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Када узмем фотоапарат у руке, поставим модел и
сцену, обузме ме потпуни осећај испуњености. Желимиубудућностидасебавиммодномистудијском
фотографијом,кажеЕмилијаКодермацизШида,студенткиња завршне године примењене фотографије
Високе техничке школе струковних студија у Новом
Саду

К

реативност се негује од малих
ногу, барем се тако показало у
искуствима многих данас успе
шних уметника. Још кад на време
тај дар препознају родитељи и ка
да се неки од видова креативног
стварања подржавају и развијају од
најранијих дана детињства, успех
у зрелом добу постаје загаранто
ван. Једна од младих, вредних и
перспективних
професионалаца
када је фотографија у питању, али
и друге врсте уметности, управо је
Емилија Кодермац из Шида, сту
денткиња треће, завршне године
примењене фотографије Високе
техничке школе струковних студија
у Новом Саду.
Још од малих ногу, Емили
ја, или Ема како је пријатељи
зову, је испољавала амбици
је ка уметности, било да је у
питању цртање, вајање, пи
сање... Временом и вежбом,
уз велику подршку мајке Иза
беле, почела је озбиљније да
ствара, са великом количином
страсти и љубави.
 Још као млађа схватила
сам да не желим ниједним
другим послом да се бавим
у животу, осим неким видом
уметности.
По
завршетку
основне школе у Шиду, одлу
чила сам да упишем Средњу
школу за дизајн „Богдан Шу
пут“ у Новом Саду, одсек гра
фички дизајн, да бих могла да
усавршавам свој таленат. На
другој години школовања смо
добили предмет фотографија,
када сам се по први пут срела
са том врстом уметности. Ма
ло сам дубље почела да зала
зим у те „воде“, све док ми није
постала свакодневна занима
ција. Од самог почетка сам
схватила да ћу то и да наста
вим да студирам и да желим

да се у будућности бавим модном и
студијском фотографијом. Јер већ
и тада ми се дешавало да ме, када
узмем фотоапарат у руке, поставим
модел и сцену, обузме потпуни осе
ћај испуњености  каже Ема.
Емилија је била одличан ученик у
средњој школи. По завршетку шко
ловања, имала је свој сан, да упише
Академију уметности у Прагу, одсек
за модну фотографију. И колико год
да је њена жеља била велика, а ни
је изостала ни подршка њене поро
дице у томе, нажалост због финан
сијске ситуације тај сан јој се није
остварио.
 Онда сам одлучила да упишем
примењену фотографију на Висо
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кој техничкој школи струковних сту
дија у Новом Саду. Студирање ми
није тешко, јер ме занима све то
што радим и уживам у сваком виду
уметности. Поред фотографије, на
ставила сам да се бавим цртањем и
илистровањем, а тренутно сем црт
кања које ми одузима сво слобод
но време, радим илустрације за мр
Ричарда Креба, писца дечјих књига
из Калифорније. Али није то све,
радим и корице за нови албум но
восадског треш хардкор бенда War
Engine, а бавим се и тетовирањем.
Није ми тешко, јер су све то посло
ви које волим и којима се предајем у
потпуности  каже Емилија.
Данас Емилија поред студирања
вредно ради и неке друге по
слове, а сви они углавном су
везани за њен уметнички рад.
А поред њене професионал
ности оно што краси ову вред
ну и надарену девојку, свакако
је њена доброта и умиљатост
којом просто привлачи љу
де око себе. Иако су времена
тешка, Емилија како каже, од
школовања неће одустати и
након завршетка треће годи
не. Има већ нове планове за
које верује да ће реализовати
уз подршку мајке, која је све
време ту да јој помогне.
 У будућности планирам да
конкуришем за размену сту
дената и да завршим мастер
студије у Загребу. Надам се да
ћу успети, не сумњам у себе.
Имам велику вољу и жељу да
у томе успем, упркос бројним
тешкоћама. Али не одустајем.
Важно ми је да у свом блиском
окружењу имам људе који ме
подржавају у свему што ра
дим. Ништа ми друго није ва
жно  каже на крају разговора
Емилија Кодермац.
М.Н.
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за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Са састанка у Градској кући

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ДОБРА ПРАКСА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

За четири године
откривено 14 жртава

У

Градској кући у Сремској Ми
тровици прошлог четвртка,
9. марта одржан је састанак
који је иницирала Локална мрежа
за борбу против трговине људима,
поводом посете Групе експерата за
сузбијање трговине људима. Ова
група посетила је Србију ради кон
троле рада који се тиче испуњавања
стандарда прописаних Конвенцијом
о борби против трговине људима,
чији је потписник и Србија. На саста
нку су представљени досадашњи
резултати Локалне мрежа за борбу
против трговине људима и речено је
да се Град Сремска Митровица сма
тра примером добре праксе по бро
ју откривених жртава и начину рада
локалне мреже.
- Град Сремска Митровица се ак
тивно укључио кроз локалну мрежу
у борбу против трговине људима.
Максимално подржавамо ту борбу,
поготово у време мигрантске кри
зе, јер постоје много веће шансе
за трговину људима. Трудићемо се
да максимално са органима реда
и другим државним институцијама
спречимо било какве криминалне
појаве на територије нашег Града
– рекао је градоначелник Сремске
Митровице Владимир Санадер.
Снежана Станисављевић, дирек
торка Центра за социјални рад „Са

ва“ из Сремске Митровице, која је и
координатор Локалне мреже за бор
бу против трговине људима, истиче
да је локална мрежа од свог оснива
ња, 2013. године, изузетно активна.
- Кључне институције локалне
мреже јесу Центар за социјални
рад, Полиција, Тужилаштво, локал
на самоуправа, Црвени крст, Наци
онална служба за запошљавање и
цивилни сектор. Наша локална мре
жа је изузетно активна. На основу
податка које смо имали, проценили
смо најугроженије циљне групе са
којима треба радити превентивно,
јер је превенција кључна. Циљна

И мигранти жртве
трговине људима
Према речима Сање Кљајић, дирек
торке Центра за заштиту жртава тргови
не људима прошле године идентифико
вана су два мигранта као жртве.
- Поред 40 пријава које смо имали,
прошле године идентификоване су са
мо две жртве. Људи који раде на терену
не могу да уоче сигнале да се ради о жр
тви, а жртве неће саме да се идентифи
кују, јер им је циљ да стигну до жељене
дестинације. Плаше се, да уколико неко
открије да су жртве, у жељи да им по
могне, спречиће њихов прави пут – до
даје Кљајић.

група су Роми, младе незапослене
жене које су исказивале својим по
слодавцима да желе да нађу посао
у иностранству, затим ученици завр
шних разреда средњих школа. Од
прошлог маја имамо прихватилиште
за смештај жена и деце жртава на
сиља у породици и жртава трговине
људима – додала је Снежана Стани
сављевић.
Тренутно, у Сигурној кући у Срем
ској Митровици налази се 20 особа,
пет жена и 15 деце. Према речима
Сање Кљајић, директорке Центра за
заштиту жртава трговине људима у
Сремској Митровици је од 2012. за
кључно са 2016. годином идентифи
ковано 14 жртава трговине људима.
Како она истиче, посебно забриња
ва чињеница да то није права број
ка и да се претпоставља да је „сива“
бројка далеко већа. Она је похвали
ла митровачку локалну мрежу и ис
такла да је Сигурна кућа у Сремској
Митровици на високом нивоу што се
тиче испуњености стандарда и без
бедности жртава. Кљајић напомиње
изузетну сарадњу са Центром за со
цијални рад „Сава“.
Један од закључака са састанка
јесте да је неопходно о овом про
блему, подићи свест целокупне јав
ности.
С. Станетић

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Узми рачун и ...

осле 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.
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?

И
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МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ У ПОСЕТИ ШИДУ, РУМИ И ИНЂИЈИ

Улагања у школе и
дуално образовање

Обилазак шидске Основне школе „Сремски фронт“

М

инистар просвете, науке и техно
лошког развоја Младен Шарчевић
са сарадницима је 7. марта посе
тио Шид, Руму и Инђију и са челницима
тих општина разговарао о новим закони
ма који се припремају у сфери просвете,
као и o дуалном oбразовању.

Средства за школу
„Сремски фронт“
Током своје радне посете шидској
општини, разговорао је са представници
ма локалне самоуправе и директорима
основних и средњих школа са територије
ове сремске општине, након чега је посе
тио Основну школу „Сремски фронт“, за
чију комплетну реконструкцију и обнову
је Влада Републике Србије обезбедила
преко 75 милион
 а динара. Министар
Шарчевић је том приликом изразио вели
ко задовољство што је у посети шидској
општини, која је према његовим речима,
42. локална самоуп
 рава коју је посетио
за време свог досадашњег мандата.
- У разговорима са представницима
локалне самоуправе и представницима
образовних установа сагледали смо све
могућности за развој образовног систе
ма, али и неке друге ствари, у овом
сремском граду. Оно што је важно јесте
то, да смо изабрали школу „Сремски
фронт“ за потпуну адаптацију. Како у
Врбасу тако и у Шиду, смо у план обнове
ставили ову школу, а износ средстава је
позамашан и износи преко 600.000 евра.
Адаптација обухвата комплетну рекон

струкцију школе, почевши од фасаде,
електричних и водоводних инсталација,
тоалета, столарије и право је време да
се ова школа у потпуности, а не парци
јално обнови. То што је ова школа тако
лепо одржавана и пристојна, заслужни
су пре свега људи који о томе воде рачу
на, али је дефинитивно зрела за потпуно
обнову. Принцип наше владе је да се
барем у наредних 20 година интензивно
ради на поправкама наших образовних
установа. Ја се као министар обавезујем
да ћу, уколико останем на овој позицији,
по завршетку радова доћи поново да
посетим ову школу у новом руху. Такође,
ја сам са колегама директорима школа
разговарао и о реформама које чекају
наше образовне установе које су започе
ле и могу рећи да смо имали један успе
шан састанак - истакао је министар Шар
чевић.
Како је током посете школи изјавио
председник Општине Шид Предраг Вуко
вић, ово је тек први корак ка обезбеђењу
бољих услова за образовање ученика са
подручја шидске општине.
- Ова обнова школа је од великог зна
чаја за нашу локалну самоуправу. Мени
је веома драго што сам домаћин мини
стру и његовим сарадницима. Шид
коначно мора да поврати углед и на овај
начин то радимо, образовање је једно од
важних ставки које мора да прати токове
у економији. Разговарали смо и о дуал
ном образовању и другим важним ства
рима за нашу омладину и за наш град.
Министар Шарчевић је и пре посете био
упознат са ситуацијом у Шиду, али сада

се лично уверио као и са ситуац
 ијом у
овој школи. Школа је велика, функцио
нална али је доста тога дотрајало у њој и
надам се да ће завршетком радова она
добити нови изглед а наши ученици аде
кватне услове за рад. Овакву инвестици
ју Шид није имао више од 25 година истакао је Вуковић.
Представници школе „Сремски фронт“
истакли су велико задовољство због ско
рог почетка радова на комплетној адап
тацији:
- Радови би требали да почну крајем
маја или почетком јуна месеца. У сваком
случају ћемо испланирати и организова
ти радове тако да настава не трпи. Раду
јемо се што ће наша школа добити пот
пуно нови изглед и функционалнији про
стор за рад - рекла је директорка школе
„Сремски фронт“ Весна Кузминац.

Дуално образовање
по мери привреде
Министар просвете је у Градској кући у
Руми разговарао са председником рум
ске општине Слађаном Манчићем и
заменицом председника Маријом Стој
чевић, а потом и обишао Средњу струч
ну школу „Бранко Радичевић“ где је одр
жан и Актив директора Срема.
- Сазнао сам да компаније које су овде
већ дошле очекују боље обучену радну
снагу. Ми смо у процесу израде нових
закона и ових дана имамо још да довр
шимо разговоре са синдикатима па ћемо
вероватно у априлу, кренути у јавну рас
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праву о тим предлозима. Циљ нових
закона је да промене једну општу слику
око неких појава које су наслеђене, а то
је недостатак везе између привреде и
образовања, што је и једна од главних
тема на Бизнис форуму на Копаонику.
Дакле, једно је кабинетски рад и сазна
ња, а другачије је када дођете на терен и
на лицу места видите ситуац
 ију у школа
ма. Видели смо овде добре и лоше при
мере и да још може доста тога да се
уради. У том новом амбијенту који пра
вимо добра је прилика да квалитет рада
избије на прво место. Ту ће кључну улогу
имати директори образованих установа
и на њиховој обуци и лиценцирању ћемо
интензивно радити. Нећемо говорити о
политичким и синдикалним директори
ма, као до сада, него људима који су се
својим квалитетом доказали да могу да
воде установе. То је први услов да може
мо радити озбиљније. Драго ми је што су
у румској општини измирене и све обаве
зе према школству и предшколским уста
новама што није чест случај. Боримо се
и за статус васпитача. До краја јуна у
Закону о платама ће бити једна новина
где ће се просветни радници најзад
изједначити са примањима других кори
сника буџета, што је добра вест. Још
боља је да ће то бити и услов за укида
ње уравниловке, јер морамо направити
критеријуме да унутар система постоје
платни разреди, јер је немогуће да сви
раде истим квалитетом - најавио је мини
стар Шарчевић.
Када је реч о дуалном образовању,
министар истиче да ће он зависити и од
развоја привреде. Они који раде на дуал
ном образовању су сагледали добра
искуства Швајцарске, Аустрије, Словени
је, Чешке, Румуније, па чак и Данске и
Португала и укључиће их где је то
потребно. На пример, у Пећинцима ради
„Бош“ и ту је модел већ познат.
- Ако имамо добре пољопривредне
школе, каква је у Руми, Шапцу, Футогу
које су добро развијене, у њих ћемо ула
гати, што ће бити основа за стварање
једног доброг људског ресурса који ће и
инвеститори препознати. Имамо велику
подршку и помоћ у томе других земаља.
Швајцарска је уложила 336 милиона
швајцарских франака, као и Немачка и
Аустрија, то су велике паре које смо
добили за развој образовања у Србији.

Састанак у Општини Инђија
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Посета Средњој стручној школи „Бранко Радичевић“ у Руми

Зато не знам зашто се говори злурадо да
су те новине лоше за наше ученике. Ми
смо то имали слично у време социјали
зма, када је привреда била јака, сада се
та привреда трансформише - сада нам
требају мајстори. Неко воли да ради, али
ако пожеле, ученици после могу и даље
да се школују. У Немачкој 25 одсто деце
имају бенефиције, ако из рада одлазе на
студије. То је и нама циљ. Нама су иску
ства других драгоцена, али ми правимо
на основу тога свој модел - укључили
смо у то привреду, привредне коморе,
локалне самоуправе. Први пут план упи
са се прави тако што радимо заједно са
председницима општина, привредом,
НСЗ - истиче Шарчевић.
Слађан Манчић је истакао да надле
жно Министарство улаже значајне напо
ре у реформи образовања.
- Упознао сам министра са напорима
које наша локална самоуправа чини да
се образовни и школски систем у нашој
општини подигне на што виши ниво. Упо
знали смо га са средствима које ми у
овом тренутку издвајамо како за основ
но, тако и средње образовање. Локална
самоуправа не дугује ниједној школи, ни
по једном основу, ми наше обавезе
редовно измирујемо. Министар нас је
упознао и са новим законом о дуалном
образовању, то је нешто што ми у рум
ској општини подржавамо и практично
почињемо са применом с обзиром на

велики број инвестиција које су реализо
ване или се реализују код нас. Ово је за
нас веома корисна посета - рекао је Сла
ђан Манчић.

