре мом, ка сни је и са су ди ја ма овај је 
ре зул тат од ли чан. Др жи мо кон ти ну и тет 
осва ја ња ме да ља на ве ли ким так ми че-
њи ма, про шле го ди не зла то, ове сре бро, 
то је нај ва жни је. Са да нам пред сто ји сме-
на ге не ра ци ја, иду ће го ди не има ће мо но-
ву мла ду ре пре зен та ци ју, сре ћом има мо 
мно го мла дих де во ја ка, из ме ђу оста лих 
и на ше две Ма ри је ко је мо гу да кон ку ри-

шу за то ме сто - ис та као је Са ша Икер, 
ко ор ди на тор ју ни ор ске ре пре зен та ци је.

Де би тант у ре пре зен та ци ји Ср би је, 
Ста ро па зов чан ка Ма ри ја Ма лић до при-
не ла је успе ху ре пре зен та ци је, али на жа-
лост ни је ус пе ла да се пла си ра у фи на ле 
Европ ског пр вен ства у по је ди нач ној кон-
ку рен ци ји, она је у ква ли фи ка ци ја ма упу-
ца ла 410.9 кру го ва.

- Ја ко сам срећ на и ја ко сам за до-
вољ на због на ше еки пе, ус пе ле смо да 
узме мо сре бро, ма ло нам је фа ли ло за 
зла то, али до бро, то је ве ли ко ис ку ство и 
осе ћам се мно го спрем ни је са да за не ка 
дру га так ми че ња ко ја ми сле де - ре кла је 
Ма ри ја Ма лић, чла ни ца стре љач ке дру-
жи не „Је дин ство“ Ста ра Па зо ва.

Са не пу них се дам на ест го ди на, чла-
ни ца стре љач ке дру жи не „Је дин ство“ 
Ста ра Па зо ва Ма ри ја Ма лић, ко јој је ово 
так ми че ње би ло пр во ве ли ко, по ка за ла 
је ве ли ки та ле нат и пер спек ти ву ста ро-
па зо вач ког, али и стре ља штва у це лој 
на шој зе мљи. 

 З. К.

СРЕ БРО ЗА СРП СКЕ ЈУ НИ ОР КЕ У СРЕ ЉА ШТВУ

И Ста ро па зов чан ка 
на так ми че њу
у Ма ри бо ру 

Ста ро па зов чан ка Ма ри ја Ма лић у Марибору

ОПШТИН СКИ БУЏЕТ

Већи при хо ди
од пла ни ра них

Оства ре ни при хо ди у буџе ту Општи не 
Ста ра Пазо ва у јану а ру били су за 15 про-
це на та већи него у првом месе цу 2016. 
годи не, а по оче ки ва њу Ђор ђа Ради но ви ћа, 
пред сед ни ка Општи не, ово го ди шњи реба-
лан си општин ске касе ради ће се у плу су, 
због при хо да већих од пла ни ра них. Буџет 
за 2017. изно си две мили јар де 752 мили о-
на 993 хиља де дина ра, а како је у раз го во-
ру за РТВ Ста ра Пазо ва рекао Ђор ђе Ради-
но вић, нове при хо де доне ће и поче так рада 
ком па ни је „Лидл“. Бор ба за урав но те жен и 
оства рив буџет није била лака, а пуње ње 
општин ске касе у коре ла ци ји је са инве сти-
то ри ма и ула га њи ма, рекао је пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва. М. М.

У ОПШТИ НИ 45
РЕГИ СТРО ВА НИХ ТАК СИ СТА

Пре воз у скла ду
са про пи си ма 

У Општи ни Ста ра Пазо ва актив но ради 
45 реги стро ва них так си пре во зни ка, у Ста-
рој и Новој Пазо ви посто је стал на, а у 
Новим Банов ци ма при вре ме но так си ста ја-
ли ште. Од апри ла про шле годи не на сна зи 
је општин ска Одлу ка о так си пре во зу пут ни-
ка, а од јуна 2016. и ценов ник так си услу га, 
изја ви ла је за РТВ Ста ра Пазо ва Ире на 
Кепић, инспек тор ка за друм ски сао бра ћај.

Одлу ка про пи су је да так си ста посе ду је 
леги ти ма ци ју так си воза ча, да је за вре ме 
рада: уре дан, при клад но оде вен, а так си 
вози ло тре ба да има реги стар ску озна ку 
која садр жи озна ку ТX на зад ње две пози-
ци је, по чему се и раз ли ку ју реги стро ва ни 
од иле гал них так си пре во зни ка. Старт 
кошта 170 дина ра, на ужем под руч ју ста ро-
па зо вач ке општи не, од 6 до 22 сата по 
кило ме тру так си вожња кошта 65, а од 22 
до 6 сати, 85 дина ра. Кило ме тар ван 
Општи не Ста ра Пазо ва, кошта 130, пре воз 
пртља га осим лич ног 50, а сат чека ња 750 
дина ра. О про бле ми ма са који ма се суо ча-
ва ју, ста ро па зо вач ки так си сти нису желе ли 
да гово ре пред каме ром РТВ Ста ра Пазо ва.

М. М.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Црте жи Сини ше 
Попо ва

Ретро спек тив на изло жба радо ва Сини ше 
Попо ва у Гале ри ји Цен тра за кул ту ру Ста ра 
Пазо ва при ка зу је њего ва дела наста ла у 
послед њих десет годи на. У пита њу су црте-
жи, сли ке и скулп ту ре,  са пеј за жи ма, 
мртвом при ро дом и акто ви ма. Сини ша 

ОВЕ РЕ ДОКУ МЕ НА ТА

Само код јав них беле жни ка
Сва доку мен та, која су гра ђа ни до сада 

ове ра ва ли у основ ним судо ви ма и 
општин ским упра ва ма, сада ове ра ва ју 
искљу чи во јав ни беле жни ци. Дру ге неде-
ље почет ка рада, веће гужве су пре под-
не, али не чека се дуже од 10 до 15 мину-
та и се све оба ви гото во за пет мину та. У 
Ста рој Пазо ви раде два јав на беле жни ка, 
али су у сва кој кан це ла ри ји запо сле ни и 
при прав ни ци, тако да на под руч ју општи-
не посто ји осам ове ри те ља. То је већи 
број од бро ја лица која су у судо ви ма 
ради ла посло ве ове ре до сада, а ова 
нови на доне ла је и погод ност запо сле ни-

ма, који ма је ове ра доку ме на та пред ста-
вља ла про блем јер судо ви и општи не 
раде до пола три, а рад но вре ме кан це ла-
ри је јав ног беле жни ка је од 9 до 17 часо-
ва. Так са по јед ном пот пи су изно си 360 
дина ра, а уско ро ће одре ђе не кате го ри је 
бити осло бо ђе ње пла ћа ња так се. За ове-
ру сагла сно сти за путо ва ње дете та у ино-
стран ство потре бан је извод из матич не 
књи ге рође них, што до сада није била 
прак са. Добра ствар је, што се све оба-
вља на јед ном месту, гра ђа ни више не 
мора ју да так се упла ћу ју у бан ци или да 
купу ју так се не мар ки це у пошти. Ј. К.
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Попов родом из Вој ке је ака дем ски сли кар, 
који ради као ликов ни педа гог у Ста рој 
Пазо ви. Члан је УЛУСП-а, а од недав но и 
Удру же ња ликов них умет ни ка Вој во ди не, 
носи лац неко ли ко награ да на покра јин ској 
смо три. Изло жбу је 6. мар та отво ри ла Тања 
Уро ше вић, нови нар ка, цити ра ју ћи Здрав ка 
Вучи ни ћа, исто ри ча ра умет но сти и истак ну-
тог ликов ног кри ти ча ра, који каже да је 
Попов сло же на ства ра лач ка поја ва и да се 
јед на ко успе шно изра жа ва у разним гра на-
ма, у шта могу  посе ти о ци Гале ри је да се 
уве ре до кра ја мар та. З. К.

БИБЛИ О ТЕ КА

Вече посве ће но 
Нуши ћу

Драм ска сек ци ја Основ не шко ле „Херој 
Јан ко Чме лик“ изве ла је у четвр так, 9. мар-
та у ста ро па зо вач кој Библи о те ци „Доси теј 
Обра до вић“ коме ди ју Бра ни сла ва Нуши ћа 
„Кири ја“, коју је са уче ни ци ма спре мио 
Сава Ђур ђе вић, про фе сор срп ског јези ка. 
Пре ми јер но изво ђе ње је било за школ ску 
сла ву, а у сада је пред ста ва била део књи-
жев не вече ри посве ће не овом вели ком 
срп ском коме ди о гра фу. Про фе сор Ђур ђе-
вић је одр жао пре да ва ње о Нуши ће вим 
лико ви ма, нагла ша ва ју ћи да је он за сво је 
кома де тра жио лико ве у малим сре ди на ма, 
да је његов лајт мотив био „Шта би они хте-
ли, а шта запра во јесу“ и да је нај ве ћи мај-
стор нега тив них лико ва. Нуши ће ва дела су 
увек акту ел на, састав ни су део оба ве зног 
школ ског шти ва у петом и шестом раз ре ду, 
а уче ни ци воле да глу ме, што су потвр ди ли 
и сво јим насту пом.  З. К.

АНКЕ ТЕ У ШКО ЛА МА

Уни фор ме за
ђаке да или не? 

У шко ла ма у Срби ји нај ве ро ват ни је ће 
бити уве де не уни фор ме за ђаке. Од девет 
основ них шко ла у општи ни Ста ра Пазо ва 
анке те су спро ве де не у шест. Шко ла у Ста-
рим Банов ци ма је про тив школ ских уни-
фор ми. Про тив уни фор ми су и уче ни ци 
ново па зо вач ке основ не шко ле и њихо ви 
роди те љи, на чији је пред лог анке ти ра ње 
извр ше но још про шле годи не, тако да га 
сада нису пона вља ли. У оста лим се око 60 
про це на та изја сни ло за уни фор ме. Углав-
ном су уче ни ци нижих раз ре да и њихо ви 
роди те љи за, док је у вишим раз ре ди ма 
више оних који су про тив. Школ ске уни фор-
ме је мини стар ство про све те пред ло жи ло 
из раз ло га да се сма ње раз ли ке међу ђаци-
ма. Роди те љи сма тра ју, да уко ли ко уни фор-
мом не би била обу хва ће на ком плет на 
оде ћа и обу ћа, да би се раз ли ке и даље 
виде ле. По мишље њу неких роди те ља уни-
фор ми са ни би тре ба ло да буду и настав ни-
ци, с чим се они и сла жу. За или про тив, 
осим овог, поста вља се и  пита ње коли ко ће 

то све да кошта и ко ће то да пла ти. Нај ве-
ћи терет сно си ли би нај ве ро ват ни је роди те-
љи.  Ј. К.

ПОКРЕ НИ МО НАШУ ДЕЦУ

Ђаци вежба ју
у шко ла ма

Како би се раз ви ла физич ка актив ност и 
сма њи ли дефор ми те ти код деце у основ-
ним шко ла ма поче ла је реа ли за ци ја про јек-
та „Покре ни мо нашу децу“, у окви ру кога 
уче ни ци нижих раз ре да сва ког дана у току 
наста ве 15 мину та раде физич ке вежбе. 
Про је кат се спр о во ди кроз три низа вежби, 
одно сно три моде ла, а то су весе ла сто ли-
ца, музич ка коре о гра фи ја и игри це. Све 
основ не шко ле из ста ро па зо вач ке општи не 
има ле су по јед ног пред став ни ка на семи-
на ру у Новом Саду, који су обу че ни како да 
спро во де те вежбе, а има ли су и зада так да 
после семи на ра одр же пре да ва ње у сво јој 
шко ли да би се и дру ги учи те љи упу ти ли у 
про је кат.  К. Л.

САЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА 

„Путо ка зи“
за мату ран те

Сајам обра зо ва ња „Путо ка зи“ у Новом 
Саду, који је тра јао од 6. до 8. мар та посе-
ти ли су и мату ран ти из ста ро па зо вач ке 
Гим на зи је и Еко ном ско - трго вин ске шко ле 
зајед но са про фе со ри ма и оде љењ ским 
ста ре ши на ма. На Сај му су изла га ле мно ге 
висо ко школ ске уста но ве из Новог Сада, 
Пан че ва, Бео гра да, Сом бо ра и дру гих гра-
до ва. Поред пону да висо ко школ ских уста-
но ва одр жан је и саста нак пред став ни ка 
уче нич ких пара ла ме на та из шко ла у Вој во-
ди ни. У вре ме тра ја ња Сај ма орга ни зо ва не 
су и струч не три би не за настав ни ке, а јед на 
од њих је била и о новим мето да ма наста ве 
срп ског јези ка и књи жев но сти. Тако ђе, су се 
пред ста ви ле и шко ле у који ма је зажи вео 
оглед ни модел дуал ног обра зо ва ња. Ауто-
бу ски пре воз уче ни ка и про фе со ра до 
Новог Сада и посе ту Сај му је финан си рао 
Покрајн ски секре та ри јат за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и наци о нал не мањи не - 
наци о нал не зајед ни це.  К. Л.

ЦРВЕ НИ КРСТ 

Сред њо школ ци 
дали крв

Уче ни ци сред њих шко ла у Ста рој Пазо-
ви, у четвр так 9. мар та, радо су се ода зва ли 
акци ји добро вољ ног дава ња крви коју је 
орга ни зо вао Црве ни крст Ста ра Пазо ва у 
окви ру сво јих редов них актив но сти. Два 
пута годи шње се орга ни зу је ова ква акци ја 
за све три сред ње шко ле, Гим на зи ју „Бран-
ко Ради че вић“, Еко ном ско - трго вин ску шко-
лу „Вук Кара џић“ и Тех нич ку шко лу. Пре ма 
доса да шњем иску ству, увек је било око 50 
дава ла ца, што је добар одзив, иста кла је 
Јасна Петро вић Жив ко вић, струч ни сарад-
ник ЦК Ста ра Пазо ва. 

Сле де ћа акци ја Црве ног крста за све гра-
ђа не биће орга ни зо ва на 18. мар та у Новој 
Пазо ви, нај ве ро ват ни је у Основ ној шко ли 
„Раст ко Нема њић Све ти Сава“, од 8 до 13 
часо ва, дода ла је Петро вић Жив ко вић. 

К. Л.

„МИСЛИ ША“ У ШКО ЛА МА

Уче ство ва ло
пре ко 500 ђака 

По угле ду на так ми че ње „Кен гур без гра-
ни ца“ Мате ма тич ко дру штво „Архи ме дес“ 
поче ло је пре 12 годи на са орга ни зо ва њем 
так ми че ња „Мисли ша“.  Так ми че ње је, у 
четвр так 9. мар та, одр жа но и у свим основ-
ном шко ла ма у општи ни Ста ра Пазо ва. 
Уче ство ва ло је пре ко 500 уче ни ка. Кажу да 
је ове годи не тест био тежи од про шлих.

  Ј.К.

ПОЖАР У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Изго рео бар
У поне де љак, 13. мар та, изме ђу 5:00 и 

5:30 часо ва, за сада под нераз ја шње ним 
окол но сти ма изго рео је уго сти тељ ски обје-
кат у Ста рој Пазо ви у Кара ђор ђе вој ули ци, 
познат под нази вом „Блон де ден синг бар“. 
Истра га о узро ци ма пожа ра је у току. Како 
РТВ Ста ра Пазо ва незва нич но сазна је, у 
пожа ру није било повре ђе них.

А. О.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

За Стојана Радеку

У хума ни тар не акци је за Сто ја на Раде ку 
укљу чи ли су се и уго сти тељ ски објек ти. 
Киоск брзе хра не на Сло вен ском тргу у 
Ста рој Пазо ви у петак, 10. мар та је орга ни-
зо вао акци ју „Једе мо за Сто ја на“. Цело ку-
пан днев ни пазар биће упла ћен на рачун 
поро ди це Раде ка. Сва ко ко је у петак 
купио сен двич или нешто дру го у овом кио-
ску брзе хра не напра вио је зајед но са Сто-
ја ном један корак ка њего вом оздра вље-
њу. Поред кио ска је и кути ја за добро вољ-
не при ло ге, тако да спрам сво јих могућ но-
сти и про ла зни ци могу да помог ну овом 
деча ку. 

У неде љу, 12. мар та, у Дому кул ту ре у 
Сур ду ку, одр жа но још јед но хума ни тар но 
вече за боле сног деча ка Сто ја на Раде ку из 
Ста ре Пазо ве, на коме је при ку пље но 
42.000 дина ра. У пре пу ној сали, богат кул-
тур но умет нич ки про грам изве ли су КУД 
„Бран ко Мар ко вић“ са раз ли чи тим коре о-
гра фи ја ма и Ама тер ско драм ско позо ри-
ште „Пепо Крсто“ са пред ста вом „Дом за 
веша ње“. Учи тељ Душан Радој чић, који је 
ујед но режи сер ове позо ри шне пред ста ве, 
али и орга ни за тор хума ни тар не акци је, 
иста као је, да је ово дру ги пут да насту па ју 
за Сто ја на, недав но су били у Вој ки, а 
жеља им је да помог ну у при ку пља њу нов-
ца за пето го ди шњег деча ка, који има леу-
ке ми ју и коме је потреб на тран сплан та ци ја 
кошта не сржи у Немач кој. За опе ра ци ју је 
потреб но 30.0000 евра. Сто ја нов донор 
биће његов дво го ди шњи брат Вељ ко. 

Ј.К и К. Л. 
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Мно го пу та ми је
па да ло на па мет да 
уби јем оца. Чак сам 

јед ном мај ци
и пред ло жио да га 
отру је мо, све ка ко
бих њу за шти тио.  

Би ло је сва ким
да ном стра шни је,

а ни ко ни је мо гао да 
нам по мог не, при ча 

Ви до мир у свом 
ауто би о граф ском 

фил му „Смрт
оче ва по гле да“

и ауто би о граф ској 
књи зи по ко јој
је филм ра ђен 

У скло пу ово го ди шњег Фест фор-
вар да, Филм ски цен тар Ср би је је 
на кон де сет го ди на ор га ни зо вао 

„Кон вен ци ју би о скоп ских при ка зи ва ча и 
ди стри бу те ра Ср би је”. Кон вен ци ји, ко ја 
је одр жа на 2. и 3. мар та, при су ство ва ли 
су пред став ни ци би о ско па ши ром 
Ср би је, филм ски ди стри бу те ри, пред-
став ни ци Ми ни стар ства за кул ту ру, 
При вред не ко мо ре Ср би је и фон до ва 
ко ји по др жа ва ју и суб вен ци о ни шу рад и 
про грам би о ско па. На овој кон вен ци ји 
пред ста вио се и филм Иго ра Чо ла ка 
„Смрт оче ва по гле да“ по исти ни тој при-
чи Ми тров ча ни на Ви до ми ра Па вло ви ћа 
у про дук ци ји Бу ба ма ра про дакшн. 

Филм је сни мљен по ауто би о граф-
ској књи зи Ви до ми ра Па вло ви ћа у ко јој 
се аутор хра бро су о чио и по де лио са 
чи та о ци ма све ужа се и ко шма ре ко ји су 
обе ле жи ли ње го во од ра ста ње у по ро-
ди ци са агре сив ним оцем и не моћ ном 
мај ком. Из да вач књи ге је Про ме теј из 
Но вог Са да.