Недостатак капацитета
у инђијским вртићима
Министар просвете, науке и техноло
шког развоја Младен Шарчевић разгова
рао је и са председником Општине Инђи
ја Владимиром Гаком о приоритетима
развоја образовно - васпитних установа
у Инђији, укључујући и проблем капаци
тета вртића.
На састанку одржаном у Инђији пред
ставници локалне самоуправе истакли
су проблем недостатк а капацитета у
вртићима и нагласили да улажу велике
напоре у настојању да повећају исте,
како кроз проширење постојећих објека
та, тако и кроз градњу новог.
С тим у вези, министар Шарчевић је
поручио да ће Министарство просвете,
науке и технолошког развоја настојати
да помогне у решавању проблема и као
једну од могућности навео је средства
Светске банке намењена повећању обу
хвата броја деце у области ране писме
ности у износу од 50 милиона долара.
- Када цео систем доведемо у ред
новац ћемо рационално и контролисано
трошити, па ћемо имати и више средста
ва за улагања у нове објекте - рекао је
Шарчевић.
Министар је похвалио напоре које
локална самоуправа чини како би
побољшала инфраструктуру школских
објеката, као и безбедност ученика у
школама.
Председник Гак упознао је министра о
активностима које се спроводе у вези
увођења дуалног образовања.
- Инђија стоји на курсу дуалног образо
вања јер је недостатак практичних знања
оно што деци недостаје по завршетку
школе. Важно је да се деца школују за
посао, а на нама, као локалној самоу
прави, је да обезбедимо нова радна
места - рекао је Владимир Гак.
Делегација из министарства просвете
је у оквиру посете општини Инђија оби
шла Предшколску управу „Бошко Буха“ и
Основну школу„Душан Јерковић“.
Е.М.Н.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Ефикаснији јавни превоз

Из Лаћарка
аутобус у току
дана полази
37 пута што је
знатно увећање
него у старом
систему

Начелник Мирослав Јовановић

П

о први пут у митровачкој локал
ној самоуправи сви послови који
имају везе са саобраћајем, а у
надлежности су Града, налазе са на
једном месту. У надлежности Градске
управе за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове од краја јула
2016. године су поред инспекцијских
служби и комуналне полиције и јавни
градски и приградски превоз, упра
вљање јавним паркиралиштима, одр
жавање путева и улица, одржавање
саобраћајне сигнализације, послови
координације безбедности саобраћаја
на нивоу Града, техничко регулисање
саобраћаја, послови у вези такси пре
воза.
Како за М новине наводи вршилац
дужности начелника ове управе Миро
слав Јовановић, стварањем овакве
управе препозната је важност самог
саобраћаја и донета је одлука да се
њиме управља стратешки са једног
места.
- Пошто су побројани послови у вези
са саобраћајем углавном комуналне
делатности, новоформираној управи
су поверене и остале комуналне
делатности и надзор над њима који
обављају инспекција и комунална
полиција. Како се послови инспекције
и комуналне полиције доста преклапа

ју логично је да ове две службе буду у
оквиру исте управе – наводи Јовано
вић.
Како је у питању нова управа, било
је потребно усвојити низ правних аката
којим је дефинисан сам рад управе и
послова које ће управа обављати.
Буџет ове управе за 2017. износи
215.317.000 динара.
- Од првог септембра стартовао је
потпуно нов систем јавног превоза на
територији Града тако да је углавном
сва концентрација посла била усмере
на ка подизању овог система, односно
ка имплементацији Студије јавног
градског и приградског превоза која је
дефинисала нов систем. То су ствари
које се голим оком не виде али изиску
ју пуно времена. Ту пре свега мислим

на дефинисање изгледа возних испра
ва, на дефинисање методологије
обрачуна трошкова, на доношење
правилника о тарифном систему, на
организовање депоа карата, на орга
низацију контроле превоза, на поста
вљање саобраћајне сигнализације
која је испратила нове трасе превоза и
слично – каже Јовановић.
За јавни градски и приградски пре
воз у овогодишњем буџету града пла
нирано је 63,3 милиона динара. Начел
ник Јовановић истиче да је добра
страна новог система јавног превоза
та што Град управља њиме, а то значи
да Град одлучује о свим новинама и
променама.
- У наредном периоду нам је циљ да
сам превоз што више приближимо

Високе дневне карте за паркинг
Усвојена је нова градска одлука о јав
ним паркиралиштима и урађена анализа
постојећег стања. За управљање јавним
паркиралиштима у буџету је планирано 21
милион динара.
- У наредном периоду нас очекује да
заједно са Паркинг сервисом ЈКП „Комуна
лије“ размотримо све предлоге за побољ
шање паркирања у граду и одлучимо које
ћемо новине усвојити. Ту пре свега мислим

на корекције цене карата, јер мислимо да
су дневне карте превисоке, анализа зона
наплате и могућност увођења нових зона,
корекција радног времена наплате паркин
га, нпр. укидање плаћања паркирања
суботом послеподне, решавање проблема
паркирања на такозваним „X“ местима и
на зеленим површинама, могућност
изградње нових паркиралишта у граду и
слично – каже Јовановић.
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грађанима тако што ћемо кроз пропа
гандни материјал, а пре свега кроз
постављање редова вожње на самим
стајалиштима обавестити грађане о
самим линијама и временима полаза
ка. Такође, трудићемо се да што више
приватних фирми увучемо у систем
превоза и да спајањем превоза са
индустријским зонама понудимо још
једну погодност будућим инвеститори
ма тако што ћемо им понудити реше
ње проблема доласка и одласка рад
ника на посао. У овој години је плани
рано увођење информационог систе
ма којим ће се пратити кретање ауто
буса и контролисати редовност пола
зака, а неки дугорочни циљ нам је да
уз повећање квалитета превоза уре
димо постојећа и изградимо што више
нових аутобуских стајалишта – каже
начелник и додаје да по први пут уче
ници средњих школа, њих 220, који
долазе из социјално угрожених поро
дица имају право на потпуно беспла
тан превоз. Исто тако нпр. из Лаћарка
аутобус у току дана полази 37 пута
што је знатно увећање него у старом
систему.
Последњих неколико година Град
Сремска Митровица спроводи пројек
те саобраћајно - техничког уређења
зона основних школа. После уређења
неколико школа у самом граду, у
Лаћарку и Мартинцима, последњи
пројекат је урађен у зони школе у
Кузмину.
Управа кроз Савет за безбедност
саобраћаја има улогу да усклађује рад
свих институција у граду које имају
везе са саобраћајем (саобраћајна
полиција, Сирмијум пут као управљач
пута, основне и средње школе, удру
жења грађана и други) како би се
повећала безбедност саобраћаја.
- Законски средства којима Савет
управља се сливају у градски буџет из
саобраћајних казни и ми смо дужни да
их вратимо у повећање безбедности
саобраћаја. Из тог разлога смо плани
рали да ова средства у 2017. години
определимо за унапређење саобра
ћајног образовања, за наставак сао
браћајног уређења зона основних шко
ла, за едукацију наставног особља, за
спровођење кампањи које ће бити
усмерене пре свега на најугроженије
категорије учесника у саобраћају, на
техничко опремање саобраћајне поли

Псе луталице нам довозе са стране
Медији се последњих недеља све
чешће баве проблемом паса луталица.
Стиче се утисак да инспекцијске службе
пребацују одговорност једни на друге.
Начелника питамо да ли ће изградња
азила заиста трајно решити проблем
паса луталица у Сремској Митровици?
- Има пуно недореченог у овој пробле
матици. Нама је најбитније да направи

У Граду Панчеву,
који је пример
добре праксе, ради
шест саобраћајних
инспектора и
14 комуналних
инспектора, а код
нас један саобраћајни,
један комунални,
два грађевинска
инспектора и један
инспектор за заштиту
животне средине

Пријатељ бившег градоначелника
За Мирослава Јовановића, дипломира
ног инжењера саобраћаја, када је иза
бран за начелника говорило се да је
човек од поверења Владимира Петкови
ћа. Након што је Петковић поднео оставку
на место градоначелника, спекулисало се
да ће и Јовановић напустити своју функ
цију. Међутим, нови градоначелник Вла
димир Санадер га је задржао у свом тиму.
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- Владимир Петковић и ја јесмо прија
тељи, али то нема никакве везе са
послом који обављам. Мене је на место
начелника поставила Српска напредна
странка, чији сам члан, а претпостављам
због искуства које имам у области сао
браћаја. Циљ ми је да водим управу нај
боље што могу – сматра Мирослав Јова
новић.

мо азил, да би се активирала Зоохигије
на, која би хватала псе луталице и сме
штала их у азил. Ми имамо велики про
блем, јер нам пуно паса довозе са стра
не. Нама би највише значило када би се
овај проблем решио на нивоу републике,
да буде што више азила за напуштене
животиње – истиче Мирослав Јовано
вић.

ције како би имали ефикаснији рад –
објашњава Мирослав Јовановић.
С обзиром на то да део управе чине
и инспекције и комунална полиција,
питали смо начелника колико је задо
вољан радом ових служби.
- Установљен је проблем малог бро
ја извршилаца у односу на законом
прописане услове и у односу на друге
градове и општине. По закону долази
један комунални полицајац на 5.000
становника тако да би ми требали да
имамо 17 комуналних полицајаца,
уместо шест колико их је сада. У Граду
Панчеву, који је пример добре праксе,
ради шест саобраћајних инспектора и
14 комуналних инспектора, а код нас
један саобраћајни, један комунални,
два грађевинска инспектора и један
инспектор за заштиту животне среди
не. С обзиром на забрану запошљава
ња у јавном сектору овај проблем је
могуће решити једино новим начином
рада где ће се координирати рад обе
службе. Превасходни циљ нам је уво
ђење софтвера за јединствено вође
ње предмета и контролу рада. Софт
вер подразумева да се приликом под
ношења пријаве предмет отвара елек
тронски а касније прослеђује надле
жној инспекцијској служби. Овим би се
пре свега решио проблем дуплирања
посла између ове две службе, а и
створила би се јединствена база пода
така која би омогућила ефикасан пре
глед свих предмета и већу транспа
рентност рада са крајњим циљем
повећања квалитета рада. Такође сам
рад служби смо ускладили са новим
Законом о инспекцијском надзору тако
да се приказ контролних листа, одно
сно самих налога за инспекцијски над
зор налази и на званичном сајту Гра
да. Како би све ове ствари заживеле
предстоји нам модернизација инспек
ције и комуналне полиције пре свега у
техничкој опремљености за рад – каже
Јовановић.
На констатацију ауторке ових редо
ва да грађанима ништа не значи да ли
ће инспекцијске службе имати модер
није софтере и јединствене базе пода
така, већ да их занима да ли ће њихов
проблем пријављен инспекцији или
комуналној полицији бити решен,
начелник каже да се залаже да ове
службе буду ефикасније и доступније
грађанима.
Биљана Селаковић

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Очекујемо велики развој
туризма
Ириг издвајају три
ствари које су код
нас главне што се
тиче туризма. Бањски
туризам, верски
туризам, јер Ириг има
осам манастира на
својој територији, и
вински туризам. То су
три окоснице, рекао
је у интервјуу за
Сремску телевизију
председник Општине
Ириг Стеван
Казимировић

К

ако је најавио у интервјуу за
Сремску телевизију председник
иришке општине Стеван Казими
ровић, ускоро би требало да почну
радови на санацији Гребенског пута
на Фрушкој гори. Реконструкција Гре
бенског пута је веома битна, не само
за иришку него и за друге сремске
општине.
- Између 15. и 20. марта требало би
да почну радови на санацији Гребен
ског пута. То је пут од Иришког венца
до хотела Норцев. За тај део пута је
Општина Ириг имала урађен пројекат
и добили смо средства од Управе за
капитална улагања у износу од око 50
милиона динара. То је деоница од око
три и по километра пута и радиће се
санација, пресвлачење коловоза и
банкине. Пут је био у јако лошем ста
њу, поготово део од Иришког венца до
Норцева и из тог разлога крећемо
прво са том деоницом. Рок за заврше

Између 15. и 20.
марта требало
би да почну радови
на санацији
Гребенског пута.
То је пут од
Иришког венца
до хотела Норцев

так радова је до јуна. У првој полови
ни године већ ћемо имати овај део
пута у употреби. Поред тога, кренули
смо и у израду пројекта за реконструк
цију пута од хотела Норцев до Бансто
ла, према Инђији. Важан је и тај други
део пута, јер ће Београђани и Инђијци
брже долазити до Фрушке горе – каже
Стеван Казимировић, председник
Општине Ириг.
Пошто је иришка општина усмерена
ка развоју туризма, неопходна је уре
ђена инфраструктура, а много тога ће
се променити и изградњом дугоочеки
ваног Фрушкогорског коридора.
- Путна инфраструктура је јако бит
на за општину Ириг, која је решила да
се бави туризмом. Без инфраструкту
ре не можемо развијати туризам.
Велики проблем је и магистрални пут
и ми очекујемо да ће се са изградњом
Фрушкогорског коридора променити
доста ствари. Мислим да ће се ове
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Враћамо и даље старе дугове
Стеван Казимировић наводи да
Општина Ириг још увек враћа
старе дугове. Са једне стране
неопходно је сва дуговања изми
рити, док је са друге стране
потребно обезбедити и нормално
функционисање установа чији је
оснивач Општина.
- Још увек враћамо дугове, не
можемо да вратимо дуговања за
годину дана. Бар три године нам
треба да дођемо до неке пози
тивне нуле. До сада смо полови
ну дуговања успели да измири
мо. Општина и наше установе
морају да функционишу. Довија
мо се на све могуће начине, али
сви функцион
 ишу јако добро.
Први у Срему смо усвојили буџет
16. децембра прошле године и он
је износио око 570 милион
 а дина

ра. То је у односу на прошлу
годину доста мање, али је реал
није. Није поента да само прави
мо расходе, него морамо ускла
дити и приходе и расходе. На
идућој седници Скупштине пла
нирамо први ребаланс буџета за
средства која смо добили про
шле године након усвајања буџе
та. Након ребаланса буџет би
требао да износи око 640 милио
на динара. Српска напредна
странка има половину у парла
менту. Са нама су у коалицији и
СПС и Лига социјалдемократа
Војводине и групе грађана Покрет
социјалиста, од 20 одборника, ми
имамо 16. Нематрзавица – иста
као је председник Општине Сте
ван Казимировић у интервјуу који
је дао Сремској телевизији.

године кренути у експропријацију
земљишта. Општина Ириг ће бити
извршитељ експропријација. За нас је
важно да се нешто покренуло са
мртве тачке, видимо да нису то само
предизборна обећања. Оно што је још
важно за нас из иришке општине, је да
ћемо ми први видети конкретне пома
ке на терену, јер прва фаза изградње
коридора подразумева тунел од Пара
гова до општине Рума – додаје Кази
мировић.
Крајем фебруара почела је и друга
фаза радова на врдничкој Касини која
подразумева увођење централног
грејања, реконструкцију електричних
инсталација и подова. Рок за заврше
так ових радова је 60 дана.
- Добили смо средства у износу од
6,6 милион
 а динара за тај пројекат. У
Касини се тренутно налазе просторије
Месне заједнице, Српске читаонице,
ту ће бити још неколико удружења,
Пошта, тако да ће зграда заживети у
пуном сјају. Прошле године смо ура
дили прву фазу реконструкције Михи
зове куће. Средства од Управе за
капитална улагања за овај пројекат
обезбеђена су у износу од 11 милиона
динара и четири милиона је учешће
Општине Ириг. Надамо се да ћемо

Путна
инфраструктура
је јако битна
за општину Ириг,
која је решила да
се бави туризмом.
Велики проблем
је и магистрални пут
и ми очекујемо
да ће се са изградњом
Фрушкогорског
коридора променити
доста ствари

Изградња Дома ученика
Општина Ириг је са четири пројек
та конкурисала код Управе за капи
тална улагања: за куповину ултра
звучног апарата за иришки Дом здра
вља, санацију дечје установе,
изградњу пешачко – бициклистичке
стазе до Новог Хопова и за изградњу
балон хале.
- Тренутно радимо на пројекту
објеката Дома за ученике и за тај
пројекат имамо велику подршку и
Министарства и Покрајинског секре
таријата за образовање. Урадићемо

пројекат и средње школе, а онда би
балон хала била и фискултурна
сала. Имамо у средњој школи смер
виноградар винар који је једини у
Војводини. Налазимо се у том подне
бљу где је виноградарство развије
но. Имамо ученике који би дошли из
других крајева Војводине, а њима је
највећи проблем смештај. Увидело
се да би тај смер заживео у Војводи
ни. Очекујемо подршку и шире зајед
нице – додаје први човек иришке
општине.

успети са 15 милион
 а да доведемо
Михизову кућу у функционално стање
– сматра Казимировић.
Ирижани су недавно имали и запа
жен наступ на Сајму туризма у Бео
граду.
- Ириг издвајају три ствари које су
код главне што се тиче туризма. Бањ
ски туризам, верски туризам, јер Ириг
има осам манастира на својој терито
рији, и вински туризам. То су три око
снице. Двадесет пет одсто наше тери
торије гравитира ка Фрушкој гори.
Планина, бања, верски објекти, све је
на малом простору заокружено и ми
очекујемо велики успон туризма. Али
смо свесни чињенице да туризам не
може преко ноћи да заживи. Мора да
прође време, мора да се улаже. У
Врднику, поред изградње стазе здра
вља, очекујемо жичару и гондоле, од
Хотела Премијер аква до Врдничке
куле, то ће бити јединствено. Тренут
но имамо у Врднику 1.050 лежаја који
су попуњени током целе године –
каже Казимировић.
Српска читаоница у Иригу недавно
је прославила 175 година постојања.
Колико је важна та институција, не
само за Ириг него и за цео Срем?
- Јако је значајна. Српска читаони
ца је позната како у Србији, тако и
шире. Ириг је партнер Граду Новом
Саду као престоници културе, због
Читаонице, Михизове куће, манасти
ра. Изазов је, и драго нам је што је
Град Нови Сад то препознао и узео
нас за партнера. То је доказ да Ириг
има шта да покаже – сматра Казими
ровић.
Што се тиче запошљавања, Кази
мировић наводи да ова општина има
сарадњу са фабриком ИГБ у Инђији и
тамо ради 70 жена из иришке општи
не. Општина Ириг је прва два месеца
сносила трошкове превоза, а сад је то
наставила фабрик а. Казимировић
такође указује на добру сарадњу и са
румском општином.
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ИМА ЛИ КРАЈА ПРАВОСУДНОМ МРЦВАРЕЊУ:

Ко у Митровици штити
Лемајића и Кендришића
од кривичне одговорности?!
И
ма 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

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

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
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Ове две поштењачине, функционери ДС у Сремској Митро
вици, Кендришић и Лемајић, нису желеле да одговоре на јед
ноставно питање упућено од стране М новина: Зашто су над
лежнима 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 одређе
не намене?
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

Ненад Лемајић

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:

П

рема 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
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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...
ахваљујући 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

ПАЛАТА ПРАВДЕ

15. MART 2017.

З

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.

Тужилаштво и
политичка воља
– По подацима који су мени познати на
основу онога што су објавили медији,
ради се о веома једноставном случају и
зато ме чуди зашто предистражне радње
трају толико дуго. До сада је Тужилаштво
могло већ да покрене истрагу и подигне
оптужницу. Да ли је у питању недостатак
политичке воље? Да ли се политика, као
толико пута до сада, испречила између
криминалних радњи и судског поступка?
Ко штити Пајтићеве кадрове у Сремској
Митровици? Мислили смо да је то време
прошло – пита се митровачки адвокат,
који не жели да му се име помиње у нови
нама.

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

15. MART 2017.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Нови модел јавног превоза
С

едница Скупштине општине Рума,
шеста по реду, одржана је 10. марта, а
предвиђене тачке дневног реда, укупно 23, су усвојене без икакве дискусије сем
претпоследње која се односила на измене и
допуне скупштинског пословника.
Та примедба се тицала могућности да се о
око више тачака води обједињена расправа,
па је примедба одборника Бориса Шикића
(ДЈБ) била да би требало тачно утврдити по
колико тачака се може водити обједињена
расправа и наравно, да су оне садржински
блиске.
Више тачака се тицало и одлука о израдама планова генералне регулације за Буђановце и Жарковац, али и више планова
детаљне регулације за делове радних зона
како у граду тако и Путинцима, све у циљу
да се на овај начин изађе у сусрет заинтересованим инвеститорима.
Усвојен је и концесиони акт за поверавање делатности јавног превоза путника на
територији румске општине и о покретању
поступка доделе јавног уговора о јавно приватном партнерству са елементима концесије.
Председник Скупштине Стеван Ковачевић
истиче да је ово управо једна од најважнијих
одлука која је на овој седници донета.
- Морам да кажем да смо ми једна од ретких општина, мислим да једино Београд има
овакав модел организовања јавног превоза.
То ће бити један значајан бенефит за грађане. Сада покрећемо поступак јавне набавке и доделе овог уговора и тако решавамо
питање јавног превоза за наредних пет година. Овакав модел се у Београду показао као
задовољавајући, надам се да ће тако бити
и код нас. Раније смо сваке године бирали
превозника - истиче Ковачевић.
Душан Љубишић, начелник Општинске
управе и председник стручног тела које је и
сачинило овај акт, истиче да је Закон о јавно - приватном партнерству и концесијама
донет још 2011. године, али локалне самоуправе нису ове могућности до сада користиле због компликоване процедуре.
- И сам акт је доста комплексан, а потребно је и одобрење специјалне Комисије Владе Србије за овакав акт што смо ми и добили. Ми на овај начин решавамо проблем
превоза на пет година, јер ће после јавног

Сада покрећемо
поступак јавне
набавке и доделе
овог уговора и тако
решавамо питање
јавног превоза за
наредних пет година.
Овакав модел се у
Београду показао
као задовољавајући,
надам се да ће тако
бити и код нас.
Раније смо сваке
године бирали
превозника, истиче
председник румског
парламента Стеван
Ковачевић

тендера уговор бити закључен на пет година са најповољнијим понуђачем. Ту је битна и уштеда локалне самоуправе која је
садржана и у самом концесионом акту, а
то је уштеда од близу девет милиона динара. Смањиваћемо средства за ову намену,
а имати побољшање квалитета ове услуге
што је и циљ јавно - приватног партнерства.
У том акту се налазе дефинисане линије,
потрошња горива, колико је аутобуса превознику потребно, колико запослених, а укључени су и еколошки стандарди. Будући партнер се менично обавезује код нас за добро
извршење посла. Процедура је била дужа,
то радимо од јуна прошле године, а до лета
би требало да знамо ко ће бити превозник објашњава Душан Љубишић.
На овој седници је донета и одлука о стипендирању спортиста, као и спровођењу
комасације у к.о. Вогањ.
- Ове године смо повећали спортске стипендије и изједначили их са студентским,
дакле оне су исто 8.400 динара. Још битније
је да спортисти који тренирају у клубовима
изван Руме, који раније нису могли да добију стипендију, сада могу, али под условом
да клуб из те гране спорта не постоји у румској општини. Ми смо имали ранијих година
добрих спортиста, првака, али нису управо
због тога могли да добију стипендију. Овом
одлуком се то исправља, а реч је о десет
стипендија - каже Ковачевић.
н је додао да се сви планови доносе
како би се изишло у сусрет заинтересованим инвеститорима и регулисале
радне зоне и услове градње.
- Комасација у Вогњу почиње и то је значајан потез, јер решавамо неке раније проблеме са којима су се суочавали власници
парцела код промета некретнина, а омогућава се и укрупњавање поседа. Ми смо ту
добро одмакли и то је од значаја за румску
општину - рекао је Стеван Ковачевић.
У оквиру избора и именовања, на шестој
скупштинској седници одборници су већином гласова за директора Центра за социјални рад именовали Слободана Красића,
досадашњег в.д. директора ове установе,
док је за в.д. директорку Туристичке организације Рума именована Мирјана Вујасиновић.
Смиља Џакула

О
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ОПШТИНА ИНЂИЈА

15. MART 2017.

ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА „ПЛУТОН 2“

Привођење бившег директора
Дома здравља у Инђији

Дом здравља Инђија

Постоје основи
сумње, наводи се
у полицијском
саопштењу од
6. марта, да је
В.П. од 2005.
до 2016. године,
искоришћавањем
свог службеног
положаја и
прекорачењем
граница свог
службеног
овлашћења,
у намери
прибављања
користи за себе
и другог, починио
наведена
кривична дела

П

рипадници Министарства уну
трашњих послова у Сремској
Митровици, по налогу Вишег
јавног тужилаштва у том граду, ухап
сили су бивше одговорно лице Дома
здравља „Др Милорад - Мика Павло
вић“ у Инђији В.П. (1958) и поднели
кривичну пријаву у редовном поступ
ку против још две особе, због постоја
ња основа сумње да су починили кри
вична дела злоупотреба службеног
положаја, фалсификовање службе
не исправе и ненаменско трошење
буџетских средстава.
Постоје основи сумње, наводи се
у полицијском саопштењу од 6. мар
та, да је В.П. од 2005. до 2016. годи
не, искоришћавањем свог службеног
положаја и прекорачењем граница
свог службеног овлашћења, у намери
прибављања користи за себе и дру
гог, починио наведена кривична дела
кроз незаконите радње у поступцима
јавних набавки и пословне сарадње
са другим правним лицима. На тај
начин осумњичени је оштетио Дом
здравља „Др Милорад - Мика Павло
вић“ за 15.971.194 динара.
Припадници Министарства унутра
шњих послова су у наставку акције
на сузбијању кривичних дела прања
новца, финансијског криминала и
корупције, посебно везано за злоупо
требе службених положаја у држав

Директор
11 година

Васа Петровић

Примаријус доктор Васа Петровић
на функцију директора Дома здра
вља „Др Милорад Мика Павловић“ у
Инђији ступио је 2005. године. Ту
дужност је вршио до промена у
локалној владајућој структури, тачни
је до јуна 2016. године.
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ВЛАДИМИР ГАК, ПРЕДСЕДНИК ИНЂИЈСКЕ ОПШТИНЕ

Доказ да правна држава функционише
Председник Општине Инђија
Владимир Гак неспосредно након
лишења слободе бившег дирек
тора Дома здравља у Инђији
истакао је да је задовољан да
правна држава у овом делу функ
цион
 ише, јер је наслеђени дуг у
Дому здравља један од највећих
у Србији, када су такве институ
ције у питању што, по његовим
речима, не може да прође без
утврђивања одговорности лица
која су тада руководила том
здравственом установом.
- Нисам срећан и не ликујем
када било ко доживи неку судби
ну која није нормална, животна,
али сам врло срећан када се гра
ђанима Србије, Инђије докаже
да се закон поштује, када се при
веду правди сви они који злоупо
требе свој службени положај и
поверење које су добили од гра
ђана - каже Гак и додаје:
- Ја нећу да прејудицирам да
ли ту има одговорности или
нема, али лично сматрам да има
Владимир Гак, председник Општине Инђија
елемената, док је на надлежним
државним органима да то уста
кажем за било кога другог, кажем и за
нове, након чега ће целокупна
јавност бити обавештена како је тај себе и за директоре који су из моје
партије и наше коалиције и са којима
поступак окончан.
Председн ик Општин е Инђија ја данас сарађујем, да свако треба
потврдио је да су поднели три кри да одговара за евентуалне пропусте
вичне пријаве против бившег дирек у раду или ако на било који начин
тора Дома здравља на основу уста злоупотребе службени положај каже председник Општине Инђија.
новљених пропуста у раду.
Он се осврнуо и на тренутну ситу
- После нас су и надлежни за при
вредни криминал ушли у документа ацију у поменутој здравственој уста
цију Дома здравља и мислим да су нови, истакавши да само захваљују
они пронашли још нека кривична ћи интервенцији локалне самоупра
дела, која ми нисмо успели да лоци ве рачун Дома здравља није блоки
рамо у прва два месеца откако смо ран, иако је блокада претила због
преуз ели одговорност за Дом здра судских пресуда у корист радника
вља. Исто, принципијелно, како ово због неисплаћених путних трошкова.
ним органима, ухапсили 47 особа и
поднели кривичне пријаве у редов
ном поступку против 19 лица због
постојања основа сумње да су почи
нили више коруптивних кривичних
дела, док се за две особе трага.
Како стоји у званичном саопштењу
полиције од 6. марта, акција „Плутон
2“ спроведена је у Београду, Панче
ву, Новом Саду, Сремској Митрови
ци, Сомбору, Зрењанину, Суботици,
Ваљеву, Смедереву, Јагодини, Ужицу,
Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Лесковцу,
Врању, Пироту, Прокупљу и Новом
Пазару, а осумњичени се терете да су
од 2005. године до данас извршили
више кривичних дела којима су буџе
тима Републике Србије, Аутономне
покрајине Војводине, Града Београ
да и другим привредним субјектима
и физичким лицима нанели штету
од 1.896.090.232,00 динара, односно

преко 17,5 милиона евра.
Како се наводи у званичном поли
цијском саопштењу, ухапшени се сум
њиче да су починили кривична дела
пореска утаја, злоупотреба поло
жаја одговорног лица, злоупотреба
овлашћења у привреди, злоупотре
ба службеног положаја, ненаменско
коришћење буџетских средстава,
проневера, фалсификовање службе
не исправе, превара и тешка крађа.
Међу ухапшенима су били бив
ши руководилац Одељења за пре
храмбене производе у Републичкој
дирекцији за робне резерве, бивше
одговорно лице Дома здравља „Др
Милорад - Мика Павловић“ у Инђији,
лекар, грађевински инспектори, мати
чари, инвеститори и бивша и сада
шња одговорна лица више правних
лица.
Извршењем ових кривичних дела

- Радници су тужили Дом здра
вља због неисплаћених путних
трошкова из доба када је Васа
Петровић био директор Дома
здравља, и то није био случај
само у овој установи, већ и у дру
гим установама и јавним преду
зећима. На сву срећу, радници су
показали висок ниво свести и
нису пустили своје пресуде на
извршење, због чега им се ја
захваљујем - каже Гак и додаје:
- Нисмо одговорни за ту ситуа
цију, јер смо наследили и дугова
ња према радницима којих има
300, али смо постигли договор да
ћемо исплаћивати у наредним
данима по неколико пресуда. Не
само да ћемо исплаћивати, него
ћемо избећи и трошкове изврше
ња који се додатно плаћају 200
евра по запосленом.
Гак је на крају навео да се у
претходних десет месеци, од
како су преузели одговорност за
све грађане, нису бавили креа
тивним стварима, јер су морали
да „гасе“ пожаре у јавним преду
зећима, установама, школама и
вртићима јер, како каже, ниједну
установу нису затекли без проблема
и дугова. Већину дугова у јавним
предузећима успели су пре Нове
године да сервисирају, али за дугове
у Дому здравља требаће много више
времена и средстава.
Такође, први човек Општине Инђи
ја очекује да за своје пропусте у
раду одговарају и остала бивша
одговорна лица у јавним предузећи
ма и установама, још једном подсе
ћајући, да је целокупан наслеђен дуг
у тој општини након преузимања
одговорности, био око две милијар
де динара.
оштећени су буџет Републике Срби
је, Републичка дирекција за робне
резерве, Републичка дирекција за
воде, Фонд за капитална улагања АП
Војводине, Покрајински секретаријат
за науку и технолошки развој АП Вој
водине, Клинички центар Војводине,
Агенција за акредитацију здравстве
них установа Србије, Национална
служба за запошљавање, буџет Гра
да Београда, ЈП „Србија шуме“, Дом
здравља „Др Милорад - Мика Павло
вић“, Синдикална организација само
сталног синдиката ЈП „Гас“, АМСС,
„Гас-петрол“, акцион
 ари АД „Алфа
Плам“ из Врања, као и више правних
и физичких лица.
Према најновијим информаци
јама, Тужилаштво је одредило да
се бивши директор инђијског Дома
здравља В. П. брани са слободе.
М. Ђ.
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СРЕБРО ЗА СРПСКЕ ЈУНИОРКЕ У СРЕЉАШТВУ

И Старопазовчанка
на такмичењу
у Марибору

Старопазовчанка Марија Малић у Марибору

У

подножју словеначке планине По
хорје одржано је Европско првен
ство ваздушним оружјем, које је
трајало од 6. до 9. марта. Домаћин је био
Марибор, а учествовало је 582 стрелца
из 46 земаља.
Јуниорска репрезентација Србије у
стрељаштву освојила је сребрну меда
љу у екипној конкуренцији на Европском
првенству у Марибору. Татјана Бањац и
Сања Вукашиновић које су се пласирале
у финале заузеле су седмо, односно че
тврто место, а Саша Икер, координатор
јуниорске репрезентације је изразио за
довољство постигнутим успехом.
- После свих проблема које смо имали
са опремом, касније и са судијама овај је
резултат одличан. Држимо континуитет
освајања медаља на великим такмиче
њима, прошле године злато, ове сребро,
то је најважније. Сада нам предстоји сме
на генерација, идуће године имаћемо но
ву младу репрезентацију, срећом имамо
много младих девојака, између осталих
и наше две Марије које могу да конкури

шу за то место - истакао је Саша Икер,
координатор јуниорске репрезентације.
Дебитант у репрезентацији Србије,
Старопазовчанка Марија Малић допри
нела је успеху репрезентације, али нажа
лост није успела да се пласира у финале
Европског првенства у појединачној кон
куренцији, она је у квалификацијама упу
цала 410.9 кругова.
- Јако сам срећна и јако сам задо
вољна због наше екипе, успеле смо да
узмемо сребро, мало нам је фалило за
злато, али добро, то је велико искуство и
осећам се много спремније сада за нека
друга такмичења која ми следе - рекла је
Марија Малић, чланица стрељачке дру
жине „Јединство“ Стара Пазова.
Са непуних седамнаест година, чла
ница стрељачке дружине „Јединство“
Стара Пазова Марија Малић, којој је ово
такмичење било прво велико, показала
је велики таленат и перспективу старо
пазовачког, али и стрељаштва у целој
нашој земљи.