Филм је ис при чан из пер спек ти ве 

де те та ко је је пре тр пе ло по ро дич но 
на си ље. Ја ко сна жне и упе ча тљи ве 
сце не где де те и мај ка стра да ју од оца 
на сил ни ка иза зи ва ју ја ке емо ци је и 
прот ка не су то ком це лог фил ма. Ка ко 
ка же аутор књи ге Ви до мир, ко ји у фил-
му глу ми сво га оца Мо ми ра, на си ље је 
тр пео од ка ко је знао за се бе. Ње гов 
отац био је ал ко хо ли чар, а он, та да још 
не ја ко де те, че сто пу та се за пи тао 
за што се ово баш ње му и ње го вој мај ци 
де ша ва. А мај ка као мај ка, тр пе ла је 
ба ти не, ћу та ла, на све мо гу ће на чи не 
по ку ша ла да са кри је да ком ши је не 
ви де, да са чу ва де те. Де тињ ство сва ког 
де те та би тре ба ло да је ис пу ње но нај-
леп шим осе ћа њи ма и да га се се ћа мо 
са ра до шћу. Ви до ми ро во ни је би ло 
та кво. Пр ва по ми сао на по вра так у 
де тињ ство је сте сли ка ка да су се он и 
ње го ва мај ка Љу би ца скри ва ли у ку ку-
ру зи ма у њи ви не да ле ко од ку ће, кад је 
отац био пи јан.  Де ца као нај ра њи ви ја 
по пу ла ци ја че сто би ва ју жр тве на сил-
ни ка, ка ко у дру штву та ко и у сре ди ни 

ко ја би по свим нор ма ти ви ма тре ба да 
им пру жа осе ћај сто по стот не си гур но-
сти и без бед но сти. По себ но за бри ња ва 
чи ње ни ца да је све ви ше де це ко ја су 
пре тр пе ла не ки вид на си ља упра во у 
та квој сре ди ни од но сно у кру гу сво је 
по ро ди це. Зло ста вља ње де це је пре ма 
са вре ме ним кон цеп ци ја ма по сле ди ца 
на си ља у по ро ди ци ко је спа да у нај те-
же об ли ке тра у мат ског ис ку ства из 
де тињ ства са трај ним по сле ди ца ма по 
це ло ку пан, по себ но емо ци о нал ни, раз-
вој де те та.

- У фил му је све аутен тич но. Ура дио 
сам све то, не ка ко би се би по мо гао, 
не го свој де ци ко ја пре жи вља ва ју то 
што сам ја пре жи вео, за то сам и на пи-
сао књи гу. У то вре ме ни смо има ли 
ни ка кву по моћ, ни со ци јал не слу жбе, 
ни По ли ци је. Та да на си ље у по ро ди ци 
ни је би ло ни за кон ски ре гу ли са но, у то 
вре ме су сви би ли пре пу ште ни се би. 
Овим смо хте ли да по ка же мо да над ле-
жне слу жбе мо гу мно го да по мог ну. 
Знам ка ко је де ци ко ја тр пе на си ље, 

ВИ ДО МИР ПА ВЛО ВИЋ 
ЖР ТВА ПО РО ДИЧ НОГ НА СИ ЉА 

Ло гор из ко јег
не мо жеш по бе ћи
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због њих сам на пи сао књи гу. Све то 
тре ба пре жи ве ти. Кри вим чак ма ло и 
ма му ко ја је не пра вил но раз ми шља ла 
у та квим си ту а ци ја ма. Је сте отац био 
опа сан, а она ни је има ла по моћ ни са 
чи је стра не. Мо ја ма ма и же не тих го ди-
на би ле су та ко вас пи та ва не. Не пам-
тим да се не ка же на из тог до ба ра ста-
ла, то је не ка ко би ло нор мал но да муж 
до ђе ку ћи пи јан и ис ту че же ну. Хри-
шћан ски је пра шта ти, ја сам свом оцу 
све опро стио – ка же Ви до мир, аутор 
књи ге. 

Он је би ло жр тва на си ља ди рект но, 
али и ин ди рект но, пре ко мај ке. Отац је 
ту као мај ку пред њим. У фил му га чак 
јед ном на зи ва “тим чо ве ком“, где се већ 
из гу би ла та по ро дич на нит.  Де тињ ство, 
од ра ста ње и шко ло ва ње би ли су ве о ма 
те шки за ње га. Ни је имао де тињ ство 
као оста ла де ца, жи вео је без основ них 
жи вот них усло ва, ку па ти ла, чи сте во де, 
по сте љи не а не рет ко и хра не. Из шко ле 
пам ти са мо ру жне ства ри, че сто су га 
де ца вре ђа ла, по ни жа ва ла и бе жа ла од 
ње га, јер ни је имао шта да об у че и обу-
је, па је чак се дам да на ишао бос у шко-
лу. Ка же да га је ви ше бо ле ло кад отац 
ту че мај ку не го ње га. Се ћа се, да се 
је ди ни пут ком ши ја уме шао ка да је отац 
хтео да га уда ри др ве ном ле твом, и да 
га је спа сао си гур не смр ти. Че сто је 
на го ва рао ма му да по бег ну од ње га а 
она ни је сме ла, јер се пла ши ла да ће их 
на ћи где год да оду у Ми тро ви ци. У ку ћи 
је вла дао кон стан тан страх. На нео му 
је, ка же, пси хич ки и фи зич ки бол. Ви до-
мир ка же да су му се пре пли та ла осе-
ћа ња из ме ђу мр жње, ка да тр пи на си ље 
и љу ба ви, ко ју му је пру жао отац ка да је 
био тре зан. Из над све га, Љу би ца, сма-
тра да ју је муж во лео и да је пи ће кри во 
за све што се де ша ва ло, јер да ни је 
би ло пи ћа, он би био дру ги чо век. Отац 
му је умро ка да је он имао 30 го ди на. На 
кра ју му је све опро стио. Циљ на пи са не 
књи ге је сте да се по диг не свест свих 
ин сти ту ци ја ко је мо гу да по мог ну, да 

бу ду ан га жо ва ни је и да се же не осна же 
и да при ја ве на си ље. Ра ни је, док за кон 
ни је био до бро уре ђен, ова кве ства ри 
сма тра ле су се не ком вр стом по ро дич-
них про бле ма. 

Ста ти сти ке по ка зу ју да на сил ни ци 
мо гу би ти му шкар ци би ло ко је про фе-
си је, ни воа обра зо ва ња, ма те ри јал не 
си ту а ци је, на ци о нал но сти.  Нај че шће 
се на сил ни ци не мо гу пре по зна ти, јер 
су у свом му шком или про фе си о нал-
ном дру штву при хва ће ни, па се че сти  
ка же: „У се лу је мед, а у ку ћи јед“. 
За што же на оста је са на сил ни ком? 
За то што је ни ко не по др жа ва, има 
страх од на сил ни ка, не ма до вољ но 
при хо да, што не ма где да оде, има 
де цу, за то што се сти ди оно га шта ће 
љу ди ми сли ти, што је емо тив но за ви-
сна од парт не ра, бри не о на сил ни ку, 
што ве ру је да ће би ти бо ље. 
За што је филм сни мљен из деч јег угла? 

- Схва тио сам да деч ји угао има сна-
гу. Ни је би тан ни на сил ник ни мај ка 
жр тва, са мо деч ји по глед. Филм је 
на ме њен ка ко на сил ни ци ма, та ко и 
сре ди ни, али и мај ка ма жр тва ма. 
По треб но је да филм иза зо ве емо ци је и 
на тај на чин се сер ви ра ле ин фор ма ци-
је. Да на вр ло упе ча тљив на чин еду ку је 
све. Ви до ми ро ва ми си ја је ја ко пле ме-
ни та, то што је ура дио је ве о ма хра бро 
– до да је Игор Чо лак, ре ди тељ овог 
фил ма.

Ка ко је кра јем про шле го ди не об ја вио 
N1 у про те клих 10 го ди на у Ср би ји је 
због по ро дич ног на си ља на стра да ло 
314 же на, док је од по чет ка 2016. го ди-
не нај ма ње 16 же на уби је но. По ра жа-
ва ју ћа ста ти сти ка мо ра да се пре ки не. 
Над ле жне ин сти ту ци је би тре ба ле да 
бу ду бр же и ефи ка сни је, а же не спрем-
ни је и хра бри је да се од лу че да при ја ве 
сва ку вр сту на си ља. Оно че га че сто 
ни су ни све сне је да ће увек не ко би ти 
уз њих и да не тре ба да тр пе, јер же на 
че сто за бо ра ви ко ли ко вре ди.

Сања Станетић

Ка ко ка же ре ди тељ Игор Чо лак ње го-
ва про дук циј ска ку ћа за ма ло ни је 
бан кро ти ра ла, јер на кон кур су, про-
шле го ди не, од Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, за об ја вље ни филм, 
ни су до би ли ни ди на ра. 
- Део фил ма фи нан си ра ла је По кра-
јин ска вла да, док Град Срем ска 
Ми тро ви ца ни је пре по знао зна чај 
фил ма. Про шле го ди не ни смо до би-
ли но вац на кон кур су, а ове го ди не 
ни сам ни кон ку ри сао. Жао ми је, из 
раз ло га јер је при ча упра во из Срем-
ске Ми тро ви це и тре ба да га по гле да-
ју сви, јер је ве о ма по у чан – сма тра 
Чо лак.  

Без подршке 
свог града

ЖРТВА И КОАУТОР: Видомир Павловић; сцена из филма

РЕДИТЕЉ И СЦЕНАРИСТА: Игор Чолак
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СВЕТ СКИ ДАН БУБРЕ ГА

Расте број обо ле лих 

Пре да ва ње о  уло зи гоја зно сти у наста ја-
њу бубре жних обо ље ња одр жа но је у 
четвр так, 9. мар та у срем ско ми тро вач кој 
Град ској кући. Тре нут но у Срби ји 6.000 
људи живи уз помоћ дија ли зе, док је таквих 
паци је на та у Цен тру за дија ли зу у Општој 
бол ни ци у Срем ској Митро ви ци пре ко 150. 
Пре ма речи ма др Ани це Цве тин ча нин, 
овим пре да ва њем хте ли су да ука жу на 
здрав начин живо та, јер је око 20 одсто ста-
нов ни ка гоја зно, а гоја зност је вели ки фак-
тор ризи ка за поја ву дру гих боле сти које 
иза зи ва ју оште ће ње бубре га, као што су 
шећер на болест, висок крв ни при ти сак, 
пови шен холе строл. 

С. С.

Општин ска упра ва у 
Руми при во ди кра ју 
кома са ци ју к.о. Мар-

ђе лос, а донет је про грам 
кома са ци ја к.о. Вогањ. 
То је дру га ката стар ска 
општи на у којој се ради 
кома са ци ја по сагла сно сти 
коју је Општин ска упра-
ва доби ла 2011. годи не 
од стра не ресор ног Мини-
стар ства пољо при вре де. 
Сагла сност је доби је на на 
пет при пре мље них про гра-
ма кома са ци је за к.о. Мар-
ђе лос, Вогањ, Кра љев це, 
Павлов це и Сте ја нов це.

- Наме ра нам је да кроз 
спро во ђе ње кома са ци је 
обез бе ди мо усло ве и могућ ност за 
кон ку ри са ње код покра јин ских орга на 
за сред ста ва које се одо бра ва ју оним 
општи на ма које су у поступ ку кома са-
ци је. Tо је 50 одсто од потреб них сред-
ста ва и то су углав ном, непо врат на 
сред ства. Општин ска упра ва је пред-
ви де ла сред ста ва за к.о. Вогањ и то 
је дру га од пет ката стар ских општи на 
на чије про гра ме смо доби ли сагла-
сност да се у њима врши кома са ци ја 
- каже за наше нови не Тања Дро бац, 
секре тар ка Коми си је за кома са ци ју 
к.о. Мар ђе лос.

Про цес кома са ци је у к.о. Мар ђе-
лос је почео одмах по доби ја њу одо-
бре ња и он је у завр шној фази, када 
се ради кла си ра ње земљи шта тако 
да би од апри ла могла да се изда ју 
конач на реше ња. Сле ди Вогањ где 
су већ обез бе ђе не про сто ри је за рад 
чла но ва Коми си је. 

- У Вог њу би кома са ци јом било обу-
хва ће но 1.810 хек та ра пољо при вред-
ног земљи шта, а исто вре ме но ће се 
при сту пи ти и обно ви пре ме ра гра ђе-
вин ског рео на на повр ши ни од око 
197 хек та ра. У Вог њу је пре мер још 
негде из пери о да 1936, 1938. годи не, 
у хрват ском мер ном систе му и ката-
стар ски пла но ви су рађе ни у ста рој 
раз ме ри. Листо ви ката стар ских пла-
но ва су дотра ја ли и ста ри 75 годи на 
и на њима се гра фич ке про ме не на 
непо крет но сти ма тешко реги стру ју и 
вео ма су неси гур не. За исто под руч-
је је 1953. годи не изра ђе на и основ-
на држав на кар та која је доста неа-
жур на. Укуп но у к.о. Вогањ било би 
обу хва ће но 2.974 пар це ле рас по ре-
ђе них у 842 пре пи са листе непо крет-
но сти. Реал но, тај посао за сва ку к.о. 
би тре ба ло да се окон ча за неких три 
- чети ри годи не, али је у Мар ђе ло-
су тра ја ло нешто дуже због пре ки да 
рада Коми си је која није ради ла неких 

годи ну дана, при ли ком про ме не вла-
сти у рум ској општи ни. Сва ка кома са-
ци ја се ради у три фазе - утвр ђи ва ње 
наче ла кома са ци је, име но ва ње Коми-
си је за кома са ци ју и онда се кре ће у 
пред при прем не рад ње, избор неке 
гео дет ске куће за те наме не и онда 
сле ди јав ни увид и утвр ђи ва ње фак-
тич ког ста ња где се пози ва ју сви вла-
сни ци који има ју сво је пар це ле у тој 
к.о - обја шња ва Тања Дро бац.

Тања Дро бац каже да вла сни ци 
тако доби ја ју тач но утвр ђе не сво је 
пар це ле јер се, на при мер, у Мар-
ђе ло су пока за ло да су неке пар це-
ле сво је гра ни це има ле по сре ди ни 
кана ла, било је ситу а ци ја где су људи 
ради ли и по пола пар це ле која није 
њихо ва, него сусе до ва, а кроз кома-
са ци ју се уре ди и пут на и канал ска 
мре жа у ата ру. 

- Ми смо сада издво ји ли зна чај на 
сред ства, пре ко 20 мили о на дина-
ра, за уре ђе ње пут не мре же у ата ру, 
уре ђе ње ћупри ја, ту су и неки нови 
путе ви да би се могло при ћи сва кој 
пар це ли, а неки путе ви су и про ши ре-
ни како то зах те ва савре ме на меха-
ни за ци ја. Један део вла сни ка је и 
укруп нио сво је пар це ле, они који су то 
желе ли, што олак ша ва пољо пр про-
из вод њу. Позва ли смо пре ко 1.000 
људи, али је број при мед би био мали 
у одно су на чиње ни цу да је ово вео ма 
осе тљив посао. Виде ће мо када сада 
буде мо доно си ли кон крет на реше-
ња да ли ће бити при мед би. Убу ду-
ће ће сва ко има ти тач не повр ши не 
што је и реал на осно ва за опо ре зи-
ва ње. Уре ди ли смо, кроз кома са ци ју, 
и неке имо вин ске одно се, као и из 
неких оста вин ских уго во ра који нису 
били спро ве де ни - каже о резул та ти-
ма кома са ци је у к.о. Мар ђе лос, али и 
раз ло зи ма за њену реа ли за ци ју Тања 
Дро бац. С. Џ.

РУМА

При во ди се кра ју 
кома са ци ја

Тања Дро бац

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

До ве ће вред но сти 
зе мљи шта 

У по не де љак, 13. мар та у Град ској ку ћи у 
Срем ској Ми тро ви ци пот пи сан је Ме мо ран-
дум о раз у ме ва њу из ме ђу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца и Не мач ке ор га ни за ци је за тех-
нич ку са рад њу ГИЗ по во дом ре а ли за ци је 
про јек та „Уна пре ђе ње упра вља ња зе мљи-
штем на ло кал ном ни воу“ ра ди ре а ли за ци-
је Пла на де таљ не ре гу ла ци је за зо ну „Ју пи-
тер“ при ме ном но вог ин стру мен та за упра-
вља ње зе мљи штем, ур ба ном ко ма са ци јом. 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди мир Са на дер сма тра да ће се на 
овај на чин бр же ре а ли зо ва ти пла но ви 
де таљ не ре гу ла ци је, са чим је Град имао 
до ста про бле ма. 

Град Срем ска Ми тро ви ца је је дан од пет 
гра до ва пи лот про је ка та у Ср би ји за спро-
во ђе ње по ступ ка ур ба не ко ма са ци је.

- Ур ба на ко ма са ци ја под ра зу ме ва за ме-
ну пар це ла ра ди ре а ли за ци је пла на 
де таљ не ре гу ла ци је. У кон крет ном слу ча ју, 
ра ди се о Пла ну де таљ не ре гу ла ци је про-
стор ног бло ка из ме ђу ули ца Кра ља Пе тра 
пр вог, Ста рог шо ра, Ју пи те ро ве и Јо ва на 
Цви ји ћа и тај об у хват пла на је око 11 хек-
та ра. Бри шу се гра ни це пар це ла на кон 
спро во ђе ња по ступ ка ур ба не ко ма са ци је, 
из ла зе но ве пар це ле ко је има ју и ве ћу 
тр жи шну вред ност и по доб не су за уре ђе-
ње про сто ра – из ја ви ла је Ве сна Ву ја но-
вић, в.д. на чел ни ка Град ске упра ве за 
ур ба ни зам. 
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ ЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

Опо ме не
непла ти ша ма

Потро ша чи при род ног гаса у 
општи ни Инђи ја нису током 
зиме мора ли да бри ну да ли ће 

оста ти без гре ја ња, уко ли ко не изми-
ре све оба ве зе пре ма ЈП „Ингас“. 
Над ле жни су доне ли такву одлу ку 
да током греј не сезо не не искљу чу ју 
дома ћин ства са гасне мре же, као и 
да се током вели ких мину са не шаљу 
опо ме не за зао ста ла дуго ва ња. 

Бли жи се крај греј не сезо не и је 
дошло вре ме да се напла та побољ-
ша. Како исти че врши лац дужно сти 
дирек то ра ЈП „Ингас“ Душан Лема ић, 
у прет ход не две неде ље посла ли су 
2.250 опо ме на потр о ша чи ма чији је 
дуг већи од пет хиља да дина ра.