З. К.

ОВЕРЕ ДОКУМЕНАТА

Само код јавних бележника
Сва документа, која су грађани до сада
оверавали у основним судовима и
општинским управама, сада оверавају
искључиво јавни бележници. Друге неде
ље почетка рада, веће гужве су пре под
не, али не чека се дуже од 10 до 15 мину
та и се све обави готово за пет минута. У
Старој Пазови раде два јавна бележника,
али су у свакој канцеларији запослени и
приправници, тако да на подручју општи
не постоји осам оверитеља. То је већи
број од броја лица која су у судовима
радила послове овере до сада, а ова
новина донела је и погодност запослени

ма, којима је овера докумената предста
вљала проблем јер судови и општине
раде до пола три, а радно време канцела
рије јавног бележника је од 9 до 17 часо
ва. Такса по једном потпису износи 360
динара, а ускоро ће одређене категорије
бити ослобођење плаћања таксе. За ове
ру сагласности за путовање детета у ино
странство потребан је извод из матичне
књиге рођених, што до сада није била
пракса. Добра ствар је, што се све оба
вља на једном месту, грађани више не
морају да таксе уплаћују у банци или да
купују таксене маркице у пошти.
Ј. К.

15. MART 2017.

ОПШТИНСКИ БУЏЕТ

Већи приходи
од планираних

Остварени приходи у буџету Општине
Стара Пазова у јануару били су за 15 про
цената већи него у првом месецу 2016.
године, а по очекивању Ђорђа Радиновића,
председника Општине, овогодишњи реба
ланси општинске касе радиће се у плусу,
због прихода већих од планираних. Буџет
за 2017. износи две милијарде 752 милио
на 993 хиљаде динара, а како је у разгово
ру за РТВ Стара Пазова рекао Ђорђе Ради
новић, нове приходе донеће и почетак рада
компаније „Лидл“. Борба за уравнотежен и
остварив буџет није била лака, а пуњење
општинске касе у корелацији је са инвести
торима и улагањима, рекао је председник
Општине Стара Пазова.
М. М.

У ОПШТИНИ 45
РЕГИСТРОВАНИХ ТАКСИСТА

Превоз у складу
са прописима
У Општини Стара Пазова активно ради
45 регистрованих такси превозника, у Ста
рој и Новој Пазови постоје стална, а у
Новим Бановцима привремено такси стаја
лиште. Од априла прошле године на снази
је општинска Одлука о такси превозу путни
ка, а од јуна 2016. и ценовник такси услуга,
изјавила је за РТВ Стара Пазова Ирена
Кепић, инспекторка за друмски саобраћај.
Одлука прописује да таксиста поседује
легитимацију такси возача, да је за време
рада: уредан, прикладно одевен, а такси
возило треба да има регистарску ознаку
која садржи ознаку ТX на задње две пози
ције, по чему се и разликују регистровани
од илегалних такси превозник а. Старт
кошта 170 динара, на ужем подручју старо
пазовачке општине, од 6 до 22 сата по
километру такси вожња кошта 65, а од 22
до 6 сати, 85 динара. Километар ван
Општине Стара Пазова, кошта 130, превоз
пртљага осим личног 50, а сат чекања 750
динара. О проблемима са којима се суоча
вају, старопазовачки таксисти нису желели
да говоре пред камером РТВ Стара Пазова.
М. М.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Цртежи Синише
Попова
Ретроспективна изложба радова Синише
Попова у Галерији Центра за културу Стара
Пазова приказује његова дела настала у
последњих десет година. У питању су црте
жи, слике и скулптуре, са пејзажима,
мртвом природом и актовима. Синиша
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Попов родом из Војке је академски сликар,
који ради као ликовни педагог у Старој
Пазови. Члан је УЛУСП-а, а од недавно и
Удружења ликовних уметника Војводине,
носилац неколико награда на покрајинској
смотри. Изложбу је 6. марта отворила Тања
Урошевић, новинарка, цитирајући Здравка
Вучинића, историчара уметности и истакну
тог ликовног критичара, који каже да је
Попов сложена стваралачка појава и да се
једнако успешно изражава у разним грана
ма, у шта могу посетиоц
 и Галерије да се
увере до краја марта.
З. К.

БИБЛИОТЕКА

Вече посвећено
Нушићу

то све да кошта и ко ће то да плати. Најве
ћи терет сносили би највероватније родите
љи. 
Ј. К.

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ

Ђаци вежбају
у школама
Како би се развила физичка активност и
смањили деформитети код деце у основ
ним школама почела је реализација пројек
та „Покренимо нашу децу“, у оквиру кога
ученици нижих разреда сваког дана у току
наставе 15 минута раде физичке вежбе.
Пројекат се спроводи кроз три низа вежби,
односно три модела, а то су весела столи
ца, музичка кореографија и игрице. Све
основне школе из старопазовачке општине
имале су по једног представника на семи
нару у Новом Саду, који су обучени како да
спроводе те вежбе, а имали су и задатак да
после семинара одрже предавање у својој
школи да би се и други учитељи упутили у
пројекат. 
К. Л.

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Драмска секција Основне школе „Херој
Јанко Чмелик“ извела је у четвртак, 9. мар
та у старопазовачкој Библиотеци „Доситеј
Обрадовић“ комедију Бранислава Нушића
„Кирија“, коју је са ученицима спремио
Сава Ђурђевић, професор српског језика.
Премијерно извођење је било за школску
славу, а у сада је представа била део књи
жевне вечери посвећене овом великом
српском комедиографу. Професор Ђурђе
вић је одржао предавање о Нушићевим
ликовима, наглашавајући да је он за своје
комаде тражио ликове у малим срединама,
да је његов лајт мотив био „Шта би они хте
ли, а шта заправо јесу“ и да је највећи мај
стор негативних ликова. Нушићева дела су
увек актуелна, саставни су део обавезног
школског штива у петом и шестом разреду,
а ученици воле да глуме, што су потврдили
и својим наступом. 
З. К.

АНКЕТЕ У ШКОЛАМА

Униформе за
ђаке да или не?
У школама у Србији највероватније ће
бити уведене униформе за ђаке. Од девет
основних школа у општини Стара Пазова
анкете су спроведене у шест. Школа у Ста
рим Бановцима је против школских уни
форми. Против униформи су и ученици
новопазовачке основне школе и њихови
родитељи, на чији је предлог анкетирање
извршено још прошле године, тако да га
сада нису понављали. У осталим се око 60
процената изјаснило за униформе. Углав
ном су ученици нижих разреда и њихови
родитељи за, док је у вишим разредима
више оних који су против. Школске унифор
ме је министарство просвете предложило
из разлога да се смање разлике међу ђаци
ма. Родитељи сматрају, да уколико унифор
мом не би била обухваћена комплетна
одећа и обућа, да би се разлике и даље
виделе. По мишљењу неких родитеља уни
формисани би требало да буду и наставни
ци, с чим се они и слажу. За или против,
осим овог, поставља се и питање колико ће

„Путокази“
за матуранте
Сајам образовања „Путокази“ у Новом
Саду, који је трајао од 6. до 8. марта посе
тили су и матуранти из старопазовачке
Гимназије и Економско - трговинске школе
заједно са професорима и одељењским
старешинама. На Сајму су излагале многе
високошколске установе из Новог Сада,
Панчева, Београда, Сомбора и других гра
дова. Поред понуда високошколских уста
нова одржан је и састанак представника
ученичких параламената из школа у Војво
дини. У време трајања Сајма организоване
су и стручне трибине за наставнике, а једна
од њих је била и о новим методама наставе
српског језика и књижевности. Такође, су се
представиле и школе у којима је заживео
огледни модел дуалног образовања. Ауто
буски превоз ученик а и професора до
Новог Сада и посету Сајму је финансирао
Покрајнски секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине националне заједнице. 
К. Л.

ЦРВЕНИ КРСТ

Средњошколци
дали крв
Ученици средњих школа у Старој Пазо
ви, у четвртак 9. марта, радо су се одазвали
акцији добровољног давања крви коју је
организовао Црвени крст Стара Пазова у
оквиру својих редовних активности. Два
пута годишње се организује оваква акција
за све три средње школе, Гимназију „Бран
ко Радичевић“, Економско - трговинску шко
лу „Вук Караџић“ и Техничку школу. Према
досадашњем искуству, увек је било око 50
давалаца, што је добар одзив, истакла је
Јасна Петровић Живковић, стручни сарад
ник ЦК Стара Пазова.
Следећа акција Црвеног крста за све гра
ђане биће организована 18. марта у Новој
Пазови, највероватније у Основној школи
„Растко Немањић Свети Сава“, од 8 до 13
часова, додала је Петровић Живковић.
К. Л.
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„МИСЛИША“ У ШКОЛАМА

Учествовало
преко 500 ђака
По угледу на такмичење „Кенгур без гра
ница“ Математичко друштво „Архимедес“
почело је пре 12 година са организовањем
такмичења „Мислиша“. Такмичење је, у
четвртак 9. марта, одржано и у свим основ
ном школама у општини Стара Пазова.
Учествовало је преко 500 ученика. Кажу да
је ове године тест био тежи од прошлих.

Ј.К.

ПОЖАР У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Изгорео бар
У понедељак, 13. марта, између 5:00 и
5:30 часова, за сада под неразјашњеним
околностима изгорео је угоститељски обје
кат у Старој Пазови у Карађорђевој улици,
познат под називом „Блонде денсинг бар“.
Истрага о узроцима пожара је у току. Како
РТВ Стара Пазова незванично сазнаје, у
пожару није било повређених.
А. О.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

За Стојана Радеку

У хуманитарне акције за Стојана Радеку
укључили су се и угоститељски објекти.
Киоск брзе хране на Словенском тргу у
Старој Пазови у петак, 10. марта је органи
зовао акцију „Једемо за Стојана“. Целоку
пан дневни пазар биће уплаћен на рачун
породице Радека. Свако ко је у петак
купио сендвич или нешто друго у овом кио
ску брзе хране направио је заједно са Сто
јаном један корак ка његовом оздравље
њу. Поред киоска је и кутија за добровољ
не прилоге, тако да спрам својих могућно
сти и пролазници могу да помогну овом
дечаку.
У недељу, 12. марта, у Дому културе у
Сурдуку, одржано још једно хуманитарно
вече за болесног дечака Стојана Радеку из
Старе Пазове, на коме је прикупљено
42.000 динара. У препуној сали, богат кул
турно уметнички програм извели су КУД
„Бранко Марковић“ са различитим корео
графијама и Аматерско драмско позори
ште „Пепо Крсто“ са представом „Дом за
вешање“. Учитељ Душан Радојчић, који је
уједно режисер ове позоришне представе,
али и организатор хуманитарне акције,
истакао је, да је ово други пут да наступају
за Стојана, недавно су били у Војки, а
жеља им је да помогну у прикупљању нов
ца за петогодишњег дечака, који има леу
кемију и коме је потребна трансплантација
коштане сржи у Немачкој. За операцију је
потребно 30.0000 евра. Стојанов донор
биће његов двогодишњи брат Вељко.
Ј.К и К. Л.
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ВИДОМИР ПАВЛОВИЋ
ЖРТВА ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

Логор из којег

не можеш побећи
Много пута ми је
падало на памет да
убијем оца. Чак сам
једном мајци
и предложио да га
отрујемо, све како
бих њу заштитио.
Било је сваким
даном страшније,
а нико није могао да
нам помогне, прича
Видомир у свом
аутобиографском
филму „Смрт
очева погледа“
и аутобиографској
књизи по којој
је филм рађен

У

склопу овогодишњег Фест форварда, Филмски центар Србије је
након десет година организовао
„Конвенцију биоскопских приказивача и
дистрибутера Србије”. Конвенцији, која
је одржана 2. и 3. марта, присуствовали
су представници биоскопа широм
Србије, филмски дистрибутери, представници Министарства за културу,
Привредне коморе Србије и фондова
који подржавају и субвенционишу рад и
програм биоскопа. На овој конвенцији
представио се и филм Игора Чолака
„Смрт очева погледа“ по истинитој причи Митровчанина Видомира Павловића
у продукцији Бубамара продакшн.
Филм је снимљен по аутобиографској књизи Видомира Павловића у којој
се аутор храбро суочио и поделио са
читаоцима све ужасе и кошмаре који су
обележили његово одрастање у породици са агресивним оцем и немоћном
мајком. Издавач књиге је Прометеј из
Новог Сада.
Филм је испричан из перспективе

детета које је претрпело породично
насиље. Јако снажне и упечатљиве
сцене где дете и мајка страдају од оца
насилника изазивају јаке емоције и
проткане су током целог филма. Како
каже аутор књиге Видомир, који у филму глуми свога оца Момира, насиље је
трпео од како је знао за себе. Његов
отац био је алкохоличар, а он, тада још
нејако дете, често пута се запитао
зашто се ово баш њему и његовој мајци
дешава. А мајка као мајка, трпела је
батине, ћутала, на све могуће начине
покушала да сакрије да комшије не
виде, да сачува дете. Детињство сваког
детета би требало да је испуњено најлепшим осећањима и да га се сећамо
са радошћу. Видомирово није било
такво. Прва помисао на повратак у
детињство јесте слика када су се он и
његова мајка Љубица скривали у кукурузима у њиви недалеко од куће, кад је
отац био пијан. Деца као најрањивија
популација често бивају жртве насилника, како у друштву тако и у средини

која би по свим нормативима треба да
им пружа осећај стопостотне сигурности и безбедности. Посебно забрињава
чињеница да је све више деце која су
претрпела неки вид насиља управо у
таквој средини односно у кругу своје
породице. Злостављање деце је према
савременим концепцијама последица
насиља у породици које спада у најтеже облике трауматског искуства из
детињства са трајним последицама по
целокупан, посебно емоционални, развој детета.
- У филму је све аутентично. Урадио
сам све то, не како би себи помогао,
него свој деци која преживљавају то
што сам ја преживео, зато сам и написао књигу. У то време нисмо имали
никакву помоћ, ни социјалне службе,
ни Полиције. Тада насиље у породици
није било ни законски регулисано, у то
време су сви били препуштени себи.
Овим смо хтели да покажемо да надлежне службе могу много да помогну.
Знам како је деци која трпе насиље,
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ЖРТВА И КОАУТОР: Видомир Павловић; сцена из филма

због њих сам написао књигу. Све то
треба преживети. Кривим чак мало и
маму која је неправилно размишљала
у таквим ситуацијама. Јесте отац био
опасан, а она није имала помоћ ни са
чије стране. Моја мама и жене тих година биле су тако васпитаване. Не памтим да се нека жена из тог доба растала, то је некако било нормално да муж
дође кући пијан и истуче жену. Хришћански је праштати, ја сам свом оцу
све опростио – каже Видомир, аутор
књиге.
Он је било жртва насиља директно,
али и индиректно, преко мајке. Отац је
тукао мајку пред њим. У филму га чак
једном назива “тим човеком“, где се већ
изгубила та породична нит. Детињство,
одрастање и школовање били су веома
тешки за њега. Није имао детињство
као остала деца, живео је без основних
животних услова, купатила, чисте воде,
постељине а неретко и хране. Из школе
памти само ружне ствари, често су га
деца вређала, понижавала и бежала од
њега, јер није имао шта да обуче и обује, па је чак седам дана ишао бос у школу. Каже да га је више болело кад отац
туче мајку него њега. Сећа се, да се
једини пут комшија умешао када је отац
хтео да га удари дрвеном летвом, и да
га је спасао сигурне смрти. Често је
наговарао маму да побегну од њега а
она није смела, јер се плашила да ће их
наћи где год да оду у Митровици. У кући
је владао константан страх. Нанео му
је, каже, психички и физички бол. Видомир каже да су му се преплитала осећања између мржње, када трпи насиље
и љубави, коју му је пружао отац када је
био трезан. Изнад свега, Љубица, сматра да ју је муж волео и да је пиће криво
за све што се дешавало, јер да није
било пића, он би био други човек. Отац
му је умро када је он имао 30 година. На
крају му је све опростио. Циљ написане
књиге јесте да се подигне свест свих
институција које могу да помогну, да

Без подршке
свог града
Како каже редитељ Игор Чолак његова продукцијска кућа замало није
банкротирала, јер на конкурсу, прошле године, од Града Сремска
Митровица, за објављени филм,
нису добили ни динара.
- Део филма финансирала је Покрајинска влада, док Град Сремска
Митровица није препознао значај
филма. Прошле године нисмо добили новац на конкурсу, а ове године
нисам ни конкурисао. Жао ми је, из
разлога јер је прича управо из Сремске Митровице и треба да га погледају сви, јер је веома поучан – сматра
Чолак.

РЕДИТЕЉ И СЦЕНАРИСТА: Игор Чолак

буду ангажованије и да се жене оснаже
и да пријаве насиље. Раније, док закон
није био добро уређен, овакве ствари
сматрале су се неком врстом породичних проблема.
Статистике показују да насилници
могу бити мушкарци било које професије, нивоа образовања, материјалне
ситуације, националности. Најчешће
се насилници не могу препознати, јер
су у свом мушком или професионалном друштву прихваћени, па се чести
каже: „У селу је мед, а у кући јед“.
Зашто жена остаје са насилником?
Зато што је нико не подржава, има
страх од насилника, нема довољно
прихода, што нема где да оде, има
децу, зато што се стиди онога шта ће
људи мислити, што је емотивно зависна од партнера, брине о насилнику,
што верује да ће бити боље.
Зашто је филм снимљен из дечјег угла?
- Схватио сам да дечји угао има снагу. Није битан ни насилник ни мајка
жртва, само дечји поглед. Филм је
намењен како насилницима, тако и
средини, али и мајкама жртвама.
Потребно је да филм изазове емоције и
на тај начин се сервирале информације. Да на врло упечатљив начин едукује
све. Видомирова мисија је јако племенита, то што је урадио је веома храбро
– додаје Игор Чолак, редитељ овог
филма.
Како је крајем прошле године објавио
N1 у протеклих 10 година у Србији је
због породичног насиља настрадало
314 жена, док је од почетка 2016. године најмање 16 жена убијено. Поражавајућа статистика мора да се прекине.
Надлежне институције би требале да
буду брже и ефикасније, а жене спремније и храбрије да се одлуче да пријаве
сваку врсту насиља. Оно чега често
нису ни свесне је да ће увек неко бити
уз њих и да не треба да трпе, јер жена
често заборави колико вреди.
Сања Станетић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

До веће вредности
земљишта

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
РУМА

Приводи се крају
комасација

О
У понедељак, 13. марта у Градској кући у
Сремској Митровици потписан је Меморан
дум о разумевању између Града Сремска
Митровица и Немачке организације за тех
ничку сарадњу ГИЗ поводом реал
 изације
пројекта „Унапређење управљања земљи
штем на локалном нивоу“ ради реализаци
је Плана детаљне регулације за зону „Јупи
тер“ применом новог инструмента за упра
вљање земљиштем, урбаном комасацијом.
Градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер сматра да ће се на
овај начин брже реализовати планови
детаљне регулације, са чим је Град имао
доста проблема.
Град Сремска Митровица је један од пет
градова пилот пројеката у Србији за спро
вођење поступка урбане комасације.
- Урбана комасација подразумева заме
ну парцела ради реализације плана
детаљне регулације. У конкретном случају,
ради се о Плану детаљне регулације про
сторног блока између улица Краља Петра
првог, Старог шора, Јупитерове и Јована
Цвијића и тај обух
 ват плана је око 11 хек
тара. Бришу се границе парцела након
спровођења поступка урбане комасације,
излазе нове парцеле које имају и већу
тржишну вредност и подобне су за уређе
ње простора – изјавила је Весна Вујано
вић, в.д. начелника Градске управе за
урбанизам.

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА

Расте број оболелих

Предавање о улози гојазности у настаја
њу бубрежних обољења одржано је у
четвртак, 9. марта у сремскомитровачкој
Градској кући. Тренутно у Србији 6.000
људи живи уз помоћ дијализе, док је таквих
пацијената у Центру за дијализу у Општој
болници у Сремској Митровици преко 150.
Према речима др Анице Цветинчанин,
овим предавањем хтели су да укажу на
здрав начин живота, јер је око 20 одсто ста
новника гојазно, а гојазност је велики фак
тор ризика за појаву других болести које
изазивају оштећење бубрега, као што су
шећерна болест, висок крвни притисак,
повишен холестрол.
С. С.

15. MART 2017.

пштинска управа у
Руми приводи крају
комасацију к.о. Мар
ђелос, а донет је програм
комасација к.о. Вогањ.
То је друга катастарска
општина у којој се ради
комасација по сагласности
коју је Општинска упра
ва добила 2011. године
од стране ресорног Мини
старства пољопривреде.
Сагласност је добијена на
пет припремљених програ
ма комасације за к.о. Мар
ђелос, Вогањ, Краљевце,
Павловце и Стејановце.
- Намера нам је да кроз Тања Дробац
спровођење
комасације
обезбедимо услове и могућност за годину дана, приликом промене вла
конкурисање код покрајинских органа сти у румској општини. Свака комаса
за средстава које се одобравају оним ција се ради у три фазе - утврђивање
општинама које су у поступку комаса начела комасације, именовање Коми
ције. Tо је 50 одсто од потребних сред сије за комасацију и онда се креће у
става и то су углавном, неповратна предприпремне радње, избор неке
средства. Општинска управа је пред геодетске куће за те намене и онда
видела средстава за к.о. Вогањ и то следи јавни увид и утврђивање фак
је друга од пет катастарских општина тичког стања где се позивају сви вла
на чије програме смо добили сагла сници који имају своје парцеле у тој
сност да се у њима врши комасација к.о - објашњава Тања Дробац.
Тања Дробац каже да власници
- каже за наше новине Тања Дробац,
секретарка Комисије за комасацију тако добијају тачно утврђене своје
парцеле јер се, на пример, у Мар
к.о. Марђелос.
Процес комасације у к.о. Марђе ђелосу показало да су неке парце
лос је почео одмах по добијању одо ле своје границе имале по средини
брења и он је у завршној фази, када канала, било је ситуација где су људи
се ради класирање земљишта тако радили и по пола парцеле која није
да би од априла могла да се издају њихова, него суседова, а кроз кома
коначна решења. Следи Вогањ где сацију се уреди и путна и каналска
су већ обезбеђене просторије за рад мрежа у атару.
- Ми смо сада издвојили значајна
чланова Комисије.
- У Вогњу би комасацијом било обу средства, преко 20 милиона дина
хваћено 1.810 хектара пољопривред ра, за уређење путне мреже у атару,
ног земљишта, а истовремено ће се уређење ћуприја, ту су и неки нови
приступити и обнови премера грађе путеви да би се могло прићи свакој
винског реона на површини од око парцели, а неки путеви су и прошире
197 хектара. У Вогњу је премер још ни како то захтева савремена меха
негде из периода 1936, 1938. године, низација. Један део власника је и
у хрватском мерном систему и ката укрупнио своје парцеле, они који су то
старски планови су рађени у старој желели, што олакшава пољопр про
размери. Листови катастарских пла изводњу. Позвали смо преко 1.000
нова су дотрајали и стари 75 година људи, али је број примедби био мали
и на њима се графичке промене на у односу на чињеницу да је ово веома
непокретностима тешко региструју и осетљив посао. Видећемо када сада
веома су несигурне. За исто подруч будемо доносили конкретна реше
је је 1953. године израђена и основ ња да ли ће бити примедби. Убуду
на државна карта која је доста неа ће ће свако имати тачне површине
журна. Укупно у к.о. Вогањ било би што је и реална основа за опорези
обухваћено 2.974 парцеле распоре вање. Уредили смо, кроз комасацију,
ђених у 842 преписа листе непокрет и неке имовинске односе, као и из
ности. Реално, тај посао за сваку к.о. неких оставинских уговора који нису
би требало да се оконча за неких три били спроведени - каже о резултати
- четири године, али је у Марђело ма комасације у к.о. Марђелос, али и
су трајало нешто дуже због прекида разлозима за њену реализацију Тања
С. Џ.
рада Комисије која није радила неких Дробац.
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АКТУЕЛНО ИЗ ЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

Опомене
неплатишама

Очитавање потрошње по домаћинствима

П

отрошачи природног гаса у
општини Инђија нису током
зиме морали да брину да ли ће
остати без грејања, уколико не изми
ре све обавезе према ЈП „Ингас“.
Надлежни су донели такву одлуку
да током грејне сезоне не искључују
домаћинства са гасне мреже, као и
да се током великих минуса не шаљу
опомене за заостала дуговања.
Ближи се крај грејне сезоне и је
дошло време да се наплата побољ
ша. Како истиче вршилац дужности
директора ЈП „Ингас“ Душан Лемаић,
у претходне две недеље послали су
2.250 опомена потрошачима чији је
дуг већи од пет хиљада динара.
- Дужници се полако јављају и
измирују своје обавезе. Заинтере
совани су и за потписивање репр

прекорачи за само три дана, следи
наплата дуговања путем меница, а
ако то није могуће, долази до обуста
ве дистрибуције гаса. Нећемо дозво
лити да се то догоди и потрудићемо
се да измиримо све своје обавезе
према добављачу, уз апел потроша
чима да редовно плаћају рачуне –
каже Лемаић.
За разлику од потрошача из кате
горије домаћинства, радници ЈП
„Ингас“ са мреже су искључили дво
јицу дуванџија који нису измирили
дуговања према том јавном преду
зећу. Како истиче Лемаић, тренутно
41 произвођач дувана са територије
инђијске општине користи природни
гас.
- Очекујемо да ће искључене дуван
џије измирити своја дуговања до јуна,

Измештање благајне ЈП „Ингас“
Благајна ЈП „Ингас“ ускоро ће бити
доступнија грађанима јер ће, према речи
ма директора Лемаића, бити измештена
из седишта предузећа у Блоку 63, најверо
ватније на локацију која се налази у цен

тралној пешачкој зони. Како је навео,
постоји могућност да закупе део простора
неког од јавних предузећа чије се просто
рије налазе у Улици Војводе Степе, у
самом центру Инђије.

ограма, али у овом тренутку нова
дуговања не могу се измирити на тај
начин јер су репрограми „резерви
сани“ само за потрошаче који имају
застарела дуговања или за оне који
су тужени - каже Лемаић и додаје да
ће закључно са 15. мартом, доспеле
обавезе према „Србија гасу“ износити
преко 98 милион
 а динара који морају
да се измире у предвиђеном року.
- На једном од претходних саста
нака Система 48, присутни су могли
да погледају допис „Србија гаса“ у
којем се наводи да обавезе морамо
измирити у датом року, уколико се он

када њима и званично почиње сезо
на. Упутили смо тужбе и могу рећи да
је ситуац
 ија ове године много боља у
односу на претходне - истиче Лемаић.
Дуговања према ЈП „Ингас“ сма
њили су и буџетски корисници, са
72 на 58 милиона динара. Реч је о
дуговањима из периода претход
не владајуће структуре, и како каже
директор „Ингаса“, поред смање
ног укупног дуга, у претходних десет
месеци буџетски корисници редовно
су сервисирали све своје обавезе
према овом јавном предузећу.
М. Ђ.
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СПОРТСКИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

Почињу радови
на градском базену
Са лепим временом почињу радови на
адаптацији градског базена у Инђији, као и
увођењу додатних садржаја. Према речима
в.д. директора Установе Спортски центар
Илије Трбовића, последњи пут радови на
базену вршени су пре 20 година. Градски
базен изграђен је давних 70-тих година про
шлог века и има веома дугу традицију која
се огледа у великој посећености током купа
лишних сезона деценијама уназад.
У склопу планираних радова за 2017.
годину предвиђено је постављање додат
них садржаја на базену попут тобогана
дугачког 60 метара и такозване „камиказа“
стазе који ће бити постављени у склопу цен
тралног базена на делу дубине 1,2 метара.
- У петак, 10. марта завршена је јавна
набавка и ускоро очекујемо да ће почети
радови који се тичу монтаже тобогана и
поменуте стазе. Такође, у оквиру прве фазе
радова на адаптацији базена планирана је и
реконструкција дела око шкољке базена,
која подразумева радове на замени дотра
јалих бетонских оплата. У току је припрема
пројектне документације и очекујемо да ће
за 15 дана бити расписана јавна набавка каже Трбовић.

Поред додатних садржаја и радова око
базена, у току 2017. године биће извршена
и санација крова на машинском постројењу
који је оштећен пре неколико година, када
је Инђију погодило невреме праћено ледом
величине тениске лоптице.
- Не можемо ове године урадити ком
плетну реконструкцију базена, али у склопу
друге фазе, коју планирамо да спроведемо
у току следеће године, извршићемо и ком
плетну реконструкцију саме шкољке базе
на, замену плочица и постављање најмо
дерније опреме у том делу. Поред ових,
планирамо још неке радове, али о томе
ћемо говорити у неком наредном периоду каже директор Спортског центра и додаје
да су са радовима предвиђеним првом
фазом почели раније како би их завршили
до званичног отварања купалишне сезоне
која је предвиђена за 15. јун.
- За сада нећемо мењати цену улазница
иако смо, реално, наследили велика дуго
вања. Ипак, надам се да ћемо уз помоћ
локалне самоуправе успети све то да пре
вазиђемо и да ове године цена улазница
остане иста - каже Трбовић и за крај додаје
да је за радове предвиђене првом фазом
предвиђено 10 милиона динара.
Трбовић је најавио и скорији почетак
радова на адаптацији тротоара око старе
хале у центру Инђије. Према његовим речи
ма, за ту намену из буџета Установе биће
издвојено око 1,3 милиона динара.
М. Ђ.

22

РЕПОРТАЖА

M NOVINE

15. MART 2017.

РАДЕ НОСИЋ, ПЕНЗИОНЕР ИЗ ШУЉМА

Кад Вучић победи н
правим теревенку з
а непријатељима ћу
Вучић ми није
ништа дао и не
волим га због
интереса, већ
зато што је
прави човек
за Србију,
а посебно ме
нервира што му
нападају чак
и породицу.
Да сам ја власт,
не би они смели
тако – каже наш
саговорник

ИМА ДА СЕ НАПИЈЕМ КАД ВУЧИЋ ПОБЕДИ: Раде Носић

П

ензију сам зарадио у Немачкој,
све што сам стеко у животу,
зарадио сам са ове своје две
руке. Нисам добио ништа ни од Тита,
ни од Слобе, а камоли од Коштунице
и Тадића. Вучић ми није ништа дао и
не волим га због интереса, већ зато
што је прави човек за Србију, а посеб
но ме нервира што му нападају чак и
породицу. Да сам ја власт, не би они
смели тако. Кад Вучић победи на

изборима има да се напијем од среће,
а правим и теревенку за све пријате
ље. Непријатељима ћу само да чести
там...
Тако за М новине говори Раде
Носић, пензионер из Шуљма.
Раде је витална људина, иако је
напунио 84 године. Са својом супру
гом Јованком у браку је већ 19 година,
а по питању Александра Вучића, као и
свега осталог, потпуно се слажу.