- Дужни ци се пола ко јавља ју и 
изми ру ју сво је оба ве зе. Заин те ре-
со ва ни су и за пот пи си ва ње репр-

о гра ма, али у овом тре нут ку нова 
дуго ва ња не могу се изми ри ти на тај 
начин јер су репро гра ми „резер ви-
са ни“ само за потро ша че који има ју 
заста ре ла дуго ва ња или за оне који 
су туже ни - каже Лема ић и дода је да 
ће закључ но са 15. мар том, доспе ле 
оба ве зе пре ма „Срби ја гасу“ изно си ти 
пре ко 98 мили о на дина ра који мора ју 
да се изми ре у пред ви ђе ном року.

- На јед ном од прет ход них саста-
на ка Систе ма 48, при сут ни су могли 
да погле да ју допис „Срби ја гаса“ у 
којем се наво ди да оба ве зе мора мо 
изми ри ти у датом року, уко ли ко се он 

пре ко ра чи за само три дана, сле ди 
напла та дуго ва ња путем мени ца, а 
ако то није могу ће, дола зи до обу ста-
ве дистри бу ци је гаса. Неће мо дозво-
ли ти да се то дого ди и потру ди ће мо 
се да изми ри мо све сво је оба ве зе 
пре ма доба вља чу, уз апел потро ша-
чи ма да редов но пла ћа ју рачу не – 
каже Лема ић.

За раз ли ку од потро ша ча из кате-
го ри је дома ћин ства, рад ни ци ЈП 
„Ингас“ са мре же су искљу чи ли дво-
ји цу дуван џи ја који нису изми ри ли 
дуго ва ња пре ма том јав ном пред у-
зе ћу. Како исти че Лема ић, тре нут но 
41 про из во ђач дува на са тери то ри је 
инђиј ске општи не кори сти при род ни 
гас. 

- Оче ку је мо да ће искљу че не дуван-
џи је изми ри ти сво ја дуго ва ња до јуна, 

када њима и зва нич но почи ње сезо-
на. Упу ти ли смо тужбе  и могу рећи да 
је ситу а ци ја ове годи не мно го боља у 
одно су на прет ход не - исти че Лема ић.

Дуго ва ња пре ма ЈП „Ингас“ сма-
њи ли су и буџет ски кори сни ци, са 
72 на 58 мили о на дина ра. Реч је о 
дуго ва њи ма из пери о да прет ход-
не вла да ју ће струк ту ре, и како каже 
дирек тор „Инга са“, поред сма ње-
ног укуп ног дуга, у прет ход них десет 
месе ци буџет ски кори сни ци редов но 
су сер ви си ра ли све сво је оба ве зе 
пре ма овом јав ном пред у зе ћу.

М. Ђ.

Бла гај на ЈП „Ингас“ уско ро ће бити 
доступ ни ја гра ђа ни ма јер ће, пре ма речи-
ма дирек то ра Лема и ћа, бити изме ште на 
из седи шта пред у зе ћа у Бло ку 63, нај ве ро-
ват ни је на лока ци ју која се нала зи у цен-

трал ној пешач кој зони. Како је навео, 
посто ји могућ ност да заку пе део про сто ра 
неког од јав них пред у зе ћа чије се про сто-
ри је нала зе у Ули ци Вој во де Сте пе, у 
самом цен тру Инђи је.

Изме шта ње бла гај не ЈП „Ингас“

Очи та ва ње потр о шње по дома ћин стви ма

СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР ИНЂИЈА

Почи њу радо ви
на град ском базе ну

Са лепим вре ме ном почи њу радо ви на 
адап та ци ји град ског базе на у Инђи ји, као и 
уво ђе њу додат них садр жа ја. Пре ма речи ма 
в.д. дирек то ра Уста но ве Спорт ски цен тар 
Или је Трбо ви ћа, послед њи пут радо ви на 
базе ну врше ни су пре 20 годи на. Град ски 
базен изгра ђен је дав них 70-тих годи на про-
шлог века и има вео ма дугу тра ди ци ју која 
се огле да у вели кој посе ће но сти током купа-
ли шних сезо на деце ни ја ма уна зад.

У скло пу пла ни ра них радо ва за 2017. 
годи ну пред ви ђе но је поста вља ње додат-
них садр жа ја на базе ну попут тобо га на 
дугач ког 60 мета ра и тако зва не „ками ка за“ 
ста зе који ће бити поста вље ни у скло пу цен-
трал ног базе на на делу дуби не 1,2 мета ра.

- У петак, 10. мар та завр ше на је јав на 
набав ка и уско ро оче ку је мо да ће поче ти 
радо ви који се тичу мон та же тобо га на и 
поме ну те ста зе. Тако ђе, у окви ру прве фазе 
радо ва на адап та ци ји базе на пла ни ра на је и 
рекон струк ци ја дела око шкољ ке базе на, 
која под ра зу ме ва радо ве на заме ни дотра-
ја лих бетон ских опла та. У току је при пре ма 
про јект не доку мен та ци је и оче ку је мо да ће 
за 15 дана бити рас пи са на јав на набав ка - 
каже Трбо вић.

Поред додат них садр жа ја и радо ва око 
базе на, у току 2017. годи не биће извр ше на 
и сана ци ја кро ва на машин ском постро је њу 
који је оште ћен пре неко ли ко годи на, када 
је Инђи ју пого ди ло невре ме пра ће но ледом 
вели чи не тени ске лоп ти це. 

- Не може мо ове годи не ура ди ти ком-
плет ну рекон струк ци ју базе на, али у скло пу 
дру ге фазе, коју пла ни ра мо да спро ве де мо 
у току сле де ће годи не, извр ши ће мо и ком-
плет ну рекон струк ци ју саме шкољ ке базе-
на, заме ну пло чи ца и поста вља ње нај мо-
дер ни је опре ме у том делу. Поред ових, 
пла ни ра мо још неке радо ве, али о томе 
ћемо гово ри ти у неком наред ном пери о ду - 
каже дирек тор Спорт ског цен тра и дода је 
да су са радо ви ма пред ви ђе ним првом 
фазом поче ли рани је како би их завр ши ли 
до зва нич ног отва ра ња купа ли шне сезо не 
која је пред ви ђе на за 15. јун.

- За сада неће мо мења ти цену ула зни ца 
иако смо, реал но, насле ди ли вели ка дуго-
ва ња. Ипак, надам се да ћемо уз помоћ 
локал не само у пра ве успе ти све то да пре-
ва зи ђе мо и да ове годи не цена ула зни ца 
оста не иста - каже Трбо вић и за крај дода је 
да је за радо ве пред ви ђе не првом фазом 
пред ви ђе но 10 мили о на дина ра.

Трбо вић је наја вио и ско ри ји поче так 
радо ва на адап та ци ји тро то а ра око ста ре 
хале у цен тру Инђи је. Пре ма њего вим речи-
ма, за ту наме ну из буџе та Уста но ве биће 
издво је но око 1,3 мили о на дина ра.

М. Ђ.
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РА ДЕ НО СИЋ, ПЕН ЗИ О НЕР ИЗ ШУЉ МА

Кад Ву чић по бе ди на из бо ри ма
пра вим те ре вен ку за све при ја те ље, 
а не при ја те љи ма ћу са мо да че сти там

Ву чић ми ни је 
ни шта дао и не 

во лим га због 
ин те ре са, већ 

за то што је
пра ви чо век

за Ср би ју,
а по себ но ме 

нер ви ра што му 
на па да ју чак
и по ро ди цу.

Да сам ја власт, 
не би они сме ли 
та ко – ка же наш 

са го вор ник

Пен зи ју сам за ра дио у Не мач кој, 
све што сам сте ко у жи во ту, 
за ра дио сам са ове сво је две 

ру ке. Ни сам до био ни шта ни од Ти та, 
ни од Сло бе, а ка моли од Ко шту ни це 
и Та ди ћа. Ву чић ми ни је ни шта дао и 
не во лим га због ин те ре са, већ за то 
што је пра ви чо век за Ср би ју, а по себ-
но ме нер ви ра што му на па да ју чак и 
по ро ди цу. Да сам ја власт, не би они 
сме ли та ко. Кад Ву чић по бе ди на 

из бо ри ма има да се на пи јем од сре ће, 
а пра вим и те ре вен ку за све при ја те-
ље. Не при ја те љи ма ћу са мо да че сти-
там...

Та ко за М но ви не го во ри Ра де 
Но сић, пен зи о нер из Шуљ ма.

Ра де је ви тал на љу ди на, иако је 
на пу нио 84 го ди не. Са сво јом су пру-
гом Јо ван ком у бра ку је већ 19 го ди на, 
а по пи та њу Алек сан дра Ву чи ћа, као и 
све га оста лог, пот пу но се сла жу.

МАЈ СТОР СА
ЗЛАТ НИМ РУ КА МА

Ра де Но сић је у Не мач ку оти шао 
1970. го ди не, али не из разлога из ког 
је то учи ни ла ве ћи на та да шњих еко-
ном ских еми гра на та. Имао је он од лич-
ну пла ту у МИВ-у, у нор ми је те ро че ти-
ри пу та ве ћу не го ви со ко ква ли фи ко ва-
ни рад ник. Тр бу хом за кру хом је оти шо 
јер је то од ње га зах те ва ла та да шња 

ИМА ДА СЕ НАПИЈЕМ КАД ВУЧИЋ ПОБЕДИ: Раде Носић
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РА ДЕ НО СИЋ, ПЕН ЗИ О НЕР ИЗ ШУЉ МА

Кад Ву чић по бе ди на из бо ри ма
пра вим те ре вен ку за све при ја те ље, 
а не при ја те љи ма ћу са мо да че сти там

су пру га, по што јој је, ка ко ка же, тре ба-
ло ви ше па ра, иако је це лу пла ту до но-
сио ку ћи. 

Же на ме оте ра ла, ве ли у ша ли, али 
ни кад се ни је жа лио. За мај сто ра ко ји 
има злат не ру ке, увек има по сла и 
до бре за ра де. Све што ви дим мо гао 
сам да ура дим, иако ни сам имао не ке 
ве ли ке шко ле. За нат ми се ле пио за 
пр сте, ту сам био на фа ми ли ју с ма те-
ри не стра не, при ча Ра де. До брог мај-
сто ра во ле ле су не са мо швап ске 
га зде, не го и швап ске же не, као и ове 
на ше уоста лом. Био је Ра де на о чит 
чо век, леп ко Ален Де лон до ба цу је 
ње го ва су пру га Јо ван ка. А Ра де до да-
је: Ка ки је то му шка рац ко ји не мо же 
же ну из др жа ва ти?! А би ло је оних 
му шка ра ца ко ји су, уме сто да са ми иду, 
же не сла ли у Не мач ку да им па ре 
за ра ђу ју. Шта сам мо го, мо ро сам им 
по ма га ти. Во ло сам и на ше и Шва би це, 
же не су да се во ле, а то са мо за вид ни-
ма сме та. Је дан наш зе мљак се био 
на ме ра чио на Шва би цу, ал она га ни је 
хте ла, јер је хте ла ме не. Он, она ко 
љу бо мо ран, на пи ше мо јој та да шњој 
же ни пи смо ка ко се ја шва ле ри шем, а 
она за пу ца ва мо чак из Ми тро ви це. 
Чи тав цир кус био.

Ра де је во лео же не, оне су во ле ле 

ње га. Са да шња су пру га Јо ван ка, са 
ко јом жи ви у бра ку већ 19 го ди на, 
че твр та му је за ко ни та же на. Исто је 
то ли ко имао и не за ко ни тих. Увек је 
би ло же на у ње го вом жи во ту, та ко да 
ни је имао раз ло га да се шва ле ра, 
ка же, као не ки. Ње го ве су же не ње му 
увек би ле при ру ци. 

Сва кој с ко јом је жи вео, ни је остао 
ду жан, мно ги ма је ку пио ку ћу или стан, 
по ма гао нов ча но и на дру ге на чи не. 
Та кав је мај стор Ра де Но сић. Ње го ва 
су пру га Јо ван ка, ко ја је од ње га мла ђа 
14 го ди на у све му га по др жа ва, а са 
ње го вом ћер ком од пр ве же не и уну ци-
ма се од лич но сла же. Мо гу са мо да 
бу дем по но сна што су га то ли ке же не 
во ле ле, то зна чи да је пра ви чо век. Јер 
Ра де ни је ни кад био ра спи ку ћа, сти цао 
је и се би и дру ги ма, при ча Јо ван ка 
Но сић, ко јој је Ра де дру ги муж, на кон 
што је оста ла удо ви ца.

ЗА ШТО ВО ЛИМ ВУ ЧИ ЋА
Ра де је ро ђен на Кор ду ну. Кад је 

по чео Дру ги свет ски рат имао је тек 
се дам го ди на. Оца су му уби ле уста ше 
на са мом по чет ку ра та, а од њи хо вог 
но жа стра да ло му је по ла фа ми ли је. 
Остао је жив са мим чу дом, ле же ћи 

са кри вен ис под сне га. Де цу су по себ но 
ла ко кла ли, ка же. Ни је во лео Ти та 
ка же, али не за то што је био Хр ват. Не, 
па и јед на од ње го вих же на је би ла 
Хр ва ти ца из Ли ке. Ни је га во лео због 
не прав де, јер су не ки од оних ко ји су 
се пред ста вља ли као пар ти за ни, 
по сле ра та при сва ја ли за се бе сву 
по моћ ко ја је би ла на ме ње на си ро ма-
шни ма и стра да ли ма. Ни шта он ни је 
до био, јер ни је мо гао да до ђе на ред 
од те пар ти зан шти не. За то ни је во лео 
Ти та. Ни је пла као кад је умро, као 
ње го ва Јо ван ка ко ја не кри је да је пла-
ка ла као и то ли ки на вест о Ти то вој 
смр ти.  

За то је све што има  и што је сте као, 
за ра дио го лим ру ка ма и мај стор ским 
зна њем. Дао му бог злат не ру ке.

Ми ло ше вић је пр ви по ли ти чар ко га 
је во лео, али не ду го. Ње му је за ме рао 
што не из ла зи у на род, што је по ву чен 
и не по ја вљу је се у јав но сти. Сим па ти-
сао је и Ше ше ља, али му се зга дио кад 
је оно лу пао по Скуп шти ни као цир ку-
зант.

Ка же још Ра де Но сић:
Во лим Ву чи ћа за то што осе ћам да је 

то искрен чо век и што му не мо гу 
ни шта ре ћи да је на пљач ко ко дру ги. 
Во лим га јер ни је као ови што су 
опљач ка ли др жа ву и рас про да ли те 
фа бри ке, ко је сам уоста лом и ја гра дио 
сво јим до при но сом. Во лео сам и Ни ко-
ли ћа, али Ву чи ћа во лим ви ше. Ву чић 
иде у на род и при ча. Ако по бе ди Ву чић, 
пр во имам да се на пи јем од сре ће, а 
он да ћу да по зо вем све при ја те ље на 
фе шту. Онима што су про тив Ву чи ћа 
ћу да че сти там што су из гу би ли. Ни је 
њи ма Ву чић крив што има ју ма лу пен-
зи ју. За што ни су за ра ди ли ве ћу? Кол ко 
је њих би ло у Не мач кој, па се вра ти ли 
јер не ће да ра де. А ко је ра дио, мо гао 
је и ов де да и ма.

И за крај до да је:
Ни сам ја до био од Ву чи ћа ни шта, ко 

не ки ов де, да би га хва лио из ин те ре-
са. Ја ње му ни шта не ду гу јем и во лим 
га она ко јер ми слим да нам та кав чо век 
тре ба. Ср би ји тре ба, не ме ни, јер ја 
сам у пен зи ји и ме ни све ма ње би ло 
че га тре ба.  

ПИШЕ: Владимир Ћосић

НАРОД ВОЛИ ВУЧИЋА: Раде и Јованка Носић
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ПРЕД СЕД НИЧ КИ КАН ДИ ДАТ ВУК ЈЕРЕ МИЋ У СРЕ МУ

Срби ја не може више да чека,
нама су про ме не нео п ход не

Пред сед нич ки кан ди дат Вук Јере-
мић про шле субо те, 11. мар та 
бора вио је у Сре му. Посе тио је 

Ста ру Пазо ву и Срем ску Митро ви цу, 
где је у пре пу ној сали Позо ри шта 
„Добри ца Милу ти но вић“ раз го ва рао са 
гра ђа ни ма. 

Јере мић је изја вио да је Срем посеб-
но пого ђен врто гла вим успо ном коруп-
ци је и орга ни зо ва ног кри ми на ла, про-
бле мом са којим се суо ча ва цела Срби-
ја, и позвао гра ђа не да иза ђу на избо-
ре и гла са ју за про ме не.

- Ми данас живи мо у дик та ту ри и тај 
страх којим оним вла да ју, страх од 
губит ка посла и физич ког наср та ја, 
мора мо побе ди ти - пору чио је Јере мић 

и иста као да Срби је не може више да 
чека, да су јој про ме не нео п ход не.

Он је оце нио да су све прет ход не 
вла сти у Срби ји пати ле од бољ ке пар-
тиј ског запо шља ва ња, али да она 
данас има раз ме ре рас ту ће епи де ми је.

- Нај го ри међу нај го ри ма доби ја ју 
посао са пре по ру ком нај го рих међу 
нај го ри ма. Неза по сле ност и немо гућ-
ност да се до посла дође без пар тиј ске 
везе и књи жи це један је од нај ва жни јих 
раз ло га због чега мла ди и рад но спо-
соб ни напу шта ју земљу - закљу чио је 
Јере мић. 

Јере мић је упо зо рио да је ова држа-
ва поче ла да узи ма обри се кри ми нал-
не струк ту ре.

- Има мо пара др жав ни кри ми нал и, 
уко ли ко им не буде мо ста ли на пут, 
пре тво ри ће мо се у кри ми нал ну држа ву 
- рекао је Јере мић и нагла сио да 
„баро ни ове вла сти вуку Срби ју на 
дно“.

- Кан ди до вао сам се да бих их зау-
ста вио. Немам чега да се пла шим. 
Мене нема ју у фио ци. Ја сам им про-
блем. Не могу да ме упла ше, не могу 
да ме зау ста ве - иста као је Јере мић на 
три би ни у Срем ској Митро ви ци.

Пред сед нич ки кан ди дат, којег је 
пред ло жи ла Гру па гра ђа на „Мора мо 
боље“ изнео је и свој став о Косо ву.

- Ова власт је дошла нама на грба чу 
јер је обе ћа ла Запа ду да ће при зна ти 
Косо во. Мој став о Косо ву је сви ма 
више него познат, нисам га мењао. И 
да сам га про ме нио, био бих први у 
избо ру за гене рал ног секре та ра УН. 
Ова власт је у послед њих пет годи на 
раз гра ди ла све инсти ту ци је које су 
посто ја ле у покра ји ни, изда ла косов-
ске Србе и учи ни ла да Косо во поста не 
члан међу на род них орга ни за ци ја. Ова 
власт даје Косо во у заме ну за зеле но 
све тло од Запа да, како би могла да 
спро во ди тира ни ју над соп стве ним 
наро дом - рекао је Јере мић и пору чио 
да ће се то про ме ни ти на Ускрс.

Пре Срем ске Митро ви це, Јере мић је 
оби шао дома ћин ство Јана Ђур чи ка у 
Ста рој Пазо ви, где је раз го ва рао са 
чла но ви ма Ста ро па зо вач ког удру же-
ња пољо при вред ни ка. Посе тио је и 
Паро хиј ски дом сло вач ке Еван ге ли-
стич ке цркве. 

Б. Села ко вић
Фото: Ж. Петрас

На пред из бор ној кон вен-
ци ји Вука Јере ми ћа у Срем-
ској Митро ви ци при сут ни ма 
се обра тио и Дани јел Ћето-
је вић, адво кат из Срем ске 
Митро ви це који је изја вио да 
ови пред сед нич ки избо ри 
пред ста вља ју рефе рен дум 
за све, а посеб но за мла де 
људе који пла ни ра ју да 
осну ју поро ди цу и да се оса-
мо ста ле. 

- Мно го мојих при ја те ља је 
оти шло из Срби је, а још 
више их пла ни ра да оде. 
Углав ном одла зе они нај бо љи, нај спо соб-
ни ји, нај па мет ни ји. Посла има само за 
чла но ве Срп ске напред не стран ке са 

лажним дипло ма ма. Доста 
нам је бесми сле них и бол-
них рефор ми од којих као 
резул тат има мо једи но сма-
ње ње пен зи је и пла те, угње-
та ва ње рад ни ка и ума њи ва-
ње њихо вим радом сте че них 
пра ва. Од све га тога једи но 
се обо га тио узак круг људи 
на вла сти. Наш град, наша 
Митро ви ца је поста ла талац 
људи који ни основ ну шко лу 
нису били у ста њу да завр-
ше. Нама тре ба ју про ме не и 
зато ћемо их побе ди ти. 

Побе ди ће мо их оним што они ника да неће 
има ти, побе ди ће мо их зна њем и при стој-
но шћу – изја вио је Ћето је вић.  

Пред сед нич ки избо ри
рефе рен дум за све мла де

Вук Јеремић у Сремској Митровици

Данијел Ћетојевић
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У Новој Пазо ви у субо ту, 11. мар та 
одр жан je скуп подр шке пред сед нич-
ком кан ди да ту Алек сан дру Вучи ћу који 
је орга ни зо ва ло Удру же ње Кра ји шни ка 
у Срби ји. Са ску па је упу ће на пору ка 
да су избо ри који пред сто је 2. апри ла 
вео ма важни за будућ ност Срби је, да 
од резул та та зави си да ли ће Срби ја 
наста ви ти да јача, или не. 

„Алек сан дар Вучић је човек који је 
дао наду Срби ји и Кра ји шни ци ма“, 
„Вучић је поли ти чар који раз ми шља о 
еко но ми ји, про из вод њи и раз во ју“, 
неке су од пору ка које су се чуле на 
ску пу који је бла го сло вио про то је реј 
Срђан Ђур ђе вић. 

Миле Боснић, пред сед ник Удру же ња 
Кра ји шни ка је под се тио да је Вучић 
дао наду Кра ји шни ци ма и наја вио 
завр шни скуп подр шке 26. мар та у 
Новом Саду. 

Алек сан дра Мале тић, посла ни ца у 
Скуп шти ни Срби је пози ва ју ћи Кра ји-
шни ке да подр же Вучи ћа иста кла је да 
је он вели ки држав ник који је успео да 
одр жи везе са Србима где год да живе, 
а Дамир Зобе ни ца, пот пред сед ник 
Извр шног одбо ра СНС за Вој во ди ну и 
пот пред сед ник Скуп шти не Вој во ди не 
је подр жао обје ди ња ва ње Кра ји шких 
удру же ња ради боље сарад ње са 
држа вом, и иста као зна чај ну уло гу 
Ђор ђа Ради но ви ћа, пред сед ни ка ста-
ро па зо вач ке општи не у одр жа ва њу 
веза Срба из дија спо ре, са Срби јом. 

Пози ва ју ћи Кра ји шни ке да подр же 
Алек сан дра Вучи ћа, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва је ука зао на 
озбиљ ност пред сто је ћих избо ра, а 
Мар ко Ђурић, пот пред сед ник СНС и 
дирек тор Кан це ла ри је за Косо во и 
Мето хи ју је у изја ви за РТВ Ста ра 
Пазо ва нагла сио да се у Пазо ви виде-
ло да Кра ји шни ци цене како се Вучић 
одно си пре ма њима и сви ма који су 
про те ра ни са сво јих огњи шта. М. М.

У петак, 10. мар та Општин ски одбор 
Срп ске напред не стран ке Ста ра Пазо ва 
орга ни зо вао је за сво је чла но ве и сим па-
ти зе ре кон церт Баје Малог Книн џе у Дому 
кул ту ре у Новим Банов ци ма, а све у окви-
ру пред из бор не кам па ње, како је у изја ви 
за РТВ Ста ра Пазо ва рекао Милан Беа ра, 
пот пред сед ник Општин ског одбо ра Срп ске 
напред не стран ке. Док тра је пред из бор на 
кам па ња, како је рекао Беа ра, Општин ски 
одбор СНС пла ни ра раз го во ре и сусре те 
са чла но ви ма и гра ђа ни ма општи не Ста ра 
Пазо ва.

З. К.

Кон церт за чланове СНС
у Новим Банов ци ма

НОВА ПАЗО ВА

Скуп подр шке Алек сан дру Вучи ћу

Aктивисти Општин ског 
одбо ра Срп ске напред не 
стран ке Пећин ци у свим насе-
љи ма пећи нач ке општи не 
сугра ђан ка ма чести та ли 8. 
март већ у раним пре по днев-
ним часо ви ма, а уз честит ке 
сва ка про ла зни ца је доби ла и 
црве ну ружу.

Жена ма општи не Пећин ци 
је честит ку пово дом Међу-
на род ног дана жена упу тио 
и први човек пећи нач ких 
напред ња ка Мило рад Пан-
тић.

- Жене су један од сту бо-
ва срп ског дру штва, а њихов 
допри нос раз во ју пећи нач-
ког одбо ра Срп ске напред не 

стран ке је немер љив. Подр-
шка жена је дра го це ност коју 
ћемо него ва ти и у будућ но-
сти, јер без жена наша орга-
ни за ци ја ника да не би поста-
ла оно што је данас. Жена ма 
пећи нач ке општи не желим да 
их њихо ви живот ни парт не ри, 
коле ге и сугра ђа ни тре ти ра ју 
са накло но шћу и ува жа ва њем 
не само данас већ увек и сву-
да, а ми мушкар ци мора мо да 
схва ти мо да бор ба за жен ска 
пра ва није жен ска бор ба, већ 
зајед нич ка бор ба свих нас да 
живи мо у бољем и хума ни јем 
дру штву – пору чио је пове ре-
ник пећи нач ког одбо ра СНС 
Мило рад Пан тић. 

ПЕЋИ НАЧ КИ СНС: Дама ма руже за 8. март

Скуп подр шке у Новој Пазо ви

Милан Беа ра
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МАР ТИН ЦИ, СЕЛО УСРЕД СРЕ МА

Пси лута ли це нај ве ћи про блем

Ве ли ки про блем по на ше ме шта не пре
ста вља ју пси лу та ли це. Пси су не са мо 
код нас ве ли ки про блем, али не ма мо ре
ше ња за њих. Ми слим да је бит но да ло
кал на са мо у пра ва на ђе ре ше ње, азил би 
нас спа сао, ка же пр ви чо век се ла Дарко 
Га ври ло вић

Мар тин ци су јед но од 
нај ста ри јих се ла у 
Вој во ди ни. Не та ко 

дав но, у Мар тин ци ма је жи-
ве ло пре ко 5.000 ста нов ни-
ка, док их је са да око 3.000. 
Прет ход них де це ни ја би ла 
је ве о ма рас про стра ње-
на по ја ва од ла ска мла дих 
из се ла у гра до ве у по тра-
зи за бо љим жи во том, па 
тај тренд ни је за о би шао 
ни Мар тин це. Ма да, има и 
оних ко ји се окре ћу се лу и 
ег зи стен ци ју про на ла зе у 
по љо при вре ди. Без об зи ра 
на то што љу ди ко ји се ба ве 
по љо при вре дом рас по ла жу 
ве о ма ста ром и че сто не-
функ ци о нал ном ме ха ни за-
ци јом, то их не спре ча ва да 
се упу сте у по љо при вред ну 
про из вод њу.

- Тре нут но је тен ден ци-
ја од ла ска љу ди у Сло вач-
ку да ра де, то ни је об и шло 
ни на ше се ло, од ла зе љу ди, 
али се бр же вра ћа ју. Не-
до ста так по сла их те ра на 
од ла зак. По тре бан нам не-

ки по гон у се лу, ка ко би смо 
омо гу ћи ли мла дим љу ди-
ма по сао, да ра де и оста ну 
на се лу. Ма да има до ста и 
мла дих ко ји не ће да ра де. 
По ку ша ћу да се из бо рим за 
то да се је дан од Ми тро
со вих ре про цен та ра гра ди 

упра во у Мар тин ци ма. Ми-
слим да је Ми трос пра ва 
ствар, јер десе так Мар тин-
ча на ра ди та мо и ка да се 
уве де још јед на сме на, још 
ће се за по шља ва ти. Ме ђу-
тим, што се ти че са рад ње 
про из во ђа ча сви ња са њи-
ма, љу ди су не по вер љи ви. 
Још је дан од раз ло га за што 
мла ди не успе ва ју да опста-
ну на се лу је сте што до ла-
зи до укруп ња ва ња по се да 
и ма ли по љо при вред ни ци 
не мо гу да ус пе ју. Они нај-
че шће да ју зе мљу у арен ду 
ве ли ким по љо при вред ни-
ци ма и од ла зе. А нај ве ћи 
део ста нов ни штва ба ви се 
упра во по љо при вред ном 
про из вод њом – ка же Дар-
ко Га ври ло вић, пред сед ник 

Док тор Да ни ел Ба бић, ле кар у 
Мар тин ци ма је и пред сед ник Град-
ског од бо ра Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је Срем ска Ми тро ви ца. Ме шта-
ни по пи та њу ле ка ра у по ли ти ци, ни-
су хте ли до кра ја да се из ја сне, али 
се сте као ути сак да се не сла жу са 
ти ме да се ле кар ба ви и по ли ти ком, 
пла ше ћи се, ве ро ват но, да док тор 
не би за по ста вио сво је за ни ма ње и 
оти шао из се ла. Пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Га ври ло вић та ко ђе 
је ре као да ле ка ри због сво је про фе-
си је и по ло же не за кле тве не би тре-
ба ло да се ба ве по ли ти ком. 

ЗДРАВ СТВО И ПО ЛИ ТИ КА

Да нам док тор оста не
у селу

Др Дани ел Ба бић 

Дар ко Га ври ло вић, пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це
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Са ве та ме сне за јед ни це 
Мар тин ци. Он сма тра да би 
се мо гло ле по и успе шно 
жи ве ти на се лу, али да је 
по треб но обез бе ди ти усло-
ве за то. 

Мо гло би се ре ћи да су 
Мар тин ци при лич но раз ви-
је но се ло у ко јем се на ла зе 
све уста но ве за нор мал но 
функ ци о ни са ње. По ред ам-
бу лан те, где је ле кар до сту-
пан 24 са та, про сто ри ја Ме-
сне за јед ни це, на ла зи се и 
Основ на шко ла „Јо ван Јо ва-
но вић Змај”, по шта, би бли о-
те ка, ве те ри нар ске ста ни це, 
про дав ни це... У про сто ри ја-
ма До ма кул ту ре де ца има ју 
ча со ве фол кло ра. Али, све 
је то мла ди ма очи глед но не-
до вољ но, јер се ипак од лу-
чу ју на од ла зак у град и за-
сни ва ње по ро ди це у гра ду.

Га ври ло вић на по ми ње да 
је 2017. го ди на ре стрик тив-
на, и да сход но то ме не пла-
ни ра ју ве ли ке ин ве сти ци је у 
се лу, али да се за то, пре ма 
пла ну и про гра му ка пи тал-
них ин ве сти ци ја у на ред них 
пет го ди на пла ни ра до ста 
то га. То ком про те кле го ди-
не, у Мар тин ци ма је мно го 
то га ура ђе но, на ро чи то што 
се ти че ин фра струк ту ре у 
се лу.

- По ру ши ли смо не ке 
објек те ко ји су пред ста вља-
ли по тен ци јал ну опа сност 
по на ше ме шта не, из гра ди-
ли смо и ре но ви ра ли објек-
те ко ји ће оста ти за бу ду ћа 
по ко ле ња. Са ни ра ли смо 
про бле ма тич не атар ске пу-
те ве. За хва лио бих се ло-
кал ној са мо у пра ви на раз-
у ме ва њу, јер нам је за и ста 

за ове про те кле три и по 
го ди не, ко ли ко смо ми у Са-
ве ту, мак си мал но иза шла у 
су срет. Ста ви ли смо Ме сну 
за јед ни цу на здра ве но ге, 
Ме сна за јед ни ца тре ба да 
слу жи сво јим ме шта ни ма. 
Они до ла зе ов де са пред ло-
зи ма ка ко да се ре ше њи хо-
ви про бле ми – ка же Га ври-
ло вић.

Што се ти че про бле ма у 
се лу, Га ври ло вић ука зу је на 
про блем са пси ма лу та ли-
ца ма и атар ским пу те ви ма.

- Ве ли ки про блем по на-
ше ме шта не пре ста вља-
ју пси лу та ли це. Пси су не 
са мо код нас ве ли ки про-
блем, али не ма мо ре ше ња 
за њих. Ми слим да је бит-
но да ло кал на са мо у пра ва 
на ђе ре ше ње, азил би нас 
спа сао. Дру ги про блем су 

атар ски пу те ви, има од о ра-
ва ња, љу ди се жа ле јед ни 
на дру ге и до ла зи до ме ђу-
соб них су ко ба. То су два го-
ру ћа про бле ма. Оста ло све 
функ ци о ни ше ка ко тре ба. 
Мо жда би нам би ла по треб-
на бан ка у се лу, јер че сто 
бу ду гу жве у по шти. Да на-
по ме нем да не ма мо ка на-
ли за ци ју ни гас, али би ло је 
ре чи да ће се ра ди ти на то-
ме – ка же пр ви чо век се ла.

Га ври ло вић по ред то га 
што вр ши функ ци ју пред-
сед ни ка Са ве та ме сне за-
јед ни це, ди рек тор је Атлет-
ског ста ди о на у Срем ској 
Ми тро ви ци, тре нер ФК 
„ЛСК” из Ла ћар ка и отац. На 
пи та ње ка ко успе ва све то 
да из ба лан си ра ка же да му 
иде од ру ке. 

 С. Ста не тић

Оно што је ме шта ни ма од из-
у зет не ва жно сти сва ка ко је ам-
бу лан та ко ја им је на рас по ла-
га њу пет да на у не де љи, то ком 
це лог да на. Је дан од ле ка ра 
ко ји ра ди у здрав стве ној уста-
но ви, др Да ниел Ба бић и жи ви 
у Мар тин ци ма, та ко да је до сту-
пан ме шта ни ма 24 са та. 

- Ам бу лан та у Мар тин ци ма 
мно го зна чи, по што су Мар тин-
ча ни пре те жно ста рач ко до ма-
ћин ство, ра ди ука зи ва ња по мо-
ћи и ин тер вен ци ја, до бро је да 
има мо два ле ка ра - ка же Рај ко 
Ра ди шић, ме шта нин. Ње го во 
ми шље ње де ли и Да мир Јо ве-
лић ко ји до да је да је ам бу лан та 
нео п ход на у се лу и да је за до-
во љан услу га ма ле ка ра.

- Ам бу лан та у се лу је ве о ма 
зна чај на на шим ме шта ни ма. У 
по след ње вре ме има до ста ста-
ри јих и бо ле сни љу ди, ко ји ма је 
про блем да иду до гра да. Ов де 
им је цео дан до ступ на ам бу-
лан та. За са да има мо два док-
то ра, при сту пач ни су, љу ба зни 
и до ступ ни у сва ком мо мен ту. 
Док тор ко ји се вра тио са спе ци-
ја ли за ци је и ко ји је и по сле рад-
ног вре ме на до сту пан, Да ниел 

Ба бић, ста ну је у се лу и љу ди 
су пре за до вољ ни њи ме. До бар 
нам је и дру ги док тор из Ку зми-
на Јо ви ца Ста но је вић, љу ди су 
та ко ђе за до вољ ни ди јаг но за ма 
и упу та ма. Сва ка ко, оба док то-
ра из ла зе љу ди ма у су срет, не 
бих ре кла да се ме шта ни жа ле, 
већ да су за до вољ ни – ис при-
ча ла је Ива на Ком не но вић.

Жељ ко Кне же вић и Би ља на 
Ца пан ис ти чу да ле ка ри од-
лич но ра де свој по сао и да им 
је нај бит ни је што је здрав стве-
на за шти та омо гу ће на 24 са та. 
Кне же вић до да је да је у ам бу-
лан ти увек гу жва те да је не мо-
гу ће да је дан ле кар све по стиг-
не. Ме шта ни су овом при ли ком 
ука за ли на ве ли ки зна чај по мо-
ћи и са ве та ле ка ра, али и на 
нео п ход но сти два док то ра. 

- Ја ко нам је бит но да има мо 
ам бу лан ту ко ја ра ди то ком це-
лог да на, и два док то ра. Има мо 
и сто ма то ло га ко ји ра ди по не-
дељ ком, сре дом и пет ком што 
је са свим до вољ но. Два док то-
ра спа са ва ју се ло. Док тор Да-
ниел Ба бић ста ну је у Мар тин-
ци ма и увек је до сту пан. То је 
ве ли ка ствар за се ло и ми би-

смо за мо ли ли над ле жне и овим 
пу тем да увек у Мар тин ци ма, 
као и сад, омо гу ће рад два док-
то ра, јер је те шко кад јед ног 

док то ра не ма – ка же о зна ча-
ју ра да ам бу лан те пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це Дар ко 
Га ври ло вић.

Ле кар до сту пан 24 ча са

Згра да ам бу лан те

Рај ко Ра ди шић Дамир Јовелић Ива на Ком не но вић Жељ ко Кне же вић Би ља на Ца пан
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Про шлог четврт ка, 9. мар та пот пи са-
ни су уго во ри са избе глим лици ма са 
тери то ри је пећи нач ке општи не, која су 

кон ку ри са ла за бес по врат ну помоћ у виду 
паке та гра ђе вин ског мате ри ја ла у окви ру 
Реги о нал ног стам бе ног про гра ма – пот про је-
кат 2 који финан си ра Европ ска уни ја. Коме-
са ри јат за избе гли це и мигра ци је доде лио је 
Општи ни Пећин ци укуп но 126.000 евра од 
чега ће сва ка од 14 поро ди ца, које су испу-
ни ле нео п ход не усло ве кон кур са и данас 
пот пи са ле уго во ре, доби ти гра ђе вин ски 
мате ри јал у вред но сти до 9.000 евра.

Избе глич ке поро ди це, које су се нашле на 
конач ној листи за доде лу паке та гра ђе вин-
ског мате ри ја ла, су оби шли и уру чи ли им 
уго во ре Жељ ко Трбо вић, начел ник Општин-
ске упра ве и Зоран Вој кић, заме ник пред сед-
ни це Општи не.