МАЈСТОР СА
ЗЛАТНИМ РУКАМА
Раде Носић је у Немачку отишао
1970. године, али не из разлога из ког
је то учинила већина тадашњих еко
номских емиграната. Имао је он одлич
ну плату у МИВ-у, у норми је теро чети
ри пута већу него висококвалификова
ни радник. Трбухом за крухом је отишо
јер је то од њега захтевала тадашња
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ПИШЕ: Владимир Ћосић

на изборима
за све пријатеље,
у само да честитам
супруга, пошто јој је, како каже, треба
ло више пара, иако је целу плату доно
сио кући.
Жена ме отерала, вели у шали, али
никад се није жалио. За мајстора који
има златне руке, увек има посла и
добре зараде. Све што видим могао
сам да урадим, иако нисам имао неке
велике школе. Занат ми се лепио за
прсте, ту сам био на фамилију с мате
рине стране, прича Раде. Доброг мај
стора волеле су не само швапске
газде, него и швапске жене, као и ове
наше уосталом. Био је Раде наочит
човек, леп ко Ален Делон добацује
његова супруга Јованка. А Раде дода
је: Каки је то мушкарац који не може
жену издржавати?! А било је оних
мушкараца који су, уместо да сами иду,
жене слали у Немачку да им паре
зарађују. Шта сам мого, моро сам им
помагати. Воло сам и наше и Швабице,
жене су да се воле, а то само завидни
ма смета. Један наш земљак се био
намерачио на Швабицу, ал она га није
хтела, јер је хтела мене. Он, онако
љубоморан, напише мојој тадашњој
жени писмо како се ја швалеришем, а
она запуца вамо чак из Митровице.
Читав циркус био.
Раде је волео жене, оне су волеле

њега. Садашња супруга Јованка, са
којом живи у браку већ 19 година,
четврта му је законита жена. Исто је
толико имао и незаконитих. Увек је
било жена у његовом животу, тако да
није имао разлога да се швалера,
каже, као неки. Његове су жене њему
увек биле при руци.
Свакој с којом је живео, није остао
дужан, многима је купио кућу или стан,
помагао новчано и на друге начине.
Такав је мајстор Раде Носић. Његова
супруга Јованка, која је од њега млађа
14 година у свему га подржава, а са
његовом ћерком од прве жене и унуци
ма се одлично слаже. Могу само да
будем поносна што су га толике жене
волеле, то значи да је прави човек. Јер
Раде није никад био распикућа, стицао
је и себи и другима, прича Јованка
Носић, којој је Раде други муж, након
што је остала удовица.

ЗАШТО ВОЛИМ ВУЧИЋА
Раде је рођен на Кордуну. Кад је
почео Други светски рат имао је тек
седам година. Оца су му убиле усташе
на самом почетку рата, а од њиховог
ножа страдало му је пола фамилије.
Остао је жив самим чудом, лежећи

НАРОД ВОЛИ ВУЧИЋА: Раде и Јованка Носић

сакривен испод снега. Децу су посебно
лако клали, каже. Није волео Тита
каже, али не зато што је био Хрват. Не,
па и једна од његових жена је била
Хрватица из Лике. Није га волео због
неправде, јер су неки од оних који су
се представљали као партизани,
после рата присвајали за себе сву
помоћ која је била намењена сирома
шнима и страдалима. Ништа он није
добио, јер није могао да дође на ред
од те партизанштине. Зато није волео
Тита. Није плакао кад је умро, као
његова Јованка која не крије да је пла
кала као и толики на вест о Титовој
смрти.
Зато је све што има и што је стекао,
зарадио голим рукама и мајсторским
знањем. Дао му бог златне руке.
Милошевић је први политичар кога
је волео, али не дуго. Њему је замерао
што не излази у народ, што је повучен
и не појављује се у јавности. Симпати
сао је и Шешеља, али му се згадио кад
је оно лупао по Скупштини као цирку
зант.
Каже још Раде Носић:
Волим Вучића зато што осећам да је
то искрен човек и што му не могу
ништа рећи да је напљачко ко други.
Волим га јер није као ови што су
опљачкали државу и распродали те
фабрике, које сам уосталом и ја градио
својим доприносом. Волео сам и Нико
лића, али Вучића волим више. Вучић
иде у народ и прича. Ако победи Вучић,
прво имам да се напијем од среће, а
онда ћу да позовем све пријатеље на
фешту. Онима што су против Вучића
ћу да честитам што су изгубили. Није
њима Вучић крив што имају малу пен
зију. Зашто нису зарадили већу? Колко
је њих било у Немачкој, па се вратили
јер неће да раде. А ко је радио, могао
је и овде да има.
И за крај додаје:
Нисам ја добио од Вучића ништа, ко
неки овде, да би га хвалио из интере
са. Ја њему ништа не дугујем и волим
га онако јер мислим да нам такав човек
треба. Србији треба, не мени, јер ја
сам у пензији и мени све мање било
чега треба.
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ПРЕДСЕДНИЧКИ КАНДИДАТ ВУК ЈЕРЕМИЋ У СРЕМУ

Србија не може више да чека,
нама су промене неопх
 одне

Вук Јеремић у Сремској Митровици

П

редседнички кандидат Вук Јере
мић прошле суботе, 11. марта
боравио је у Срему. Посетио је
Стару Пазову и Сремску Митровицу,
где је у препуној сали Позоришта
„Добрица Милутиновић“ разговарао са
грађанима.
Јеремић је изјавио да је Срем посеб
но погођен вртоглавим успоном коруп
ције и организованог криминала, про
блемом са којим се суочава цела Срби
ја, и позвао грађане да изађу на избо
ре и гласају за промене.
- Ми данас живимо у диктатури и тај
страх којим оним владају, страх од
губитка посла и физичког насртаја,
морамо победити - поручио је Јеремић

и истакао да Србије не може више да
чека, да су јој промене неопходне.
Он је оценио да су све претходне
власти у Србији патиле од бољке пар
тијског запошљавања, али да она
данас има размере растуће епидемије.
- Најгори међу најгорима добијају
посао са препоруком најгорих међу
најгорима. Незапосленост и немогућ
ност да се до посла дође без партијске
везе и књижице један је од најважнијих
разлога због чега млади и радно спо
собни напуштају земљу - закључио је
Јеремић.
Јеремић је упозорио да је ова држа
ва почела да узима обрисе криминал
не структуре.

Председнички избори
референдум за све младе
На предизборној конвен
лажним дипломама. Доста
цији Вука Јеремића у Срем
нам је бесмислених и бол
ској Митровици присутнима
них реформи од којих као
се обратио и Данијел Ћето
резултат имамо једино сма
јевић, адвокат из Сремске
њење пензије и плате, угње
Митровице који је изјавио да
тавање радника и умањива
ови председнички избори
ње њиховим радом стечених
представљају референдум
права. Од свега тога једино
за све, а посебно за младе
се обогатио узак круг људи
људе који планирају да
на власти. Наш град, наша
оснују породицу и да се оса
Митровица је постала талац
мостале.
људи који ни основну школу
- Много мојих пријатеља је
нису били у стању да завр
отишло из Србије, а још
ше. Нама требају промене и
Данијел Ћетојевић
више их планира да оде.
зато ћемо их победити.
Углавном одлазе они најбољи, најспособ Победићемо их оним што они никада неће
нији, најпаметнији. Посла има само за имати, победићемо их знањем и пристој
чланове Српске напредне странке са ношћу – изјавио је Ћетојевић.

- Имамо парадржавни криминал и,
уколико им не будемо стали на пут,
претворићемо се у криминалну државу
- рекао је Јеремић и нагласио да
„барони ове власти вуку Србију на
дно“.
- Кандидовао сам се да бих их зау
ставио. Немам чега да се плашим.
Мене немају у фиоци. Ја сам им про
блем. Не могу да ме уплаше, не могу
да ме зауставе - истакао је Јеремић на
трибини у Сремској Митровици.
Председнички кандидат, којег је
предложила Група грађана „Морамо
боље“ изнео је и свој став о Косову.
- Ова власт је дошла нама на грбачу
јер је обећала Западу да ће признати
Косово. Мој став о Косову је свима
више него познат, нисам га мењао. И
да сам га променио, био бих први у
избору за генералног секретара УН.
Ова власт је у последњих пет година
разградила све институције које су
постојале у покрајини, издала косов
ске Србе и учинила да Косово постане
члан међународних организација. Ова
власт даје Косово у замену за зелено
светло од Запада, како би могла да
спроводи тиранију над сопственим
народом - рекао је Јеремић и поручио
да ће се то променити на Ускрс.
Пре Сремске Митровице, Јеремић је
обишао домаћинство Јана Ђурчика у
Старој Пазови, где је разговарао са
члановима Старопазовачког удруже
ња пољопривредника. Посетио је и
Парохијски дом словачке Евангели
стичке цркве.
Б. Селаковић
Фото: Ж. Петрас
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НОВА ПАЗОВА

Скуп подршке Александру Вучићу
У Новој Пазови у суботу, 11. марта
одржан je скуп подршке председнич
ком кандидату Александру Вучићу који
је организовало Удружење Крајишника
у Србији. Са скупа је упућена порука
да су избори који предстоје 2. априла
веома важни за будућност Србије, да
од резултата зависи да ли ће Србија
наставити да јача, или не.
„Александар Вучић је човек који је
дао наду Србији и Крајишницима“,
„Вучић је политичар који размишља о
економији, производњи и развоју“,
неке су од порука које су се чуле на
скупу који је благословио протојереј
Срђан Ђурђевић.
Миле Боснић, председник Удружења
Крајишника је подсетио да је Вучић
дао наду Крајишницима и најавио
завршни скуп подршке 26. марта у
Новом Саду.
Александра Малетић, посланица у
Скупштини Србије позивајући Краји
шнике да подрже Вучића истакла је да
је он велики државник који је успео да
одржи везе са Србима где год да живе,
а Дамир Зобеница, потпредседник
Извршног одбора СНС за Војводину и
потпредседник Скупштине Војводине
је подржао обједињавање Крајишких
удружења ради боље сарадње са
државом, и истак ао значајну улогу
Ђорђа Радиновића, председника ста
ропазовачке општине у одржавању
веза Срба из дијаспоре, са Србијом.
Позивајући Крајишнике да подрже
Александра Вучића, председн ик
Општине Стара Пазова је указао на
озбиљност предстојећих избора, а
Марко Ђурић, потпредседник СНС и
директор Канцеларије за Косово и
Метохију је у изјави за РТВ Стара
Пазова нагласио да се у Пазови виде
ло да Крајишници цене како се Вучић
односи према њима и свима који су
протерани са својих огњишта. М. М.

Скуп подршке у Новој Пазови

Концерт за чланове СНС
у Новим Бановцима
У петак, 10. марта Општински одбор
Српске напредне странке Стара Пазова
организовао је за своје чланове и симпа
тизере концерт Баје Малог Книнџе у Дому
културе у Новим Бановцима, а све у окви
ру предизборне кампање, како је у изјави
за РТВ Стара Пазова рекао Милан Беара,
потпредседник Општинског одбора Српске
напредне странке. Док траје предизборна
кампања, како је рекао Беара, Општински
одбор СНС планира разговоре и сусрете
са члановима и грађанима општине Стара
Пазова.
З. К.

Милан Беара

ПЕЋИНАЧКИ СНС: Дамама руже за 8. март
Aктивисти
Општинског
одбора Српске напредне
странке Пећинци у свим насе
љима пећиначке општине
суграђанкама честитали 8.
март већ у раним преподнев
ним часовима, а уз честитке
свака пролазница је добила и
црвену ружу.
Женама општине Пећинци
је честитку поводом Међу
народног дана жена упутио
и први човек пећиначких
напредњака Милорад Пан
тић.
- Жене су један од стубо
ва српског друштва, а њихов
допринос развоју пећинач
ког одбора Српске напредне

странке је немерљив. Подр
шка жена је драгоценост коју
ћемо неговати и у будућно
сти, јер без жена наша орга
низација никада не би поста
ла оно што је данас. Женама
пећиначке општине желим да
их њихови животни партнери,
колеге и суграђани третирају
са наклоношћу и уважавањем
не само данас већ увек и сву
да, а ми мушкарци морамо да
схватимо да борба за женска
права није женска борба, већ
заједничка борба свих нас да
живимо у бољем и хуманијем
друштву – поручио је повере
ник пећиначког одбора СНС
Милорад Пантић.
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Пси луталице највећи проблем

Велики проблем по наше мештане пре
стављају пси луталице. Пси су не само
код нас велики проблем, али немамо ре
шења за њих. Мислим да је битно да ло
кална самоуправа нађе решење, азил би
нас спасао, каже први човек села Дарко
Гавриловић

М

артинци су једно од
најстаријих села у
Војводини. Не тако
давно, у Мартинцима је жи
вело преко 5.000 становни
ка, док их је сада око 3.000.
Претходних деценија била
је веома распрострање
на појава одласка младих
из села у градове у потра
зи за бољим животом, па
тај тренд није заобишао
ни Мартинце. Мада, има и
оних који се окрећу селу и
егзистенцију проналазе у
пољопривреди. Без обзира
на то што људи који се баве
пољопривредом располажу
веома старом и често не
функционалном механиза
цијом, то их не спречава да
се упусте у пољопривредну
производњу.
- Тренутно је тенденци
ја одласка људи у Словач
ку да раде, то није обишло
ни наше село, одлазе људи,
али се брже враћају. Не
достатак посла их тера на
одлазак. Потребан нам не

ки погон у селу, како бисмо
омогућили младим људи
ма посао, да раде и остану
на селу. Мада има доста и
младих који неће да раде.
Покушаћу да се изборим за
то да се један од Митро
сових репроцентара гради

Дарко Гавриловић, председник Савета месне заједнице

ЗДРАВСТВО И ПОЛИТИКА

Да нам доктор остане
у селу
Доктор Даниел Бабић, лекар у
Мартинцима је и председник Град
ског одбора Социјалистичке партије
Србије Сремска Митровица. Мешта
ни по питању лекара у политици, ни
су хтели до краја да се изјасне, али
се стекао утисак да се не слажу са
тиме да се лекар бави и политиком,
плашећи се, вероватно, да доктор
не би запоставио своје занимање и
отишао из села. Председник Савета
месне заједнице Гавриловић такође
је рекао да лекари због своје профе
сије и положене заклетве не би тре
бало да се баве политиком.