Том при ли ком Жељ ко Трбо вић, нагла сио 
је да је Општи на Пећин ци јед на од рет ких 
општи на која је стам бе но збри ну ла ско ро 
сва избе гла и расе ље на лица на сво јој тери-
то ри ји, као и да се тре нут но на еви ден ци ји 
нала зи мали број поро ди ца које има ју ста тус 
избе глих и интер но расе ље них лица.

- Про јек ти које пећи нач ка локал на само-
у пра ва спро во ди у сарад њи са Коме са ри-
ја том за избе гли це и мигра ци је и Вла дом 
Репу бли ке Срби је од изу зет ног су зна ча ја, 
јер воде ка инте гри са њу избе глих и расе ље-
них лица у нашу локал ну зајед ни цу. Ми ћемо 
и убу ду ће апли ци ра ти на кон кур си ма Коме-
са ри ја та. Поред тога, тре нут но пре го ва ра мо 
са Коме са ри ја том о изград њи пет мон та-
жних кућа за које би Општи на Пећин ци дони-
ра ла пла це ве - један такав про је кат смо већ 
пре неко ли ко годи на реа ли зо ва ли у Ога ру, а 
пред ло жи ли смо и изград њу стам бе не згра-
де у Шима нов ци ма за коју би Општи на, тако-
ђе, бес плат но усту пи ла земљи ште и изгра-
ди ла нео п ход ну кому нал ну инфра струк ту ру 
– рекао је Трбо вић и иста као да је пећи нач-
ка локал на само у пра ва само током про те кле 
годи не кроз про јек те Коме са ри ја та збри ну ла 
14 избе глич ких поро ди ца у окви ру Реги о нал-
ног стам бе ног про јек та Репу бли ке Срби је, 

где је сва ка поро ди ца доби ла по 9.500 евра 
за купо ви ну куће и по 1.500 евра за набав-
ку гра ђе вин ског мате ри ја ла за поправ ку или 
адап та ци ју купље не куће.

Бра на Мушки ња, која живи у Попин ци ма, 
са поро ди цом је избе гла са Кор ду на пре 20 
годи на у Срем. Како нам је рекла, први пут 
је кон ку ри са ла за било какву помоћ, а овај 
пакет помо ћи поро ди ци је од изу зет ног зна-
ча ја.

- Захвал на сам нашој Општи ни и Коме-
са ри ја ту што су ми омо гу ћи ли да олак шам 
себи и сво јој поро ди ци живот. Са доде ље-
ним сред стви ма прво ћемо сре ди ти кров јер 
про ки шња ва, а затим адап ти ра ти уну тра-
шњост куће и ста ви ти изо ла ци ју, јер је доста 
вла ге уну тра – каза ла је Мушки ња.

Након пот пи си ва ња уго во ра са кори сни-
ци ма, усле ди ће поде ла гра ђе вин ског мате-
ри ја ла на тере ну по фаза ма.

ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ

Гра ђе вин ски мате ри јал
за 14 поро ди ца

Уру че ње уго во ра

ПРОЈЕКAТ „ОСЛО НАЦ“

Бри га о нај ста ри јим сугра ђа ни ма 
У окви ру про јек та „Осло-

нац“ пећи нач ког Цен тра 
за соци јал ни рад, у про-

сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не-
ра општи не Пећин ци 6. мар та 
је запо че ла акци ја бес плат них 
лекар ских пре гле да за пен зи-
о не ре ста ри је од 60 годи на са 
нижим при ма њи ма. Пен зи о-
не ри са тери то ри је општи не 
Пећин ци били су у при ли ци да 
бес плат но пре кон тро ли шу ниво 
шеће ра у крви, изме ре крв ни 
при ти сак као и да доби ју нео п-
ход не здрав стве не саве те.

Дирек тор ка Цен тра за соци-
јал ни рад Биља на Јови чић 
каже да је задо вољ на одзи вом 
пен зи о не ра, као и самим про-
јек том „Осло нац“, који овом 
акци јом додат но доби ја на зна-
ча ју.

- У окви ру про јек та „Осло нац“ 
у овом тре нут ку обез бе ђу је мо 
помоћ у кући за 44 кори сни ка 
широм пећи нач ке општи не. На 
про јек ту је анга жо ва но шест 
герон то до ма ћи ца и јед на меди-
цин ска сестра, а у жељи да 
про ши ри мо услу гу и обу хва ти-

мо што већи број наших ста ри-
јих сугра ђа на орга ни зо ва ли смо 
ову акци ју, којом смо омо гу ћи ли 
пен зи о не ри ма да бес плат но 
про ве ре сво је здрав стве но ста-
ње и још јед ном им пока же мо 
да нису сами – иста кла је Јови-
чић.

Пред сед ник Удру же ња Лазар 
Чикић оче ку је да ће за буду-
ће акци је ани ми ра ти још већи 
број пен зи о не ра, а, како нам је 
рекао, они су увек ту да пону де 
топао про стор и шољи цу чаја.

Учи те љи ца у пен зи ји Миро-

сла ва Петро вић каже да јој ова 
акци ја пуно зна чи јер не мора 
да чека у реду у Дому здра вља, 
пого то во јер про сто ри је Удру-
же ња сма тра сво јом дру гом 
кућом.

Пен зи о не ри са тери то ри је 
пећи нач ке општи не ће и убу ду-
ће сва ког првог и тре ћег поне-
дељ ка у месе цу, од 8 до 12 
часо ва, бити у могућ но сти да 
бес плат но кон тро ли шу здрав-
стве но ста ње у про сто ри ја ма 
Удру же ња пен зи о не ра у Пећин-
ци ма.



2915. MART 2017.    M NOVINE

БЕЗБЕДНОСТ У САО БРА ЋАЈ У

Рота ци о на све тла 
за трак то ри сте

У сусрет про лећ ној сетве ној сезо ни и све 
већим бро јем трак то ри ста на општин ским 
путе ви ма, Савет за без бед ност сао бра ћа ја 
Општи не Пећин ци у сарад њи са Аген ци јом 
за без бед ност сао бра ћа ја из Бео гра да 
орга ни зо вао је еду ка тив но пре да ва ње за 
све трак то ри сте са тери то ри је пећи нач ке 
општи не у циљу пове ћа ња без бед но сти 
ове кате го ри је уче сни ка у сао бра ћа ју. Том 
при ли ком свим уче сни ци ма еду ка ци је на 
поклон су уру че на рота ци о на све тла и 
рефлек ту ју ћи тро у гло ви, као и штам па не 
бро шу ре са саве ти ма о без бед но сти у сао-
бра ћа ју.

С обзи ром на то да је пећи нач ка општи-
на пре те жно пољо при вред ни крај, пре ма 
речи ма Мила на Сте па но ви ћа, пред сед ни-
ка општин ског Саве та за без бед ност сао-
бра ћа ја, локал на само у пра ва редов но 
орга ни зу је пре вен тив на пре да ва ња за ову 
кате го ри ју уче сни ка у сао бра ћа ју, на који ма 
могу доби ти кон крет не саве те како да 
пове ћа ју соп стве ну али и без бед ност оста-
лих уче сни ка у сао бра ћа ју.

- Савет за без бед ност сао бра ћа ја општи-
не Пећин ци је пла ном и про гра мом пред ви-
део и ова ква пре да ва ња, те је и ово пре да-
ва ње део наших сва ко днев них актив но сти. 
Пре вен тив на еду ка ци ја свих уче сни ка у 
сао бра ћа ју, посеб но спе ци фич них кате го-
ри ја као што су трак то ри сти, наш је при о-
ри тет, како бисмо број настра да лих и поги-
ну лих у сао бра ћај ним незго да ма све ли на 
мини мум – иста као је Сте па но вић.

Како нам је рекао један од пре да ва ча 
Душко Пешић, начел ник Оде ље ња за пла-
ни ра ње, пре вен ци ју и еду ка ци ју Аген ци је 
за без бед ност сао бра ћа ја, актив но сти које 
су спро во ђе не послед њих годи на пока за-
ле су да рад са овом циљ ном гру пом доно-
си резул та те и да се број поги ну лих трак-
то ри ста у сао бра ћај ним незго да ма сма њу-
је.

- Ми се нај че шће сети мо да покре не мо 
акци је тек када се незго де десе, а ово је 
при мер пре вен тив ног дело ва ња како би се 
спре чи ле ситу а ци је када један нео све тље-
ни трак тор иза зо ве сао бра ћај ну несре ћу и 
при томе угро зи не само свој живот него и 
живот дру гих уче сни ка у сао бра ћа ју. Пећи-
нач ка локал на само у пра ва спро во ди ла је 
дуги низ годи на раз ли чи те акци је посве ће-
не трак то ри сти ма, те се пока за ло да упра-
во и због тих акци ја они нису посеб но угро-
же на кате го ри ја у овој општи ни – нагла сио 
је Пешић.

Како су иста кли струч ња ци током пре да-
ва ња, при ли ком ана ли зе сао бра ћај них 
незго да, пре по зна ју се два начи на на који 
трак то ри сти стра да ју – током неа де кват ног 
руко ва ња вози лом и при ли ком непо се до-
ва ња одго ва ра ју ће сиг на ли за ци је, те ће 
покло ни које су трак то ри сти доби ли има ти 
вели ку прак тич ну при ме ну.

УДРУ ЖЕ ЊЕ
ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

Кошни це за
нове пче ла ре

У орга ни за ци ји Удру же ња пољо при вред-
ни ка Општи не Пећин ци 5. мар та је у Доњем 
Товар ни ку одр жа на еду ка ци ја за пче ла ре, 
који су од про шле годи не део Удру же ња 
пољо при вред ни ка, а том при ли ком је ново-
при дру же ним пче ла ри ма на поклон уру че-
но 10 кошни ца.

Пред сед ник Удру же ња Митар Ристи во је-
вић каже да је ово тре ћа доде ла бес плат-
них кошни ца и да је удру же ње до сада 
пче ла ри ма из пећи нач ке општи не покло ни-
ло укуп но 48 кошни ца.

- Ово је пре све га помоћ новим пче ла ри-
ма који ма је сва ка кошни ца добро до шла, а 
ову меру смо у могућ но сти да реа ли зу је мо 
захва љу ју ћи подр шци пећи нач ке локал не 
само у пра ве. Очи глед но је да пче ла ри схва-
та ју зна чај удру жи ва ња, јер про шле годи не 
смо поче ли са осам пче ла ра, а до данас се 
нашем удру же њу при кљу чи ло 50 пче ла ра 
са тери то ри је пећи нач ке општи не – рекао 
нам је Ристи во је вић.

Кошни це је новим чла но ви ма Удру же ња 
уру чио дирек тор Аген ци је за раз вој Општи-
не Пећин ци Милан Алек сић.

Пан те ли ја Пан те лић из Ога ра почео је да 
се бави пче лар ством про шле годи не, у 
овом тре нут ку има неко ли ко пче ли њих дру-
шта ва и има наме ру да про ши ру је посао, 
па му кошни ца коју је добио на поклон, како 
сам каже, мно го зна чи.

- Кошни це нису јеф ти не, а ја сам још увек 
почет ник и сва ка помоћ ми је добро до шла. 
Сма трам и да ће ми ово пре да ва ње кори-
сти ти, јер још увек немам мно го иску ства и 
могу доста да нау чим од ста ри јих коле га – 
изја вио је Пан те лић.

Сво ја иску ства у бавље њу пче лар ством 
са пећи нач ким пче ла ри ма је поде лио Петар 
Добрић, пче лар из Батај ни це са 23 годи не 
иску ства у овом послу, који у овом тре нут ку 
држи 200 пче ли њих дру шта ва. Како нам је 
рекао, у Сре му је пче лар ство раз ви је но 
коли ко и у оста лим кра је ви ма Срби је, а 
лабо ра то риј ска истра жи ва ња су пока за ла 
да наше под не бље пру жа добру осно ву за 
про из вод њу ква ли тет ног меда.

- Да би се у дана шњим усло ви ма неко 
бавио пче лар ством као основ ним зани ма-
њем потреб но је да има мини мум педе се-
так пче ли њих дру шта ва, а Удру жи ва ње 
пче ла ра је изу зет но зна чај но, јер само 
зајед нич ким насту пом на тржи шту про из во-
ђа чи меда могу ути ца ти на откуп ну цену и 
пости ћи боље усло ве отку па меда на вели-
ко, док мањи про из во ђа чи као поје дин ци то 
нису у могућ но сти, што им сма њу је зара ду 
– твр ди Добрић.

Он као један од зна чај них про бле ма на 
тржи шту наво ди и вели ке коли чи не вештач-
ког меда који се крај њим потро ша чи ма нуди 
као при род ни, али по знат но нижој цени.

- Иако вештач ки мед не може по ква ли те-
ту да се поре ди са при род ним, куп ци тешко 
раз ли ку ју при род ни и вештач ки мед. Због 
тога је нај си гур ни ји начин да мед купу је те 
од позна тог про из во ђа ча у којег има те 
пове ре ња, јер су иску ства пока за ла да пра-
ви пче ла ри и те како воде рачу на о ква ли-
те ту меда који нуде потро ша чи ма – обја-
шња ва Добрић.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА
„ШИМА НОВ ЧАН КЕ“

Хума ни тар на
изло жба

Пово дом Међу на род ног дана жена 8. 
мар та, Удру же ње жена „Шима нов чан ке“ 
орга ни зо ва ло је у про сто ри ја ма Месне 
зајед ни це у Шима нов ци ма про дај ну и хума-
ни тар ну изло жбу. Сво је руко тво ри не изло-
жи ле су не само Шима нов чан ке, него и 
дру га удру же ња са тери то ри је пећи нач ке 
општи не: Удру же ње жена „Колев ка Сре ма“ 
из Пећи на ца, Удру же ње жена „Мај ка Анге-
ли на“ из Купи но ва, Везе ни пешки ри „Ирис“ 
из Шима но ва ца, као и умет ни ци Саша 
Марић и Тешо Кне же вић.

Током два дана изло жбе, посе ти о ци су 
били у при ли ци да, не само ужи ва ју у руч-
ним радо ви ма и умет нич ким дели ма, него и 
купе поклон за дра гу осо бу. Изло жба је 
била и хума ни тар ног карак те ра, јер се у 
про сто ри ји нала зи ла и кути ја за при ку пља-
ње добро вољ них при ло га. При ку пље ни 
новац биће упла ћен у хума ни тар не свр хе.

ИГРЕ БЕЗ ГРА НИ ЦА
У ДОЊЕМ ТОВАР НИ КУ 

Побе дио
спо рт ски дух

У спо рт ској хали у Доњем Товар ни ку про-
шле субо те, 11. мар та одр жа не су Игре без 
гра ни ца за децу узра ста од чети ри до десет 
годи на из све три шко ле и пред школ ске 
уста но ве са тери то ри је општи не Пећин ци. 

У орга ни за ци ји Спо рт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“, а под покр о ви тељ ством пећи-
нач ке локал не само у пра ве, 150 мали ша на 
из свих насе ља општи не Пећин ци так ми чи-
ло се у савла да ва њу пре пре ка на поли го ну 
спрет но сти под буд ним оком сво јих настав-
ни ка физич ког вас пи та ња и уз подр шку 
пре ко 200 посе ти ла ца.

По речи ма пред сед ни ка „Раз во ја спор то-
ва“ Сини ше Ђоки ћа мото так ми че ња био је 
важно је уче ство ва ти, па резул та ти нису 
били при мар ни, већ спорт ски дух и добра 
заба ва, а меда ље су на кра ју так ми че ња 
доби ли сви уче сни ци.

Меда ље су уру чи ли Сини ша Ђокић и 
пред сед ни ца Општи не Пећин ци Дубрав ка 
Кова че вић Субо тич ки, која је том при ли ком 
изја ви ла да је масов ност школ ског спо р та 
циљ којем тежи пећи нач ка локал на само у-
пра ва.

- Дав но је рече но у здра вом телу здрав 
дух и уко ли ко децу од малих ногу навик не-
мо да се баве спор том, може мо оче ки ва ти 
здра ву омла ди ну и касни је здра ве људе. 
Упра во зато ми као локал на само у пра ва 
финан си ра мо не само ова кве мани фе ста-
ци је, већ и купо ви ну спорт ске опре ме и 
рекви зи та како спорт ским клу бо ви ма тако и 
свим обра зов ним уста но ва ма, а зна чај на 
сред ства ула же мо и у обно ву спорт ских 
тере на на нашој тери то ри ји – изја ви ла је 
прва жена пећи нач ке општи не.
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ОДРЖАН ПРВИ ПРОЈЕКТНИ ДОГАЂАЈ 

Европа у Руми

Рума је једи на локал на само у-
пра ва у Срби ји која је уче сник 
и носи лац про јек та „Умре жа ва-

ње гра до ва и укљу чи ва ње гра ђа на за 
зашти ту вод них ресур са у Евро пи“ у 
окви ру про гра ма „Евро па за гра ђа не и 
гра ђан ке“.

За овај про грам је под не то 178 про-
је ка та из 28 зема ља, а за финан си ра-
ње је одо бре но само 13 про је ка та. 

Са Румом је у про јек ту још пет локал-
них само у пра ва из Бугар ске (Раз лог), 
Мађар ске (Сигет), Хрват ске (Наши це), 
Чешке (Праг) и Сло ве ни је (Лити ја), а 
за уче шће у про јек ту јој је одо бре но 
142.500 евра бес по врат них сред ста ва.

Први про јект ни дога ђај је реа ли зо-
ван у Руми од 8. до 10. мар та. 

Првог дана рада уче сни ке је поздра-
вио пред сед ник Скуп шти не општи-
не Рума Сте ван Кова че вић, а потом 
је пот пи сао Мемо ран ду м о сарад њи 
зајед но са пред став ни ци ма парт нер-
ских општи на на про јек ту.

После пот пи си ва ња запо чео је и 
зва ни чан рад на про јек ту кроз пред-
ста вља ње сва ког про јект ног парт не ра 
и пре зен та ци ју самог про јек та.

Сте ван Кова че вић је изра зио задо-
вољ ство што је Рума једи на општи на 
из Срби је која је носи лац про јек та у 
окви ру про гра ма „Евро па за гра ђа не“, 
као и да је Рума једи ни град изван ЕУ 
у овом про јек ту.

- Ово ће за нас бити заи ста дра го-
це но иску ство, али ће и вра ти ти пове-
ре ње гра ђа на у бене фи те и дело ва ње 
европ ских инсти ту ци ја. Тема овог про-
јек та умре жа ва ња гра до ва је изу зет но 

бит на, јер је бри га о вод ним ресур си-
ма и начи ни ма за њихо во боље кори-
шће ње јед но од нај ва жни јих пита ња 
на гло бал ном нивоу - иста као је Кова-
че вић, додав ши да се и на сед ни ца ма 
Скуп шти не општи не Рума често раз го-
ва ра о овој теми у сми слу побољ ша-
ња снаб де ва ња, ква ли те та воде, као и 
потен ци ја ла који ма рас по ла же мо када 
је вода у пита њу.

Сте ван Кова че вић је у име локал не 
само у пра ве гости ма из Европ ске уни је 
уру чио при год не покло не, као и Тури-
стич ка орга ни за ци је Општи не Рума.

Током три про јект на дана у Руми 
зашти та вод них ресур са се сагле да ла 
и са локал ног аспек та, на нивоу локал-
них само у пра ва, али и кроз европ ску 
при зму. 

- Сви парт не ри су раз го ва ра ли о 
теми про јек та са аспек та ЕУ и локал-
ног нивоа. Има ли смо раз ли чи те ради-
о ни це које су допри не ле чита вом про-
це су и ини ци ра ли смо теме које ће се 
дубље обра ди ти и раз ли чи те регу ла-
ти ве на свим ниво и ма биће раз ра ђе не. 
На првој ради о ни ци смо дефи ни са ли 
основ не кора ке, ана ли зи ра ли закон-
ске окви ре у Срби ји и закон ску регу-
ла ти ву у парт нер ским земља ма. Са 
гости ма из ЕУ смо оби шли Бару Трско-
ва чу, архе о ло шки лока ли тет Гомо ла-

ву и изле ти ште Бор ко вац, а о пија ћој 
води у нашој Општи ни пре зен та ци ју су 
одр жа ли пред став ни ци ЈП „Водо вод“ - 
рекао је Дра ган Коса но вић, шеф Оде-
ље ња за локал ни еко ном ски раз вој. 

Све локал не зајед ни це које уче-
ству ју у про јек ту су бога те вод ним 
ресур си ма, па ће при ли ке за раз ме ну 
иску ста ва бити довољ но, иста као је 
Ата нас Кран чев, општин ски савет ник  
из општи не Раз лог, која се нала зи на 
југо за па ду Бугар ске. 

- Ми, као пла нин ска општи на смо 
изу зет но бога ти вод ним ресур си ма 
и зато смо вео ма заин те ре со ва ни за 
уче шће у овом про јек ту. Сма трам да 
се овај про је кат не може посма тра-
ти само на локал ном нивоу, већ да је 
он запра во зна ча јан за цео наш реги-
он. Уве рен сам да ћемо након овог 
про јек та оства ри ти глав ни циљ, а то 
је зашти та вод них ресур са, али и да 
ће сви уче сни ци у про јек ту успо ста-
ви ти успе шну и дуго роч ну сарад њу и 
на дру гим про јек ти ма - сма тра Ата нас 
Кран чев.

Хрват ска је јед на од нај бо га ти јих 
зема ља на све ту када је реч о изво ри-
ма пит ке воде. 

- Раз ме ном иску ста ва сви зајед-
но ћемо допри не ти очу ва њу вод них 
ресур са и реша ва њу про бле ма који 
се јавља ју у тој обла сти - каже Иван 
Кегле вић из Наши ца.

После Руме, усле ди ће и про јект ни 
дога ђа ји у дру гим локал ним само у пра-
ва ма које су парт не ри у про јек ту да 
би се све окон ча ло послед њим дога-
ђа јем, поно во у Руми,  у сеп тем бру 
наред не годи не.   С. Џакула

Рума је једи на локал на само у пра ва у Срби ји која је 
уче сник и носи лац про јек та „Умре жа ва ње гра до ва и 
укљу чи ва ње гра ђа на за зашти ту вод них ресур са у Евро
пи“ у окви ру про гра ма „Евро па за гра ђа не и гра ђан ке“

Са Румом је у про јек ту још пет локал них само у пра ва 
из Бугар ске (Раз лог), Мађар ске (Сигет), Хрват ске (Наши
це), Чешке (Праг) и Сло ве ни је (Лити ја), а за уче шће у 
про јек ту јој је одо бре но 142.500 евра бес по врат них 
сред ста ва

Уче сни ци про јек та у Клен ку
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Пи(љ)арско новинарство

„Између 60 и 70 одсто садржаја 
медија у региону чист је резултат 
рада агенција за односе с јавношћу“. 
„Новинари су образованији од ПР 
стручњака, али медији ипак 
доживљавају терор ПР-а“. „Медији су 
поштански сандучићи у које свако 
убацује шта хоће…“ Ово су неке од 
тврдњи професора Веселина 
Кљајића са Факултета политичких 
наука које је изнео пре неколико 
година (почетком 2014) на дебати 
„Спиновање против одговорног 
новинарства“. 

Од тада до данас прошло је три 
године, а ситуација је чини ми се 
иста или чак гора него те 2014. 

Поштански сандучићи медија 
свакодневно се пуне најавама и 
саопштењима пи-арова. Оно што 
посебно упада у очи је то што су 
најаве догађаја веома штуре, врло 
често без основних података. Ваљда 
претрпани послом, не стижу да се 
боље информишу о догађају који 
најављују. Или се воде мишљу да су 
сви новинари истраживачи, па им 
одгонетање неке најаве догађаја 
дође као вежба из истраживачког 
новинарства. Последњи у низу 
„бисера“ стигao je недавно на мејл 

митровачких локалних медија, где се 
обавештавамо да треба да дођемо 6. 
марта у 15 часова на стадион Срема. 
Даље пише: Селекција за дечаке 
2004. годиште, присутни: Драган 
Делић и Игор Милановић. Нигде ни 
речи о каквом догађају је реч, нигде 
ни речи о томе ко су „присутни“. 
Ваљда се мисле, дођите, видите и 
све ће вам се рећи. Е па не иде то 
баш тако. Пи-арови су ту да би нам 
пружили основне информације, а на 
новинарима је да се одлуче са ким 
желе или не желе да разговарају. Не 
треба пи-арови да глуме новинаре, 
већ да раде свој посао што боље. 

Ни при састављању саопштења 
нису много речитији. Држе се ваљда 
оне девизе, мање је више. Па су због 
тога новинари ускраћени за неке 
конкретније податке, којих наравно 
нема у саопштењу за јавност, док 
новинарчићи задовољно трљају руке 
јер ће имати мање посла. 
Једноставно ће на свом порталу, 
новинама или ТВ дневнику објавити 
штуро саопштење, без претераног 
уплитања можданих вијуга.

Наравно, да се разумемо, нису сви 
исти. Има и оних пи-арова који се 
заиста труде да изађу новинарима у 

сусрет, а да се при том не мешају у 
уређивачку политику медија. И њима 
свака част, нажалост таквих је мање. 
Као светао пример можемо навести 
Љиљу Јанковић, пи-арови 
митровачког јавног комуналног 
предузећа „Водовод“, или Душана 
Срећкова, који је задужен за контакт 
са медијима у Општини Пећинци. Све 
се боље сналази и Марија Јандрић, 
нова пи-арка митровачког 
градоначелника Владимира 
Санадера. Јанковићева и Срећков су 
људи из медија, радили су у 
електронским и штампаним медијима 
и тачно знају шта је потребно од 
информација колегама новинарима. 

Мада, када боље размислим, нису 
нама криви пи-арови што нам је 
професија на тако ниским гранама. 
Давно су многи новинари престали 
да буду (ако су икада и били) „седма 
сила“. Нажалост, данас је све више 
оних који уместо да се држе основних 
постулата новинарства изигравају 
пи-арове разним властима и 
политичким партијама. Зато ваљда 
често новинаре мешају са 
конобарима, јер испада да раде у 
услужној делатности.

Биљана Селаковић

Пиарови ваљда 
претрпани послом, 

не стижу да се 
боље информишу 

о догађају који 
најављују. Или се 

воде мишљу да су 
сви новинари 
истраживачи,

па им одгонетање 
неке најаве 

догађаја дође
као вежба из 

истраживачког 
новинарства
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СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА

Озе ле ња ва ње 
гра да

Испред Послов но спорт-
ског цен тра „Пин ки“ у Срем-
ској Митро ви ца 9. мар та 
поса ђе но је 10 ста ба ла 
јапан ске шљи ве, чији је 
дона тор фабри ка „Купер 
стан дард“.

Како је иста као гра до на-
чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер, ова 
дона ци ја је само јед на од 
мно гих ове фир ме. 

- Ми ћемо у наред ном 
пери о ду фор ми ра ти Савет 
инве сти то ра на којем ћемо 
реша ва ти сва акту ел на 
пита ња која су у вези њихо-
вог посло ва ња, као и она 
веза на за сам Град - додао 
је гра до на чел ник.

Како се могло чути, „Купер 
стан дард“ кор по ра ци ја 
актив но уче ству је у живо ти-
ма локал них зајед ни ца 
широм све та где год има 
сво је објек те.

- Град Срем ска Митро ви-
ца добио је као дона ци ју 
спорт ски терен, а сада смо 
поса ди ли и ста бла јапан ске 
шљи ве око тере на. То је 
наш мали допри нос зашти-
ти живот не сре ди не – рекао 
је Иви ца Антић, руко во ди-
лац Оде ље ња за без бед-
ност и здра вље на раду и 
зашти ти живот не сре ди не 
„Купер стан дар да“.

В. Ц.

Из ло жба у 
Библиотеци

У Би бли о те ци „Гли го ри је 
Во за ро вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци 6. марта отво ре-
на је осмо мар тов ска из ло-
жба Удру же ња ли ков них 
умет ни ка „Сир ми јум“. За ин-
те ре со ва ни ће има ти при ли-
ку да по гле да ју из ло жбу све 
до че тврт ка, 16. мар та. 

У Град ској кући у Срем-
ској Митро ви ци 6. мар-
та одр жан је окру гли сто 

на тему „Јача ње тури стич ког 
про ме та у рурал ним сре ди на-
ма“, у окви ру про јек та „Осмо-
мар тов ска даро те ка 2017“. То 
је ујед но био и први сусрет 
уче сни ка про јек та „Умре жа-
ва ње дио ни ка на под руч ју 
Локал не акци о не гру пе пре-
ко гра нич ног под руч ја Срије-
ма (Дри на - Сава реги је). 
Оба про јек та су део јед ног 
већег про јек та под нази вом 
„Подр шка реги о нал ној сарад-
њи и изба лан си ра ном тери-
то ри јал ном раз во ју зема ља 
запад ног Бал ка на у про це су 
при бли жа ва ња европ ским 
инте гра ци ја ма“ подр жа ног од 
стра не Стал не рад не гру пе 
за реги о нал ни рурал ни раз вој 
(SWG).

Орга ни за тор међу на род не 
мани фе ста ци је „Осмо мар тов-
ска даро те ка 2017“ је Кла стер 
Све ти Дими три је из Срем ске 

Митро ви це, а у окви ру које су 
на митро вач ком Тргу током 
про шле неде ље, поста вље ни 
штан до ви на којима су сво-
је про из во де изло жи ли како 
уче сни ци из Сре ма у Срби ји, 
тако и из Сри је ма у Хрват ској.

Ово је била при ли ка да се 
исто га дана пред ста ви и про-
је кат „Умре жа ва ње дио ни ка 
на под руч ју Локал не акци о не 
гру пе пре ко гра нич ног под руч-
ја Срије ма“, чији је носи лац 
ЛАГ Босут ски низ из Није ма-
ца, док је парт нер на про јек ту 
ЛАГ Срем и Рурал ни цен тар 
Сова из Срем ске Митро ви це.

Општи на Нијем ци, као јед-
на од општи на у Репу бли ци 
Хрват ској, пред ста ви ла је 
сво је при ме ре добре прак се. 
Ова општи на је до сада успе-
ла да при ву че изве сна сред-
ства из европ ских фон до ва за 
раз вој тури зма.

- Ми смо као јед на мала 
општи на успе ли за крат ко 
вре ме да при ву че мо пре ко 

шест мили о на евра из европ-
ских фон до ва за раз вој тури-
зма - рекао је дирек тор Тури-
стич ке зајед ни це општи не 
Нијем ци Мар тин Лужа но вић.

Тури стич ка орга ни за ци ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
подр жа ла је ове про јек те.

- Тури стич ка орга ни за ци-
ја подр жа ва про јек те ова квог 
типа, зато што ова кво умре-
жа ва ње у сарад њи са удру-
же њи ма гра ђа на и невла-
ди ним орга ни за ци ја ма који 
врше про мо ци ју гра да, сва-
ка ко допри но си раз во ју тури-
зма. Ако бисмо ова ко дело-
ва ли и убу ду ће, резул та ти 
не би изо ста ли, порастао би 
број тури ста који дола зе у 
наш град - рекла је дирек тор-
ка Тури стич ке орга ни за ци је 
Све тла на Сабо.

Вред ност про јек та је 
1.587.000 евра, док удео 
дона то ра изно си 1.400.000 
евра.

 М. Н.

ЈАЧА ЊЕ ТУРИ СТИЧ КОГ ПРО МЕ ТА У РУРАЛ НИМ СРЕ ДИ НА МА

Осмо мар тов ска
даро те ка

На осно ву чла на 45а. За ко на о пла ни ра њу и из град њи (“Сл. гла сник РС” бр. 72/09, 
81/2009 ис пр. 64/2010- од лу ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- од лу ка УС, 50/2013 - 
од лу ка УС 98/2013-од лу ка УС и 132/2014) Оде ље ње за ур ба ни зам и гра ђе ње 
Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма об ја вљу је

РА НИ ЈАВ НИ УВИД У  
ма те ри јал за из ра ду Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Бу ђа нов ци

Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Жар ко вац
Пла на де таљ не ре гу ла ци је де ла рад не зо не у к.о. Пу тин ци ма

Пла на де таљ не ре гу ла ци је “Би о е нер га на” у к.о. Во гањ
Оба ве шта ва се за ин те ре со ва на јав ност 

да је Скуп шти на Оп шти не Ру ма на сед ни-
ци  одр жа ној да на  10. 03. 2017. го ди не 
до не ла:
1.Од лу ку о из ра ди Пла на ге не рал не ре гу-

ла ци је на се ља Бу ђа нов ци;
2.Од лу ку о из ра ди Пла на ге не рал не ре гу-

ла ци је на се ље ног ме ста Жар ко вац;
3.Од лу куо из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла-

ци је де ла рад не зо не у к.о. Пу тин ци ма;
4.Од лу ку о из ра ди   Пла на де таљ не ре гу-

ла ци је “Би о е нер га на” у к.о. Во гањ.
И об ја вљу је се ра ни јав ни увид у на ве-

де не Од лу ке и ма те ри јал уз Од лу ке.
У то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да за ин-

те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца има ју 
пра во упо зна ва ња са оп штим ци ље ви ма и 
свр хом из ра де пла на, мо гу ћим ре ше њи ма 
за раз вој про стор не це ли не,  мо гу ћим 
ре ше њи ма за ур ба ну об но ву и ефек ти ма 
пла ни ра ња.

Оба ве шта ва ју се и по зи ва ју ор га ни, 
ор га ни за ци је и јав на пред у зе ћа ко ји су 
овла шће ни да утвр ђу ју усло ве за за шти ту 

и уре ђе ње про сто ра и из град њу обје ка та 
да да ју ми шље ње у  по гле ду усло ва и нео-
п ход ног оби ма и сте пе на про це не ути ца ја 
на жи вот ну  сре ди ну. 

Ра ни јав ни увид ће се оба вља ти у про-
сто ри ја ма Јав ног ур ба ни стич ког пред у зе-
ћа “План” Ру ма ул. 27 ок то бра бр. 7А сва-
ког рад ног да на од 9,00 ча со ва до 14,00 
ча со ва и тра ја ће од 14.мар та   до 29. мар-
та  2017. го ди не. 

Све пред ло ге, при мед бе и су ге сти је 
за ин те ре со ва на ли ца мо гу до ста ви ти у 
пи са ном  об ли ку Оде ље њу за ур ба ни зам 
и гра ђе ње Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Ру ма ул. Ор ло ви ће ва бр. 5 Ру ма, за кључ-
но са 29. мар том  2017. го ди не. 

Све при мед бе и су ге сти је прав них и 
фи зич ких ли ца ће еви ден ти ра ти Оде ље-
ње за  ур ба ни зам и гра ђе ње  а еви ден ти-
ра не при мед бе и су ге сти је мо гу  ути ца ти 
на план ска ре ше ња. 

ШЕФ ОДЕ ЉЕ ЊА
дипл. прав ник Та ња Дро бац
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве-
не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал-
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те тешку 
хра ну и више се кре ћи те. 

БИК: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти-
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур ност 
у зајед нич ком посло ва њу. 
Сусрет са јед ном осо бом тре нут-
но делу је врло поуч но и под сти-
цај но у сва ком погле ду. Делу је те 
пома ло узне ми ре но. Недо ста ју 
вам неки сна жни емо тив ни под-
сти ца ји, како бисте свој љубав ни 
живот учи ни ли довољ но инте ре-
сант ним. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема 
раз ло га да се пово-
ди те за лажним ути-
сци ма или да вас 

неко зава ра ва погре шном при-
чом о новим послов ним при ли-
ка ма. Уко ли ко трпи те послов ни 
неу спех, раз ми сли те о неким 
алтер на тив ним могућ но сти ма 
које вам сто је на рас по ла га њу. 
Суви ше јаки изли ви стра сти вас 
наво де на погре шан избор. 

РАК: Нове ком пли ка-
ци је на послов ној 
сце ни про из и ла зе из 
поку ша ја да се оства-

ри зајед нич ки дого вор око рас-
по де ле инте ре са. Нема раз ло га 
да пона вља те при чу која не 
оста вља пози ти ван одјек на 
ваше сарад ни ке. Посве ти те 
више пажње воље ној осо би и 
зајед нич ким пла но ви ма које 
има те. Оче ку је вас при јат но 
изне на ђе ње. У сјај ној сте пси хо 
- физич кој фор ми. 

ЛАВ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов-
ној сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви-
ше раз ме тљи во у сусре ту са 
сарад ни ци ма, већ затра жи те 
нечи ју подр шку. Бри не те без 
пра вог пово да, парт нер тре нут-
но можда не жели да вам пове-
ра ва сво је мисли и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Пажљи ви-
је ана ли зи рај те ком-
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми-
шља ње или одре ђе ну фазу 
инку ба ци је, пре него што доне-
се те неку конач ну одлу ку. При-
ме ћу је те да неко у вама побу ђу-
је вели ко инте ре со ва ње и да вас 
асо ци ра на при јат не успо ме не.

ВАГА: Делу је те врло 
про ми шље но и про-
ве ра ва те раз ли чи те 
инфор ма ци је које ути-

чу на послов не пре го во ре. Оба-
зри вост је пожељ на, али нема 
раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру га-
чи је ста во ве. Поне кад посту па те 
суви ше стро го пре ма осо би која 
има добру наме ру, али не успе ва 
у пот пу но сти да вам доча ра сво је 
емо тив не дожи вља је. 

ШКОР ПИ ЈА: Потре-
бан вам је додат ни 
опрез у сусре ту са 
сарад ни ци ма и при-

ли ком про це не нових послов них 
при ли ка. Нема потре бе да скре-
ће те пажњу на себе или да ула-
зи те у неке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком-
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

СТРЕ ЛАЦ: Посто је 
ства ри које не тре ба 
да чини те у афек ту 
или на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго-
ва ра вашем уку су.

ЈАРАЦ: Заин те ре со-
ва ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну одлу-
ку, саслу шај те сво је сарад ни ке и 
при хва ти те кори стан савет. Неко 
вас инспи ри ше на додат но анга-
жо ва ње и добро рас по ло же ње. 
Освр ни те се око себе, јер увек 
посто је насме ја на лица. 