Др Даниел Бабић

управо у Мартинцима. Ми
слим да је Митрос права
ствар, јер десетак Мартин
чана ради тамо и када се
уведе још једна смена, још
ће се запошљавати. Међу
тим, што се тиче сарадње
произвођача свиња са њи
ма, људи су неповерљиви.
Још један од разлога зашто
млади не успевају да опста
ну на селу јесте што дола
зи до укрупњавања поседа
и мали пољопривредници
не могу да успеју. Они нај
чешће дају земљу у аренду
великим пољопривредни
цима и одлазе. А највећи
део становништва бави се
управо
пољопривредном
производњом – каже Дар
ко Гавриловић, председник
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Лекар доступан 24 часа
Оно што је мештанима од из
узетне важности свакако је ам
буланта која им је на распола
гању пет дана у недељи, током
целог дана. Један од лекара
који ради у здравственој уста
нови, др Даниел Бабић и живи
у Мартинцима, тако да је досту
пан мештанима 24 сата.
- Амбуланта у Мартинцима
много значи, пошто су Мартин
чани претежно старачко дома
ћинство, ради указивања помо
ћи и интервенција, добро је да
имамо два лекара - каже Рајко
Радишић, мештанин. Његово
мишљење дели и Дамир Јове
лић који додаје да је амбуланта
неопходна у селу и да је задо
вољан услугама лекара.
- Амбуланта у селу је веом
 а
значајна нашим мештанима. У
последње време има доста ста
ријих и болесни људи, којима је
проблем да иду до града. Овде
им је цео дан доступна амбу
ланта. За сада имамо два док
тора, приступачни су, љубазни
и доступни у сваком моменту.
Доктор који се вратио са специ
јализације и који је и после рад
ног времена доступан, Даниел

Рајко Радишић

Бабић, станује у селу и људи
су презадовољни њиме. Добар
нам је и други доктор из Кузми
на Јовица Станојевић, људи су
такође задовољни дијагнозама
и упутама. Свакако, оба докто
ра излазе људима у сусрет, не
бих рекла да се мештани жале,
већ да су задовољни – испри
чала је Ивана Комненовић.
Жељко Кнежевић и Биљана
Цапан истичу да лекари од
лично раде свој посао и да им
је најбитније што је здравстве
на заштита омогућена 24 сата.
Кнежевић додаје да је у амбу
ланти увек гужва те да је немо
гуће да један лекар све постиг
не. Мештани су овом приликом
указали на велики значај помо
ћи и савета лекара, али и на
неопходности два доктора.
- Јако нам је битно да имамо
амбуланту која ради током це
лог дана, и два доктора. Имамо
и стоматолога који ради поне
дељком, средом и петком што
је сасвим довољно. Два докто
ра спасавају село. Доктор Да
ниел Бабић станује у Мартин
цима и увек је доступан. То је
велика ствар за село и ми би

Дамир Јовелић

Савета месне заједнице
Мартинци. Он сматра да би
се могло лепо и успешно
живети на селу, али да је
потребно обезбедити усло
ве за то.
Могло би се рећи да су
Мартинци прилично разви
јено село у којем се налазе
све установе за нормално
функционисање. Поред ам
буланте, где је лекар досту
пан 24 сата, просторија Ме
сне заједнице, налази се и
Основна школа „Јован Јова
новић Змај”, пошта, библио
тека, ветеринарске станице,
продавнице... У просторија
ма Дома културе деца имају
часове фолклора. Али, све
је то младима очигледно не
довољно, јер се ипак одлу
чују на одлазак у град и за
снивање породице у граду.

Зграда амбуланте
смо замолили надлежне и овим
путем да увек у Мартинцима,
као и сад, омогуће рад два док
тора, јер је тешко кад једног

Ивана Комненовић

Гавриловић напомиње да
је 2017. година рестриктив
на, и да сходно томе не пла
нирају велике инвестиције у
селу, али да се зато, према
плану и програму капитал
них инвестиција у наредних
пет година планира доста
тога. Током протекле годи
не, у Мартинцима је много
тога урађено, нарочито што
се тиче инфраструктуре у
селу.
- Порушили смо неке
објекте који су представља
ли потенцијалну опасност
по наше мештане, изгради
ли смо и реновирали објек
те који ће остати за будућа
поколења. Санирали смо
проблематичне атарске пу
теве. Захвалио бих се ло
калној самоуправи на раз
умевању, јер нам је заиста

Жељко Кнежевић

за ове протекле три и по
године, колико смо ми у Са
вету, максимално изашла у
сусрет. Ставили смо Месну
заједницу на здраве ноге,
Месна заједница треба да
служи својим мештанима.
Они долазе овде са предло
зима како да се реше њихо
ви проблеми – каже Гаври
ловић.
Што се тиче проблема у
селу, Гавриловић указује на
проблем са псима лутали
цама и атарским путевима.
- Велики проблем по на
ше мештане преставља
ју пси луталице. Пси су не
само код нас велики про
блем, али немамо решења
за њих. Мислим да је бит
но да локална самоуправа
нађе решење, азил би нас
спасао. Други проблем су

доктора нема – каже о знача
ју рада амбуланте председник
Савета месне заједнице Дарко
Гавриловић.

Биљана Цапан

атарски путеви, има одора
вања, људи се жале једни
на друге и долази до међу
собних сукоба. То су два го
рућа проблема. Остало све
функционише како треба.
Можда би нам била потреб
на банка у селу, јер често
буду гужве у пошти. Да на
поменем да немамо кана
лизацију ни гас, али било је
речи да ће се радити на то
ме – каже први човек села.
Гавриловић поред тога
што врши функцију пред
седника Савета месне за
једнице, директор је Атлет
ског стадиона у Сремској
Митровици,
тренер
ФК
„ЛСК” из Лаћарка и отац. На
питање како успева све то
да избалансира каже да му
иде од руке.

С. Станетић
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ИЗБЕГЛИЦЕ

Грађевински материјал
за 14 породица

П

рошлог четвртка, 9. марта потписа
ни су уговори са избеглим лицима са
територије пећиначке општине, која су
конкурисала за бесповратну помоћ у виду
пакета грађевинског материјала у оквиру
Регионалног стамбеног програма – потпроје
кат 2 који финансира Европска унија. Коме
саријат за избеглице и миграције доделио је
Општини Пећинци укупно 126.000 евра од
чега ће свака од 14 породица, које су испу
ниле неопходне услове конкурса и данас
потписале уговоре, добити грађевински
материјал у вредности до 9.000 евра.
Избегличке породице, које су се нашле на
коначној листи за доделу пакета грађевин
ског материјала, су обишли и уручили им
уговоре Жељко Трбовић, начелник Општин
ске управе и Зоран Војкић, заменик председ
нице Општине.
Том приликом Жељко Трбовић, нагласио
је да је Општина Пећинци једна од ретких
општина која је стамбено збринула скоро
сва избегла и расељена лица на својој тери
торији, као и да се тренутно на евиденцији
налази мали број породица које имају статус
избеглих и интерно расељених лица.
- Пројекти које пећиначка локална само
управа спроводи у сарадњи са Комесари
јатом за избеглице и миграције и Владом
Републике Србије од изузетног су значаја,
јер воде ка интегрисању избеглих и расеље
них лица у нашу локалну заједницу. Ми ћемо
и убудуће аплицирати на конкурсима Коме
саријата. Поред тога, тренутно преговарамо
са Комесаријатом о изградњи пет монта
жних кућа за које би Општина Пећинци дони
рала плацеве - један такав пројекат смо већ
пре неколико година реализовали у Огару, а
предложили смо и изградњу стамбене згра
де у Шимановцима за коју би Општина, тако
ђе, бесплатно уступила земљиште и изгра
дила неопходну комуналну инфраструктуру
– рекао је Трбовић и истакао да је пећинач
ка локална самоуправа само током протекле
године кроз пројекте Комесаријата збринула
14 избегличких породица у оквиру Регионал
ног стамбеног пројекта Републике Србије,

Уручење уговора
где је свака породица добила по 9.500 евра
за куповину куће и по 1.500 евра за набав
ку грађевинског материјала за поправку или
адаптацију купљене куће.
Брана Мушкиња, која живи у Попинцима,
са породицом је избегла са Кордуна пре 20
година у Срем. Како нам је рекла, први пут
је конкурисала за било какву помоћ, а овај
пакет помоћи породици је од изузетног зна
чаја.

- Захвална сам нашој Општини и Коме
саријату што су ми омогућили да олакшам
себи и својој породици живот. Са додеље
ним средствима прво ћемо средити кров јер
прокишњава, а затим адаптирати унутра
шњост куће и ставити изолацију, јер је доста
влаге унутра – казала је Мушкиња.
Након потписивања уговора са корисни
цима, уследиће подела грађевинског мате
ријала на терену по фазама.

ПРОЈЕКAТ „ОСЛОНАЦ“

Брига о најстаријим суграђанима

У

оквиру пројекта „Осло
нац“ пећиначког Центра
за социјални рад, у про
сторијама Удружења пензионе
ра општине Пећинци 6. марта
је започела акција бесплатних
лекарских прегледа за пензи
онере старије од 60 година са
нижим примањима. Пензио
нери са територије општине
Пећинци били су у прилици да
бесплатно преконтролишу ниво
шећера у крви, измере крвни
притисак као и да добију неоп
ходне здравствене савете.

Директорка Центра за соци
јални рад Биљана Јовичић
каже да је задовољна одзивом
пензионера, као и самим про
јектом „Ослонац“, који овом
акцијом додатно добија на зна
чају.
- У оквиру пројекта „Ослонац“
у овом тренутку обезбеђујемо
помоћ у кући за 44 корисника
широм пећиначке општине. На
пројекту је ангажовано шест
геронтодомаћица и једна меди
цинска сестра, а у жељи да
проширимо услугу и обухвати

мо што већи број наших стари
јих суграђана организовали смо
ову акцију, којом смо омогућили
пензион
 ерима да бесплатно
провере своје здравствено ста
ње и још једном им покажемо
да нису сами – истакла је Јови
чић.
Председник Удружења Лазар
Чикић очекује да ће за буду
ће акције анимирати још већи
број пензион
 ера, а, како нам је
рекао, они су увек ту да понуде
топао простор и шољицу чаја.
Учитељица у пензији Миро

слава Петровић каже да јој ова
акција пуно значи јер не мора
да чека у реду у Дому здравља,
поготово јер просторије Удру
жења сматра својом другом
кућом.
Пензион
 ери са територије
пећиначке општине ће и убуду
ће сваког првог и трећег поне
дељка у месецу, од 8 до 12
часова, бити у могућности да
бесплатно контролишу здрав
ствено стање у просторијама
Удружења пензион
 ера у Пећин
цима.
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БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Ротациона светла
за трактористе

У сусрет пролећној сетвеној сезони и све
већим бројем тракториста на општинским
путевима, Савет за безбедност саобраћаја
Општине Пећинци у сарадњи са Агенцијом
за безбедност саобраћаја из Београда
организовао је едукативно предавање за
све трактористе са територије пећиначке
општине у циљу повећања безбедности
ове категорије учесника у саобраћају. Том
приликом свим учесницима едукације на
поклон су уручена ротациона светла и
рефлектујући троуг лови, као и штампане
брошуре са саветима о безбедности у сао
браћају.
С обзиром на то да је пећиначка општи
на претежно пољопривредни крај, према
речима Милана Степановића, председни
ка општинског Савета за безбедност сао
браћаја, локална самоуправа редовно
организује превентивна предавања за ову
категорију учесника у саобраћају, на којима
могу добити конкретне савете како да
повећају сопствену али и безбедност оста
лих учесника у саобраћају.
- Савет за безбедност саобраћаја општи
не Пећинци је планом и програмом предви
део и оваква предавања, те је и ово преда
вање део наших свакодневних активности.
Превентивна едукација свих учесника у
саобраћају, посебно специфичних катего
рија као што су трактористи, наш је прио
ритет, како бисмо број настрадалих и поги
нулих у саобраћајним незгодама свели на
минимум – истакао је Степановић.
Како нам је рекао један од предавача
Душко Пешић, начелник Одељења за пла
нирање, превенцију и едукацију Агенције
за безбедност саобраћаја, активности које
су спровођене последњих година показа
ле су да рад са овом циљном групом доно
си резултате и да се број погинулих трак
ториста у саобраћајним незгодама смању
је.
- Ми се најчешће сетимо да покренемо
акције тек када се незгоде десе, а ово је
пример превентивног деловања како би се
спречиле ситуације када један неосветље
ни трактор изазове саобраћајну несрећу и
при томе угрози не само свој живот него и
живот других учесника у саобраћају. Пећи
начка локална самоуправа спроводила је
дуги низ година различите акције посвеће
не трактористима, те се показало да упра
во и због тих акција они нису посебно угро
жена категорија у овој општини – нагласио
је Пешић.
Како су истакли стручњаци током преда
вања, приликом анализе саобраћајних
незгода, препознају се два начина на који
трактористи страдају – током неадекватног
руковања возилом и приликом непоседо
вања одговарајуће сигнализације, те ће
поклони које су трактористи добили имати
велику практичну примену.

УДРУЖЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Кошнице за
нове пчеларе
У организацији Удружења пољопривред
ника Општине Пећинци 5. марта је у Доњем
Товарнику одржана едукација за пчеларе,
који су од прошле године део Удружења
пољопривредника, а том приликом је ново
придруженим пчеларима на поклон уруче
но 10 кошница.
Председник Удружења Митар Ристивоје
вић каже да је ово трећа додела бесплат
них кошница и да је удружење до сада
пчеларима из пећиначке општине поклони
ло укупно 48 кошница.
- Ово је пре свега помоћ новим пчелари
ма којима је свака кошница добродошла, а
ову меру смо у могућности да реализујемо
захваљујући подршци пећиначке локалне
самоуправе. Очигледно је да пчелари схва
тају значај удруживања, јер прошле године
смо почели са осам пчелара, а до данас се
нашем удружењу прикључило 50 пчелара
са територије пећиначке општине – рекао
нам је Ристивојевић.
Кошнице је новим члановима Удружења
уручио директор Агенције за развој Општи
не Пећинци Милан Алексић.
Пантелија Пантелић из Огара почео је да
се бави пчеларством прошле године, у
овом тренутку има неколико пчелињих дру
штава и има намеру да проширује посао,
па му кошница коју је добио на поклон, како
сам каже, много значи.
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- Иако вештачки мед не може по квалите
ту да се пореди са природним, купци тешко
разликују природни и вештачки мед. Због
тога је најсигурнији начин да мед купујете
од познатог произвођача у којег имате
поверења, јер су искуства показала да пра
ви пчелари и те како воде рачуна о квали
тету меда који нуде потрошачима – обја
шњава Добрић.

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА
„ШИМАНОВЧАНКЕ“

Хуманитарна
изложба
Поводом Међународног дана жена 8.
марта, Удружење жена „Шимановчанке“
организовало је у просторијама Месне
заједнице у Шимановцима продајну и хума
нитарну изложбу. Своје рукотворине изло
жиле су не само Шимановчанке, него и
друга удружења са територије пећиначке
општине: Удружење жена „Колевка Срема“
из Пећинаца, Удружење жена „Мајка Анге
лина“ из Купинова, Везени пешкири „Ирис“
из Шимановаца, као и уметници Саша
Марић и Тешо Кнежевић.
Током два дана изложбе, посетиоци су
били у прилици да, не само уживају у руч
ним радовима и уметничким делима, него и
купе поклон за драгу особу. Изложба је
била и хуманитарног карактера, јер се у
просторији налазила и кутија за прикупља
ње добровољних прилога. Прикупљени
новац биће уплаћен у хуманитарне сврхе.

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА
У ДОЊЕМ ТОВАРНИКУ

Победио
спортски дух

- Кошнице нису јефтине, а ја сам још увек
почетник и свака помоћ ми је добродошла.
Сматрам и да ће ми ово предавање кори
стити, јер још увек немам много искуства и
могу доста да научим од старијих колега –
изјавио је Пантелић.
Своја искуства у бављењу пчеларством
са пећиначким пчеларима је поделио Петар
Добрић, пчелар из Батајнице са 23 године
искуства у овом послу, који у овом тренутку
држи 200 пчелињих друштава. Како нам је
рекао, у Срему је пчеларство развијено
колико и у осталим крајевима Србије, а
лабораторијска истраживања су показала
да наше поднебље пружа добру основу за
производњу квалитетног меда.
- Да би се у данашњим условима неко
бавио пчеларством као основним занима
њем потребно је да има минимум педесе
так пчелињих друштава, а Удруживање
пчелара је изузетно значајно, јер само
заједничким наступом на тржишту произво
ђачи меда могу утицати на откупну цену и
постићи боље услове откупа меда на вели
ко, док мањи произвођачи као појединци то
нису у могућности, што им смањује зараду
– тврди Добрић.
Он као један од значајних проблема на
тржишту наводи и велике количине вештач
ког меда који се крајњим потрошачима нуди
као природни, али по знатно нижој цени.