ВОДО ЛИ ЈА: Поне кад 
све изгле да тако 
рела тив но, сто га 
немој те доно си ти 

закљу чак на осно ву првог ути ска 
и без кон сул та ци је са бли ским 
сарад ни ци ма. Осло ни те се на 
нечи ји савет и на зајед нич ку про-
це ну. Важно је да пра вил но 
дефи ни ше те сво је циље ве. Неко 
име сна жно да уста ла са ваше 
мисли и осе ћа ња. Потру ди те се 
да испу ни те парт не ро ва оче ки ва-
ња. 

РИБЕ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни ра-
ње у дру штву сарад-
ни ка и немој те при ча-

ти о ства ри ма које можда пред-
ста вља ју ризик за ваше послов не 
инте ре се. Потреб но је да сми сли-
те неку резер вну вари јан ту, јер 
увек посто ји фак тор изне на ђе ња. 
Буди те про ми шље ни и уздр жа ни 
пред бли ском осо бом. Пажљи ви је 
ана ли зи рај те свог парт не ра. 

VREMEPLOV
15. март

44. п.н.е. Ре пу бли кан ски за ве-
ре ни ци ко је су пред во ди ли 
Брут и Ка си је у Се на ту уби ли 
рим ског ца ра и вој ско во ђу 
Га ја Ју ли ја Це за ра.
1824. Ро ђен срп ски пи сац 
Бран ко Ра ди че вић, нај зна чај-
ни ји пе сник срп ског ро ман ти-
зма. Оду ше вљен при ста ли ца 
Ка ра џи ће ве је зич ке ре фор ме, 
пе снич ким сло бо да ма озна-
чио про дор у но ву епо ху срп-
ске по е зи је.

16. март
1521. Пор ту гал ски мо ре пло-
вац Фер нан до Ма ге лан сти гао 
на Фи ли пи не, где је кра јем 
апри ла по ги нуо у су ко бу с 
до мо ро ци ма. По сле три го ди-
не пло вид бе око све та, у Шпа-
ни ју се 1522. од пет бро до ва 
ње го ве екс пе ди ци је вра ти ла 
са мо „Вик то ри ја“ са 18 чла но-
ва по са де. Тим пу то ва њем 
пр ви пут опло вље на Зе мља. 

17. март
1938. Ро ђен ру ски ба лет ски 
играч Ру долф Ну ре јев, јед на 
од нај ве ћих зве зда свет ске 
ба лет ске сце не XX ве ка. На 
За пад еми гри рао по сле го сто-
ва ња у Па ри зу у ју ну 1961. 
Упам ћен по глав ним уло га ма 
у мно гим ба ле ти ма.

18. март
1871. Рад ни ци Па ри за по че ли 
пр ву про ле тер ску ре во лу ци ју, 
по зна ту као Па ри ска ко му на, 
чи ји је не по сре дан по вод био 
Фран цу ско - пру ски рат. По бу-
на угу ше на кра јем ма ја.

19. март
1945. Ве ли ка Бри та ни ја при-
зна ла Вла ду Де мо крат ске 
Фе де ра тив не Ју го сла ви је, на 
че лу с Јо си пом Бро зом Ти том. 
По сле Ве ли ке Бри та ни је, ДФЈ 
при зна ле и САД, 18. мар та, и 
СССР, 29. мар та. 

20. март
1997. Бе о град ски сту ден ти 
про сла ви ли су по бед нич ком 
шет њом цен тром гра да ис пу-
ње ње њи хо вог по след њег 
зах те ва - остав ке рек то ра и 
сту ден та про рек то ра. То је 
био и по след њи дан сту дент-
ског про те ста ко ји је по чео 20. 
но вем бра 1996. због фал си-
фи ко ва ња ре зул та та ло кал-
них из бо ра у Ср би ји. Сту ден-
ти су по сти гли свет ски ре корд 
са 119 да на сва ко днев них 
про те ста и са оп шти ли да су 
спрем ни да по но во иза ђу на 
ули це ако бу ду угро же не 
де мо крат ске ин сти ту ци је, 
Устав, за ко ни и во ља на ро да.

21. март
1913. Ро ђен је ју го сло вен ски 
књи жев ник Иван Го ран Ко ва-
чић, аутор по е ме „Ја ма“ 
(1943), по тре сног де ла о зло-
чи ни ма у Дру гом свет ском 
ра ту у ко ји ма је и сам стра-
дао. 

HOROSKOP

Сре да, 15.(2) март
Све ти све ште но му че ник Тео дот 
Кири неј ски

Четвр так, 16.(3) март
Све ти муче ни ци Евтро пи је, 
Кле о ник и Васи лиск

Петак, 17.(4) март
Пре по доб ни Гера сим Јор дан ски

Субо та, 18.(5) март
Све ти муче ник Конон; Пре по-
доб ни Мар ко Под ви жник

Неде ља, 19.(6) март
Све та 42 муче ни ка Амо реј ска 

Поне де љак, 20.(7) март
Све тих седам све ште но му че-
ни ка Хер сон ских

Уто рак, 21.(8) март
Све ти Тео фи лакт Испо вед ник

Crkveni
kalendar

• Тако нам и тре ба. Док 
нисмо при зна ва ли да 
има мо про бле ма, нисмо 
ихмора ли ни реша ва ти.
• Жене нису ништа 
пости гле. Нека да су 
биле нерав но прав не са 
пра вим мушкар ци ма, А 
сад су рав но прав не са 
ника квим.  
• Бити марк си ста има 
сми сла само ако нисте 
памет ни. 

Ле пи њи це са 
зден ка си ром

Са стој ци: по ла ква сца, 1 
ка ши чи ца ше ће ра,  1 ка ши ка 
со ли,  300 г бра шна, 2 ка ши ке 
пре зли, 2 ка ши ке сит ног си ра, 2 
тро у гла зден ка (или не ког слич-
ног) си ра, 1/2 ча ше јо гур та, уље 
за пр же ње.

При пре ма: Раз му ти ти ква сац у 
по ла ча ше вру ће во де и до да ти 
ка ши чи цу ше ће ра. Оста ви ти да 
про ра ди. У чи ни ју до да ти све 
оста ле са стој ке и уме си ти те сто. 
Оста ви ти да ра сте око сат и по 
вре ме на. Раз ву ћи ко ру, исе ћи 
же ље не об ли ке, на при мер тро у-
гло ве и ква дра те, по кри ти кр пом 
и оста ви ти још 20 ми ну та. За гре-
ја ти до бро уље и пр жи ти уштип-
ке. Го то ве ва ди ти на па пир да се 
оце де. 
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АНА БАЈИЋ, РЕПРЕ ЗЕН ТА ТИВ КА СРБИ ЈЕ У ТЕКВОН ДОУ

Нижу се меда ља
за меда љом

Ако се дан по јутру позна је, 2017. 
годи на биће годи на Ане Бајић, 
репре зен та тив ке Срби је у теквон доу 

и чла ни це ТК „Елит“ из Инђи је. Она је, у 
само две неде ље, осво ји ла злат ну и брон-
за ну меда љу на два међу на род на бодов на 
тур ни ра. 

Први је одр жан у Мари бо ру, кра јем 
фебру а ра са којег се Баји ће ва вра ти ла са 
зла том око вра та. Ана је у фина лу савла-
да ла так ми чар ку из Тур ске и осво ји ла зна-

чај не пое не у бор би за пла сман на Олим-
пиј ске игре у Токи ју 2020. годи не.

- Прва бор ба на „Словениjа опе ну“ била 
ми је нај те жа, али сам успе ла да побе дим 
так ми чар ку из Хрват ске. Затим је усле ди ла 
бор ба са Поља ки њом, да би у фина лу тур-
ни ра савла да ла и Тур ки њу која се, ина че, 
нала зи међу првих десет на свет ској ранг 
листи - каже Баји ће ва и дода је да је само 
неде љу дана после овог так ми че ња усле-
дио и нови бодов ни тур нир у Бугарскоj.

- У Софи ји нисам успе ла да дођем до 
зла та, али задо вољ на сам и брон за ном 
меда љом. Сада се окре ћем при пре ма ма 
за наред на так ми че ња којих ће, ове годи-
не, бити заи ста мно го. Нај бит ни ји тур нир 
је Свет ско сени ор ско првен ство у Коре ји, 
због чега је изу зет но бит но да се добро 
при пре мим – каже Ана.

Ана Бајић наста вља са при пре ма ма за 
тур ни ре и так ми че ња која је оче ку ју у току 
2017. годи не, нада ју ћи се нео п ход ним 
бодо ви ма за пла сман на Олим пиј ске игре. 
Баји ће ва у сво јој „колек ци ји“ меда ља посе-
ду је и две брон зе са свет ског и европ ског 
првен ства, као и зла то са Свет ском првен-
ства за так ми чар ке до 21. годи не које је 
одр жа но 2014. годи не.  М. Ђ.

Поред Ане Бајић, на тур ни ру у Бугар-
ској сре бр не меда ље осво ји ле су Мари ја-
на Топић и Ната ли ја Ћалић, чла ни це 
инђиј ског ТК „Елит“. Ири на Зрнић осво ји-
ла је брон зу, док је у бор би за меда љу 
савла дан Срђан Томић, после две побе-
де. У дру гом колу тур ни ра у Софи ји 
декла си ран је Дани ло Кова че вић, а Иван 
Шала мон у првој бор би про тив иску сног 
так ми ча ра из Бугар ске.

Још меда ља
за ТК „Елит“ 

Ана Бајић са тре не ром Дар ком Куки ћем на тур ни ру у Мари бо ру

СУСРЕТ ПЛА НИ НА РА
НА ФРУ ШКОЈ ГОРИ

Ужи ва ње у при ро ди

Тра ди ци о нал на, 22. по реду мани фе ста-
ци ја „Осмо мар тов ски сусрет пла ни на ра на 
Фру шкој гори“ одр жа на је про шле субо те, 
11. мар та.

Смо тра оку пља пла ни на ре из ско ро целе 
бив ше Југо сла ви је, а поче ла је пре 9 часо-
ва на ста ди о ну ФК „Рудар“ у Врд ни ку, где 
су се пла ни на ри при ја вљи ва ли за уче шће, 
а љуба зни дома ћи ни их од хлад ног ветра 
шти ти ли вру ћим чајем.

При сут не су у име дома ћи на поздра ви ли 
Лазар Пили по вић - Бели, секре тар Спорт-
ског саве за Општи не Ириг, Сма јил Машић - 
Сма ја, пред сед ник Пла ни нар ско сму чар ског 
дру штва „Зма је вац“ из Врд ни ка, које је као 
и сва ке годи не орга ни за тор смо тре, и Мио-
драг Бебић, заме ник пред сед ни ка Општи не 
Ириг.

Они су оку пље ним пла ни на ри ма поже-
ле ли још јед но лепо дру же ње а тра ди ци о-
нал ни пла ни нар ски поздрав „ведро“ као да 
је ути цао да сун це побе ди обла ке над Врд-
ни ком.

Мани фе ста ци ју је све ча но отво рио про-
сла вље ни ватер по ло репре зен та ти вац и 
пред сед ник Спорт ског саве за Срби је Алек-
сан дар Шоштар, иста кав ши важност базич-
них спор то ва и ама тер ског бавље ња спор-
том. Упра во такав спорт је пла ни на ре ње, 
којим се могу бави ти и нај мла ђи али и они 
у позни јем живот ном добу, а зајед нич ка им 
је љубав пре ма борав ку у при ро ди и ужи-
ва ње у њој.

Шошта ре ве речи доби ле су потвр ду у 
чиње ни ци да нај мла ђи уче сник смо тре имао 
је једва годи ну дана, а нај ста ри ји је дубо ко 
зага зио у деве ту деце ни ју живо та.

Након цере мо ни је отва ра ња и оди гра ног 
пла ни нар ског кола, пла ни на ри су се, пред-
во ђе ни води чи ма, упу ти ли ка Фру шкој гори, 
путем две пла ни нар ске ста зе које се раз ли-
ку ју по дужи ни и тежи ни. Циљ обе ста зе је 
на Зма јев цу, где се уз пла ни нар ски пасуљ, 
песму и игру, наста ви ло дру же ње дуго го ди-
шњих при ја те ља. Дра ган Аме то вић

Вла ди мир Кла сан, интер на ци о нал ни мај стор из Инђи је, 
је нови првак Општи не Ста ра Пазо ва у шаху. Он је титу лу 
осво јио на првен ству које је у петак, 10. мар та завр ше но у 
Ста рој Пазо ви, јер је у седам кола осво јио шест и по пое на, 
дру ги је био Милан Ско ко са пет и по пое на, по чети ри и по 
осво ји ли су: Милош Стан ко вић, Ивко вић и Вуко вић, док је 
Вука шин Грчић саку пио чети ри пое на, и они су доби ли нов-
ча не награ де које је обез бе ди ла Општи на Ста ра Пазо ва. 
На првен ству је уче ство ва ло 20 шахи ста, играо се швај цар-
ски систем, седам кола.

Д. Б.

ШАХИ СТА ВЛА ДИ МИР КЛА САН 

Првак Општи не
Ста ра Пазо ва

 Вла ди мир Кла сан, првак Општи не Ста ра Пазо ва у шаху
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Резул та ти утак ми ца 26. 
кола: Кру ше вац: Напре дак – 
Рад ник 2:1; Ниш: Рад нич ки – 
Нови Пазар 2:2; Бео град: 
Вождо вац – Бач ка 4:0; Луча ни: 
Мла дост – Пар ти зан 0:2; Гор
њи Мила но вац: Мета лац – Вој-
во ди на (игра ло се 13. мар та); 
Бео град: Црве на Зве зда - 
Јавор-Матис 3:0; Чачак: Борац 
– Чука рич ки 2:3; Бео град: Рад 
– Спар так 2:0.
01. Ц.Зве зда 26 21 4 1 63:21 67
02. Пар ти зан 26 19 4 3 48:15 61
03. Вој во ди на 25 17 3 5 46:20 54
04. Напре дак 26 11 7 8 28:23 40
05. Рад нич ки 26 11 7 8 34:31 40
06. Мла дост 26 11 5 10 28:27 38
07. Вождо вац 26 11 4 11 29:30 37
08. Јавор 26 9 9 8 30:35 36
09. Спар так 26 9 7 10 35:41 34
10. Чука рич ки 26 9 6 11 30:36 33
11. Рад 26 7 8 11 23:31 29
12. Мета лац 25 6 8 11 19:25 26
13. Бач ка 26 7 3 16 15:32 24
14. Рад ник 26 5 6 15 22:39 21
15. Борац 26 4 6 16 22:40 18
16. Н.Пазар 26 4 5 17 20:46 17

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Резул та ти утак ми ца 18. 
кола: Ужи це: Сло бо да – Инђи ја 
1:2; Шабац: Мачва – Земун 2:1; 
Бежа ни ја: Бежа ни ја – Про ле-
тер 3:1; Вра ње: Дина мо – Рад-
нич ки 3:2; Јаго ди на: Јаго ди на 
– Колу ба ра 3:0; Доба нов ци: 
Будућ ност – ОФКО џа ци 1:1; 
Бео град: ОФК Бео град – БСК 
0:1; Бео град: Син ђе лић – ЧСК 
Пива ра 3:1.

01. Мачва 17 12 2 3 25:10 38
02. Сло бо да 17 8 6 3 21:14 30
03. Рад нич ки 17 8 2 7 17:13 26
04. ЧСК 17 6 7 4 19:16 25
05. Инђи ја 17 7 4 6 14:13 25
06. Земун 17 5 9 3 16:10 24
07. Про ле тер 17 6 6 5 16:15 24
08. Будућ ност 17 6 6 5 18:21 24
09. Син ђе лић 17 5 7 5 16:15 22
10. Дина мо 17 6 4 7 18:24 22
11. Бежа ни ја 17 4 9 4 13:11 21
12. Јаго ди на 17 6 3 8 22:22 21
13. БСК 17 6 3 8 15:20 21
14. Оџа ци 17 3 7 7 9:14 16
15. Колу ба ра 17 2 9 6 12:16 15
16. ОФК Беог. 17 1 6 10 11:28 9

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Резул та ти утак ми ца 16. 
кола: Нови Банов ци: Омла ди-
нац - Брат ство 1946 2:0; Субо
ти ца: Бач ка 1901 – Рад нич ки 
(Ш) 0:1; Пан че во: Желе зни чар 
– Сло га 2:0; Срем ска Митро
ви ца: Рад нич ки – Цемент 0:2; 
Бач ка Топо ла: ТСЦ – Вршац 
4:0; Зре ња нин: Рад нич ки – 
Дунав 3:1; Нови Сад: Црве на 
Зве зда - Рад нич ки (НП) 1:2; 
Борац је био сло бо дан.

01. Омлад. 15 12 0 3 25:8 36
02. Брат ство 15 10 3 2 31:11 33
03. Дунав 15 8 3 4 21:17 27
04. ТСЦ 15 7 3 5 22:13 24
05. Борац 14 6 4 4 21:16 22
06. Бач ка 15 6 3 6 17:16 21
07. Радн. (СМ) 15 5 4 6 19:20 19
08. Цемент 15 5 4 6 18:20 19
09. Вршац 15 6 1 8 16:22 19
10. Железн. 15 4 6 5 19:18 18
11. Сло га 15 3 7 5 18:22 16
12. Радн. (НП) 15 4 4 7 18:23 16
13. Радн. (З) 15 4 3 8 15:28 15
14. Радн. (Ш) 15 4 2 9 11:27 14
15. Ц. Зве зда 15 2 5 8 13:23 11

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резул та ти утак ми ца 16. 
кола: Нови Сад: Кабел – Купи-
но во 2:2; Ста ра Пазо ва: Једин-
ство – Ветер ник 3:0; Бешка: 
Хај дук (Б) – ЛСК 3:0; Нови Сад: 
Борац – Сло га 3:1; Нови Сад: 
Сла ви ја – ЖСК 1:2; Футог: 
СОФЕКС - Хај дук (Ч) 3:3; Бач ки 
Јарак: Мла дост – Сре мац 3:2; 
Беле гиш: Поду на вац – Индекс 
3:1.

01. Мла дост 16 13 2 1 36:9 41
02. Кабел 16 11 2 3 29:17 35
03. Поду на вац 16 9 4 3 36:16 31
04. Хај дук (Ч) 16 9 4 3 26:19 31
05. Сре мац 16 9 3 4 32:16 30
06. Сло га 16 8 3 5 39:23 27
07. Једин ство 16 8 2 6 31:16 26
08. Индекс 16 7 3 6 24:19 24
09. ЛСК 16 7 2 7 15:18 23
10. Купи но во 16 6 2 8 23:22 20
11. СОФЕКС 16 5 3 8 18:25 18
12. Борац 16 5 2 9 16:34 17
13. Сла ви ја 16 3 6 7 19:23 15
14. Хај дук (Б) 16 4 2 10 20:44 14
15. Ветер ник 16 2 2 12 17:40 8
16. ЖСК 16 1 0 15 10:50 3

Резул та ти утак ми ца 16. 
кола: Хрт ков ци: Хрт ков ци – 
Пар ти зан 2:0; Рума: Први Мај – 
Сло бо да 4:0; Салаш Ноћај ски: 
Будућ ност – Сло вен 0:1; Кле
нак: Борац – Јадран 0:0; Врд
ник: Рудар – Љуко во 0:0; Доњи 
Петров ци: Доњи Петров ци – 
Митрос 1:0; Дивош: Хај дук – 
Под ри ње 1:0; Ада шев ци: Гра-
ни чар 1923 – Напре дак 2:2.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Хај дук 16 10 3 3 24:9 33
02. Први Мај 16 9 4 3 40:8 31
03. Под ри ње 16 8 4 4 30:9 28
04. Будућ ност 16 8 3 5 24:17 27
05. Сло бо да 16 9 0 7 19:19 27
06. Јадран 16 8 2 6 26:20 26
07. Љуко во 16 7 4 5 24:29 25
08. Гра ни чар 16 7 3 6 34:32 24
09. Сло вен 16 7 3 6 17:18 24
10. Борац 16 6 4 6 20:15 22
11. Напре дак 16 6 4 6 19:19 22
12. Хрт ков ци 16 7 0 9 21:26 21
13. Рудар 16 6 1 9 15:33 19
14. Пар ти зан 16 5 1 10 23:33 16
15. Митрос 16 4 1 11 15:25 13
16. Доњи П. 16 2 1 13 8:47 7

МОЛ СРЕМ

Резул та ти утак ми ца 16. 
кола: Буђа нов ци: Мла дост – 
Зека Буљу ба ша 1:0; Мар тин ци: 
Борац – Фру шко го рац 4:0; Куку
јев ци: Оби лић 1993 – ПСК 1:2; 
Чал ма: Сло га – ОФК Бре стач 
1:0; Жар ко вац: Напре дак - Гра-
ни чар (К) 0:1; Вишњи ће во: Хај-
дук - Гра ни чар (О) 5:0; Пла ти че
во: Једин ство – Желе зни чар 0:0; 
Једин ство (М) је било сло бод но.

01. Железн. 15 13 2 0 56:6 41
02. Борац 15 9 5 1 27:14 32
03. Хај дук 15 9 1 5 34:21 28
04. ПСК 15 8 3 4 24:16 27
05. Фру шког. 15 8 3 4 28:22 27
06. Сло га 15 7 4 4 22:21 25
07.ОФК Бре стач 15 7 2 6 25:24 23
08. Гра ни чар (К) 15 7 1 7 18:14 22
09. Мла дост 15 6 1 8 22:27 19
10. Зека Б. 15 5 2 8 24:31 17
11. Гран. (О) 15 5 1 9 23:36 16
12.Оби лић 1993 15 5 0 10 20:27 15
13. Напре дак 15 4 2 9 30:40 14
14. Једин. (М) 14 3 4 7 22:40 13
15. Једин. (П) 15 0 1 14 11:47 1

Рекор дер ка Срби је у баца њу 
диска, атле ти чар ка „Сир ми ју ма“ 
Дра га на Тома ше вић осво ји ла је 
сре бр ну меда љу на Купу Евро-
пе у Лас Пал ма су у Шпа ни ји са 
резул та том 59,60 мета ра.

Побе ди ла је Фран цу ски ња 
Мисон са 62,48 мета ра, док је 
брон зу осво ји ла Грки ња Апо-
сто лосy. 

Изу зет но лоше вре ме спре-
чи ло је Дра га ну да оства ри још 
бољи резул тат.

Њен тре нер и тре нер репре-
зен та ци је Дани ло Крти нић наго-
ве шта ва да је ово њена сезо на 
и да је ово само увер ти ра за 
свет ско првен ство које је чека 
10. авгу ста у Лон до ну.

- У сва ком слу ча ју ово је још 
један успех за град Срем ску 
Митро ви цу на међу на род ној 
спорт ској сце ни, рекао је спорт-
ски дирек тор АК „Сир ми јум“ 
Горан Павло вић.

 Г. П.

КУП ЕВРО ПЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

Дра га на Тома ше вић дру га

Атле ти чар ка „Сре ма“ Ања Лајић 
прва ки ња је Срби је у дво ра ни, у 
више бо ју у кон ку рен ци ји ста ри јих 
пио нир ки. Она је осво ји ла 3.572 
бода у пет дисци пли на. Поче ло је 
са 60 мета ра и 8,37 секун ди, наста-
ви ло се ско ком у вис где је побољ-
ша ла свој лич ни рекорд и пре ско-
чи ла 1,52 метра. У баца њу кугле 
(3кг) резул тат од 9,48 мета ра, а у 
ско ку у даљ скок од 4,98 мета ра. 
Трку на 600 мета ра истр ча ла је 
први пут у живо ту и може се рећи 
да је била успе шна – 1:49,95 и 
укуп но четвр та пози ци ја у овој 
дисци пли ни. Све зајед но било је 
сасвим довољ но за 73 бода испред 
дру го пла си ра не Ива не Илић из АК 
„Чачак“ и 164 бода испред тре ће-

пла си ра не Лиди је Ђокић из Новог 
Бео гра да. Ања ће се и сле де ће 
годи не так ми чи ти у истој кате го ри-
ји што овај резул тат чини још вред-
ни јим. 

Четвр то место у дисци пли ни 
тро бој у кон ку рен ци ји мла ђих пио-
ни ра осво јио је Вук Шуман. 60 
мета ра је пре тр чао за 8,73 секун-
ди, у даљ из зоне ско чио 4,68 мета-
ра, а куглу од 3кг бацио на даљи ну 
од 7,66 мета ра. То је било довољ-
но за 1.903 бода, 79 иза тре ће пла-
си ра ног. У тро бо ју за мла ђе пио-
нир ке пето место осво ји ла је Ксе-
ни ја Зора но вић. У истој дисци пли-
ни по први пут насту пи ла је и Ива-
на Лазић и осво ји ла 28. пози ци ју. 

Д. М. 

АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СРЕМ“ 
Ања Лајић прва ки ња Срби је

Про шле субо те, 11. мар та у 
Зре ња ни ну је одр жан међу на-
род ни џудо тур нир на ком је 
уче ство ва ло 376 так ми ча ра из 
44 клу ба из Срби је, Босне и 
Хер це го ви не, Хрват ске, Руму-
ни је, Мађар ске и Сло ве ни је.

Џудо клуб „ЛСК“ Лаћа рак је 
пред ста вља ло пет мла дих так-
ми ча ра и у вео ма јакој кон ку-

рен ци ји успе ли су да осво је 
две меда ље. Поле тар ка Тео до-
ра Анто нић осво ји ла је прво 
место, док је поле тар ка Ката-
ри на Педић на овом так ми че-
њу била дру га. Пета места у 
кон ку рен ци ји поле та ра ца зау-
зе ли су Стра хи ња Биро вљев, 
Сте фан Геме ри и Или ја Ћур-
чић.  М. Н.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“ 
Две меда ље из Зре ња ни на
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МАРА ТОН КА ДРА ГА НА ШПЕ ХАР, УПР КОС БОЛЕ СТИ

Прва жена из Срби је која је 
истр ча ла Њујор шки мара тон
Сан сва ког спор ти сте 

који се озбиљ но бави 
мара то ном је, сва ка-

ко, да буде уче сник оног нај-
ве ћег - Њујор шког. Тај сан, 
али уз нео че ки ва не ком пли-
ка ци је и мало одла га ња, 
оства ри ла је Румљан ка Дра-
га на Шпе хар која је ове годи-
не доби ла и јед ну од спе ци-
јал них награ да на избо ру за 
нај бо љег спор ти сту рум ске 
општи не.

Са Дра га ном смо дого ва-
ра ли раз го вор после уче шћа 
на мара то ну у Њујор ку 2015. 
годи не. Нажа лост, она је 
тамо оти шла, има ла кри зу 
све сти и уста но вље на јој је 
тешка болест - тумор на 
мозгу. Но, захва љу ју ћи хра-
бром спорт ском срцу и упор-
но сти после тешке опе ра ци-
је, Дра га на га је истр ча ла 
про шле годи не у новем бру, 
а ми смо раз го вор, на наше 
задо вољ ство, оба ви ле само 
нешто касни је него што смо 
прво бит но пла ни ра ле.

Дра га на се спор том актив-
но бави гото во цео свој 
живот, била је члан АК 
„Рума“ за који је осво ји ла 
број не награ де, али после 
јед не повре де коле на - јер 
без спор та није могла, почи-
ње да се актив но бави 
рекре а тив ним трча њем. 

Свој први полу ма ра тон је 
истр ча ла у Новом Саду 
2008. годи не, а свој први 
мара тон чети ри годи не 
касни је у Љубља ни, резул-
та том три сата и 30 мину та. 
У окто бру 2014. годи не 
поста је држав на шам пи он ка 
и прва ки ња у сени ор ској 
кон ку рен ци ји жена у мара-
то ну.

На вели ком мара то ну у 
Њујор ку не може се уче-
ство ва ти само зато што то 
неко жели, већ су потреб ни 
резул та ти који ће те за њега 
ква ли фи ко ва ти.

Дра га ни је уче шће одо-
бре но у про ле ће 2015. годи-
не, она озбиљ но почи ње са 
при пре ма ма и неко ли ко 
дана пре трке одла зи у 
Њујорк. Део сред ста ва за 
одла зак у Њујорк доби ла је 
и од рум ска општи не и каже 
да је захвал на што је има ла 

и подр шку локал не само у-
пра ве, као и дру гих број них 
спон зо ра. 

Нажа лост, уме сто да истр-
чи свој сања ни мара тон, 
Дра га на доби ја дијаг но зу 
тешке боле сти, тако да је 
пред њом тада била још јед-
на тешка и истрај на бор ба - 
овај пут про тив боле сти. 
Она одлу чу је да се вра ти у 
сво ју земљу и ту лечи, да би 
у јану а ру про шле годи не 
била опе ри са на у Кли нич-
ком цен тру Срби је. 

- Мени је после опе ра ци је 
била оду зе та лева стра на 
тела и говор ми је био оте-
жан. Али тре нин зи су ме 
нау чи ли да нема оду ста ја-
ња, са сво јим тре не ром 
Мар ком сам убр зо поче ла 

да радим вежбе коор ди на-
ци је, а брзо сам се опо ра ви-
ла, после само јед ног дана 
сам поче ла да се кре ћем, а 
исто је било и са гово ром. 
Мара тон ме је нау чио да 
нема оду ста ја ња у живо ту - 
каже Дра га на, крх ке гра ђе и 
сна жне воље. 

Већ месец дана касни је 
одлуч но кре ће у при пре му 
за Бео град ски мара тон, да 
трчи „Трку за живот“ уз подр-
шку кћер ке, при ја те ља и 
тре не ра Мар ка Лаза ре ви ћа. 
За уче шће на овом полу ма-
ра то ну Град Бео град и орга-
ни за то ри јој уру чу ју при зна-
ње „Херо ји Бео град ског 
мара то на“. 

Дра га ни ни сно ви се пола-
ко оства ру ју када доби ја 

мејл од орга ни за то ра Њујор-
шког мара то на да уче ству је 
на овом мара то ну у новем-
бру про шле годи не, уз све 
пла ће не тро шко ве. Дра га на 
Шпе хар завр ша ва мара тон 
као прва жена из Срби је 
којој је то пошло за руком, 
уз резул тат чети ри сата и 13 
мину та, а само десет месе-
ци после тешке опе ра ци је 
на мозгу и уз све леко ве које 
и даље мора да пије. На том 
мара то ну трча ло је 51.000 
уче сни ка.

По поврат ку из Аме ри ке 
доби ја још један мејл, ово га 
пута да јој је одо бре но уче-
шће на Бер лин ском мара то-
ну, 23. сеп тем бра ове годи-
не. 

- То је дру ги нај ве ћи мара-
тон на све ту. Моја је жеља 
била, пре него што сам и 
сазна ла за болест, да сва ке 
годи не истр чим по један од 
тих нај ве ћих мара то на из 
сери је „Меј џор сикс“ (Нај ве-
ћих шест). После Бер ли на, 
имам још Бостон, Чика го, 
Токио и Лон дон. Надам се 
да ћу и трча ти упра во тим 
редом, јер се за Лон дон нај-
ви ше чека и атле ти ча ри са 
ових про сто ра тешко доби-
ја ју одо бре ње. То су мара то-
ни затво ре ног типа, један 
део старт них бро је ва се 
доби ја на осно ву резул та та 
у послед ње три годи не и ја 
сам то има ла мара то ном у 
Ита ли ји - при ча за наше 
нови не Дра га на Шпе хар.

Она исти че да је, после 
све га што јој се деси-
ло, све сна да не 

може да пости же неке бит-
ни је резул та те, али сва ко ко 
завр ши мара тон је побед-
ник, јер је то пре све га, бор-
ба са самим собом.

- Сна гу да све то издр жим 
и брзо се вра тим спор ту ми 
је дава ла, пре све га подр-
шка коју сам има ла од чла-
но ва нај у же поро ди це, пре 
свих моје кћер ке, али и при-
ја те ља. Тек тада сам схва-
ти ла коли ко имам пра вих 
при ја те ља, то ми је био нај-
ве ћи под сти цај и сви ма сам 
за то захвал на - пору чу је 
Дра га на Шпе хар.

С. Џакула

СПОРТ
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AKCIJA „PLUTON 2“:
Krivi~na prijava 
protiv biv{eg
direktora
Vase Petrovi}a

Rade Nosi}:
Napi}u se kad 
Vu~i} pobedi

DRAGANA TOMA[EVI]: Srebro na Kupu Evrope u [paniji

Hap{ewa u
In|ijskom
Domu zdravqaКре а тив ност се не гу је од ма лих 

но гу, ба рем се та ко по ка за ло у 
ис ку стви ма мно гих да нас успе

шних умет ни ка. Још кад на вре ме 
тај дар пре по зна ју ро ди те љи и ка
да се не ки од ви до ва кре а тив ног 
ства ра ња по др жа ва ју и раз ви ја ју од 
нај ра ни јих да на де тињ ства, успех 
у зре лом до бу по ста је за га ран то
ван. Јед на од мла дих, вред них и 
пер спек тив них про фе си о на ла ца 
ка да је фо то гра фи ја у пи та њу, али 
и дру ге врсте уметности, упра во је 
Еми ли ја Ко дер мац из Ши да, сту
дент ки ња тре ће, за вр шне го ди не 
при ме ње не фо то гра фи је Ви со ке 
тех нич ке шко ле стру ков них сту ди ја 
у Но вом Са ду. 

Још од ма лих но гу, Еми ли
ја, или Ема ка ко је при ја те љи 
зову, је ис по ља ва ла ам би ци
је ка умет но сти, би ло да је у 
пи та њу цр та ње, ва ја ње, пи
са ње... Вре ме ном и ве жбом, 
уз ве ли ку по др шку мај ке Иза
бе ле, по че ла је озбиљ ни је да 
ства ра, са ве ли ком ко ли чи ном 
стра сти и љу ба ви.

 Још као мла ђа схва ти ла 
сам да не же лим ни јед ним 
дру гим по слом да се ба вим 
у жи во ту, осим не ким ви дом 
умет но сти. По за вр шет ку 
основ не шко ле у Ши ду, од лу
чи ла сам да упи шем Сред њу 
шко лу за ди зајн „Бог дан Шу
пут“ у Но вом Са ду, од сек гра
фич ки ди зајн, да бих мо гла да 
уса вр ша вам свој та ле нат. На 
дру гој го ди ни шко ло ва ња смо 
до би ли пред мет фо то гра фи ја, 
ка да сам се по пр ви пут сре ла 
са том вр стом умет но сти. Ма
ло сам ду бље по че ла да за ла
зим у те „во де“, све док ми ни је 
по ста ла сва ко днев на за ни ма
ци ја. Од са мог по чет ка сам 
схва ти ла да ћу то и да на ста
вим да сту ди рам и да же лим 

да се у бу дућ но сти ба вим мод ном и 
сту диј ском фо то гра фи јом. Јер већ 
и та да ми се де ша ва ло да ме, ка да 
узмем фо то а па рат у ру ке, по ста вим 
мо дел и сце ну, об у зме пот пу ни осе
ћај ис пу ње но сти  ка же Ема.

Еми ли ја је би ла од ли чан уче ник у 
сред њој шко ли. По за вр шет ку шко
ло ва ња, има ла је свој сан, да упи ше 
Ака де ми ју умет но сти у Пра гу, од сек 
за мод ну фо то гра фи ју. И ко ли ко год 
да је ње на же ља би ла ве ли ка, а ни
је из о ста ла ни по др шка ње не по ро
ди це у то ме, на жа лост због фи нан
сиј ске си ту а ци је тај сан јој се ни је 
оства рио.

 Он да сам од лу чи ла да упи шем 
при ме ње ну фо то гра фи ју на Ви со

кој тех нич кој шко ли стру ков них сту
ди ја у Но вом Са ду. Сту ди ра ње ми 
ни је те шко, јер ме за ни ма све то 
што ра дим и ужи вам у сва ком ви ду 
умет но сти. По ред фо то гра фи је, на
ста ви ла сам да се ба вим цр та њем и 
или стро ва њем, а тре нут но сем црт
ка ња ко је ми од у зи ма сво сло бод
но вре ме, ра дим илу стра ци је за мр 
Ри чар да Кре ба, пи сца деч јих књи га 
из Ка ли фор ни је. Али ни је то све, 
ра дим и ко ри це за но ви ал бум но
во сад ског треш хард кор бен да War 
En gi ne, а бавим се и те то вирањем. 
Ни је ми те шко, јер су све то по сло
ви ко је во лим и ко ји ма се пре да јем у 
пот пу но сти  ка же Еми ли ја.

Да нас Еми ли ја по ред сту ди ра ња 
вред но ра ди и не ке дру ге по
сло ве, а сви они углав ном су 
ве за ни за њен умет нич ки рад. 
А по ред ње не про фе си о нал
но сти оно што кра си ову вред
ну и на да ре ну де вој ку, сва ка ко 
је ње на до бро та и уми ља тост 
ко јом про сто при вла чи љу
де око се бе. Иако су вре ме на 
те шка, Еми ли ја ка ко ка же, од 
шко ло ва ња не ће од у ста ти и 
на кон за вр шет ка тре ће го ди
не. Има већ но ве пла но ве за 
ко је ве ру је да ће ре а ли зо ва ти 
уз по др шку мај ке, ко ја је све 
вре ме ту да јој по мог не.

 У бу дућ но сти пла ни рам да 
кон ку ри шем за раз ме ну сту
де на та и да за вр шим ма стер 
сту ди је у За гре бу. На дам се да 
ћу ус пе ти, не сум њам у се бе. 
Имам ве ли ку во љу и же љу да 
у то ме успем, упр кос број ним 
те шко ћа ма. Али не од у ста јем. 
Ва жно ми је да у свом бли ском 
окру же њу имам љу де ко ји ме 
по др жа ва ју у све му што ра
дим. Ни шта ми дру го ни је ва
жно  ка же на кра ју раз го во ра 
Еми ли ја Ко дер мац.

М.Н.

ЕМИЛИЈАКОДЕРМАЦИЗШИДА,СТУДЕНТКИЊАПРИМЕЊЕНЕФОТОГРАФИЈЕ

Фотографија
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