У спортској хали у Доњем Товарнику про
шле суботе, 11. марта одржане су Игре без
граница за децу узраста од четири до десет
година из све три школе и предшколске
установе са територије општине Пећинци.
У организацији Спортског савеза „Развој
спортова“, а под покровитељством пећи
начке локалне самоуправе, 150 малишана
из свих насеља општине Пећинци такмичи
ло се у савладавању препрека на полигону
спретности под будним оком својих настав
ника физичког васпитања и уз подршку
преко 200 посетилаца.
По речима председника „Развоја спорто
ва“ Синише Ђокића мото такмичења био је
важно је учествовати, па резултати нису
били примарни, већ спортски дух и добра
забава, а медаље су на крају такмичења
добили сви учесници.
Медаље су уручили Синиша Ђокић и
председница Општине Пећинци Дубравка
Ковачевић Суботички, која је том приликом
изјавила да је масовност школског спорта
циљ којем тежи пећиначка локална самоу
права.
- Давно је речено у здравом телу здрав
дух и уколико децу од малих ногу навикне
мо да се баве спортом, можемо очекивати
здраву омладину и касније здраве људе.
Управо зато ми као локална самоуправа
финансирамо не само овакве манифеста
ције, већ и куповину спортске опреме и
реквизита како спортским клубовима тако и
свим образовним установама, а значајна
средства улажемо и у обнову спортских
терена на нашој територији – изјавила је
прва жена пећиначке општине.
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ОДРЖАН ПРВИ ПРОЈЕКТНИ ДОГАЂАЈ

Европа у Руми

Учесници пројекта у Кленку

Р

ума је једина локална самоу
права у Србији која је учесник
и носилац пројекта „Умрежава
ње градова и укључивање грађана за
заштиту водних ресурса у Европи“ у
оквиру програма „Европа за грађане и
грађанке“.
За овај програм је поднето 178 про
јеката из 28 земаља, а за финансира
ње је одобрено само 13 пројеката.
Са Румом је у пројекту још пет локал
них самоуправа из Бугарске (Разлог),
Мађарске (Сигет), Хрватске (Нашице),
Чешке (Праг) и Словеније (Литија), а
за учешће у пројекту јој је одобрено
142.500 евра бесповратних средстава.
Први пројектни догађај је реализо
ван у Руми од 8. до 10. марта.
Првог дана рада учеснике је поздра
вио председник Скупштине општи
не Рума Стеван Ковачевић, а потом
је потписао Меморандум о сарадњи
заједно са представницима партнер
ских општина на пројекту.
После потписивања започео је и
званичан рад на пројекту кроз пред
стављање сваког пројектног партнера
и презентацију самог пројекта.
Стеван Ковачевић је изразио задо
вољство што је Рума једина општина
из Србије која је носилац пројекта у
оквиру програма „Европа за грађане“,
као и да је Рума једини град изван ЕУ
у овом пројекту.
- Ово ће за нас бити заиста драго
цено искуство, али ће и вратити пове
рење грађана у бенефите и деловање
европских институција. Тема овог про
јекта умрежавања градова је изузетно

Рума је једина локална самоуп
 рава у Србији која је
учесник и носилац пројекта „Умрежавање градова и
укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Евро
пи“ у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“
битна, јер је брига о водним ресурси
ма и начинима за њихово боље кори
шћење једно од најважнијих питања
на глобалном нивоу - истакао је Кова
чевић, додавши да се и на седницама
Скупштине општине Рума често разго
вара о овој теми у смислу побољша
ња снабдевања, квалитета воде, као и
потенцијала којима располажемо када
је вода у питању.
Стеван Ковачевић је у име локалне
самоуправе гостима из Европске уније
уручио пригодне поклоне, као и Тури
стичка организације Општине Рума.
Током три пројектна дана у Руми
заштита водних ресурса се сагледала
и са локалног аспекта, на нивоу локал
них самоуправа, али и кроз европску
призму.
- Сви партнери су разговарали о
теми пројекта са аспекта ЕУ и локал
ног нивоа. Имали смо различите ради
онице које су допринеле читавом про
цесу и иницирали смо теме које ће се
дубље обрадити и различите регула
тиве на свим нивоима биће разрађене.
На првој радионици смо дефинисали
основне кораке, анализирали закон
ске оквире у Србији и законску регу
лативу у партнерским земљама. Са
гостима из ЕУ смо обишли Бару Трско
вачу, археолошки локалитет Гомола

Са Румом је у пројекту још пет локалних самоуп
 рава
из Бугарске (Разлог), Мађарске (Сигет), Хрватске (Наши
це), Чешке (Праг) и Словеније (Литија), а за учешће у
пројекту јој је одобрено 142.500 евра бесповратних
средстава

ву и излетиште Борковац, а о пијаћој
води у нашој Општини презентацију су
одржали представници ЈП „Водовод“ рекао је Драган Косановић, шеф Оде
љења за локални економски развој.
Све локалне заједнице које уче
ствују у пројекту су богате водним
ресурсима, па ће прилике за размену
искустава бити довољно, истакао је
Атанас Кранчев, општински саветник
из општине Разлог, која се налази на
југозападу Бугарске.
- Ми, као планинска општина смо
изузетно богати водним ресурсима
и зато смо веома заинтересовани за
учешће у овом пројекту. Сматрам да
се овај пројекат не може посматра
ти само на локалном нивоу, већ да је
он заправо значајан за цео наш реги
он. Уверен сам да ћемо након овог
пројекта остварити главни циљ, а то
је заштита водних ресурса, али и да
ће сви учесници у пројекту успоста
вити успешну и дугорочну сарадњу и
на другим пројектима - сматра Атанас
Кранчев.
Хрватска је једна од најбогатијих
земаља на свету када је реч о извори
ма питке воде.
- Разменом искустава сви зајед
но ћемо допринети очувању водних
ресурса и решавању проблема који
се јављају у тој области - каже Иван
Кеглевић из Нашица.
После Руме, уследиће и пројектни
догађаји у другим локалним самоупра
вама које су партнери у пројекту да
би се све окончало последњим дога
ђајем, поново у Руми, у септембру
наредне године. 
С. Џакула

15. MART 2017.
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Пи(љ)арско новинарство
Пи-арови 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

„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
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СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Озелењавање
града

ЈАЧАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

Осмомартовска
даротека

У
Испред Пословно спорт
ског центра „Пинки“ у Срем
ској Митровица 9. марта
посађено је 10 стабала
јапанске шљиве, чији је
донатор фабрик а „Купер
стандард“.
Како је истакао градона
челник Сремске Митровице
Владимир Санадер, ова
донација је само једна од
многих ове фирме.
- Ми ћемо у наредном
периоду формирати Савет
инвеститора на којем ћемо
решавати сва актуелна
питања која су у вези њихо
вог пословања, као и она
везана за сам Град - додао
је градоначелник.
Како се могло чути, „Купер
станд ард“
корп ор ац ија
активно учествује у животи
ма локалних заједница
широм света где год има
своје објекте.
- Град Сремска Митрови
ца добио је као донацију
спортски терен, а сада смо
посадили и стабла јапанске
шљиве око терена. То је
наш мали допринос зашти
ти животне средине – рекао
је Ивица Антић, руководи
лац Одељења за безбед
ност и здравље на раду и
заштити животне средине
„Купер стандарда“.
В. Ц.

Изложба у
Библиотеци

У Библиотеци „Глигорије
Возаровић“ у Сремској
Митровици 6. марта отворе
на је осмомартовска изло
жба Удружења лик овних
уметника „Сирмијум“. Заин
тересовани ће имати прили
ку да погледају изложбу све
до четвртка, 16. марта.

15. MART 2017.

Градској кући у Срем
ској Митровици 6. мар
та одржан је округли сто
на тему „Јачање туристичког
промета у руралним средина
ма“, у оквиру пројекта „Осмо
мартовска даротека 2017“. То
је уједно био и први сусрет
учесника пројекта „Умрежа
вање дионика на подручју
Локалне акционе групе пре
кограничног подручја Срије
ма (Дрина - Сава регије).
Оба пројекта су део једног
већег пројекта под називом
„Подршка регионалној сарад
њи и избалансираном тери
торијалном развоју земаља
западног Балкана у процесу
приближавања
европским
интеграцијама“ подржаног од
стране Сталне радне групе
за регионални рурални развој
(SWG).
Организатор међународне
манифестације „Осмомартов
ска даротека 2017“ је Кластер
Свети Димитрије из Сремске

Митровице, а у оквиру које су
на митровачком Тргу током
прошле недеље, постављени
штандови на којима су сво
је производе изложили како
учесници из Срема у Србији,
тако и из Сријема у Хрватској.
Ово је била прилика да се
истога дана представи и про
јекат „Умрежавање дионика
на подручју Локалне акционе
групе прекограничног подруч
ја Сријема“, чији је носилац
ЛАГ Босутски низ из Нијема
ца, док је партнер на пројекту
ЛАГ Срем и Рурални центар
Сова из Сремске Митровице.
Општина Нијемци, као јед
на од општина у Републици
Хрватској, представила је
своје примере добре праксе.
Ова општина је до сада успе
ла да привуче извесна сред
ства из европских фондова за
развој туризма.
- Ми смо као једна мала
општина успели за кратко
време да привучемо преко

шест милион
 а евра из европ
ских фондова за развој тури
зма - рекао је директор Тури
стичке заједнице општине
Нијемци Мартин Лужановић.
Туристичка
организација
Града Сремска Митровица,
подржала је ове пројекте.
- Туристичка организаци
ја подржава пројекте оваквог
типа, зато што овакво умре
жавање у сарадњи са удру
жењима грађана и невла
диним организацијама који
врше промоцију града, сва
како доприноси развоју тури
зма. Ако бисмо овако дело
вали и убудуће, резултати
не би изостали, порастао би
број туриста који долазе у
наш град - рекла је директор
ка Туристичке организације
Светлана Сабо.
Вредност
пројекта
је
1.587.000 евра, док удео
донатора износи 1.400.000
евра.

М. Н.

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09,
81/2009 испр. 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 одлука УС 98/2013-одлука УС и 132/2014) Одељење за урбанизам и грађење
Општинске управе Општине Рума објављује

РАНИ ЈАВНИ УВИД У

материјал за израду Плана генералне регулације насеља Буђановци
Плана генералне регулације насеља Жарковац
Плана детаљне регулације дела радне зоне у к.о. Путинцима
Плана детаљне регулације “Биоенергана” у к.о. Вогањ
Обавештава се заинтересована јавност
да је Скупштина Општине Рума на седни
ци одржаној дана 10. 03. 2017. године
донела:
1.Одлуку о изради Плана генералне регу
лације насеља Буђановци;
2.Одлуку о изради Плана генералне регу
лације насељеног места Жарковац;
3.Одлукуо изради Плана детаљне регула
ције дела радне зоне у к.о. Путинцима;
4.Одлуку о изради Плана детаљне регу
лације “Биоенергана” у к.о. Вогањ.
И објављује се рани јавни увид у наве
дене Одлуке и материјал уз Одлуке.
У току трајања раног јавног увида заин
тересована правна и физичка лица имају
право упознавања са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима
за развој просторне целине, могућим
решењима за урбану обнову и ефектима
планирања.
Обавештавају се и позивају органи,
организације и јавна предузећа који су
овлашћени да утврђују услове за заштиту

и уређење простора и изградњу објеката
да дају мишљење у погледу услова и нео
пходног обима и степена процене утицаја
на животну средину.
Рани јавни увид ће се обављати у про
сторијама Јавног урбанистичког предузе
ћа “План” Рума ул. 27 октобра бр. 7А сва
ког радног дана од 9,00 часова до 14,00
часова и трајаће од 14.марта до 29. мар
та 2017. године.
Све предлоге, примедбе и сугестије
заинтересована лица могу доставити у
писаном облику Одељењу за урбанизам
и грађење Општинске управе Општине
Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључ
но са 29. мартом 2017. године.
Све примедбе и сугестије правних и
физичких лица ће евидентирати Одеље
ње за урбанизам и грађење а евиденти
ране примедбе и сугестије могу утицати
на планска решења.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
дипл. правник Тања Дробац
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VREMEPLOV
15. март
44. п.н.е. Републикански заве
реници које су предводили
Брут и Касије у Сенату убили
римског цара и војсковођу
Гаја Јулија Цезара.
1824. Рођен српски писац
Бранко Радичевић, најзначај
нији песник српског романти
зма. Одушевљен присталица
Караџићеве језичке реформе,
песничким слободама озна
чио продор у нову епоху срп
ске поезије.
16. март
1521. Португалски морепло
вац Фернандо Магелан стигао
на Филипине, где је крајем
априла погинуо у сукобу с
домороцима. После три годи
не пловидбе око света, у Шпа
нију се 1522. од пет бродова
његове експедиције вратила
само „Викторија“ са 18 члано
ва посаде. Тим путовањем
први пут опловљена Земља.
17. март
1938. Рођен руски балетски
играч Рудолф Нурејев, једна
од највећих звезда светске
балетске сцене XX века. На
Запад емигрирао после госто
вања у Паризу у јуну 1961.
Упамћен по главним улогама
у многим балетима.
18. март
1871. Радници Париза почели
прву пролетерску револуцију,
познату као Париска комуна,
чији је непосредан повод био
Француско - пруски рат. Побу
на угушена крајем маја.
19. март
1945. Велика Британија при
знала Владу Демократске
Федеративне Југославије, на
челу с Јосипом Брозом Титом.
После Велике Британије, ДФЈ
признале и САД, 18. марта, и
СССР, 29. марта.
20. март
1997. Београдски студенти
прославили су победничком
шетњом центром града испу
њење њиховог последњег
захтева - оставке ректора и
студента проректора. То је
био и последњи дан студент
ског протеста који је почео 20.
новембра 1996. због фалси
фиковања резултата лок ал
них избора у Србији. Студен
ти су постигли светски рекорд
са 119 дана свакодневних
протеста и саопштили да су
спремни да поново изађу на
улице ако буду угрожене
дем ок ратс ке
инс тит уц ије,
Устав, закони и воља народа.
21. март
1913. Рођен је југословенски
књижевник Иван Горан Кова
чић, аутор поеме „Јама“
(1943), потресног дела о зло
чинима у Другом светском
рату у којима је и сам стра
дао.

HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
привлаче тајанстве
не ситуације или
неке двоструке игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте тешку
храну и више се крећите.

ВАГА: Делујете врло
промишљено и про
веравате различите
информације које ути
чу на пословне преговоре. Оба
зривост је пожељна, али нема
разл ога
за
претер ивањ ем.
Сарадници имају право на друга
чије ставове. Понекад поступате
сувише строго према особи која
има добру намеру, али не успева
у потпуности да вам дочара своје
емотивне доживљаје.

БИК:
Сарадн иц и
имају добре сугести
је, прихватите нове
идеје које гарантују
боље резултате или несигурност
у
заједн ичк ом
пословањ у.
Сусрет са једном особом тренут
но делује врло поучно и подсти
цајно у сваком погледу. Делујете
помало узнемирено. Недостају
вам неки снажни емотивни под
стицаји, како бисте свој љубавни
живот учинили довољно интере
сантним.

ШКОРПИЈА: Потре
бан вам је додатни
опрез у сусрету са
сарадницима и при
ликом процене нових пословних
прилика. Нема потребе да скре
ћете пажњу на себе или да ула
зите у неке сумњиве преговоре.
Тренутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.

БЛИЗАНЦИ: Нема
разлога да се пово
дите за лажним ути
сцима или да вас
неко заварава погрешном при
чом о новим пословним прили
кама. Уколико трпите пословни
неуспех, размислите о неким
алтернативним могућностима
које вам стоје на располагању.
Сувише јаки изливи страсти вас
наводе на погрешан избор.

СТРЕЛАЦ: Постоје
ствари које не треба
да чините у афекту
или на основу првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која одго
вара вашем укусу.

РАК: Нове комплика
ције на пословној
сцени произилазе из
покушаја да се оства
ри заједнички договор око рас
поделе интереса. Нема разлога
да понављате причу која не
оставља позитиван одјек на
ваше сарадник е. Посветите
више пажње вољеној особи и
заједничким плановима које
имате. Очекује вас пријатно
изненађење. У сјајној сте психо
- физичкој форми.

ЈАРАЦ: Заинтересо
вани сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну одлу
ку, саслушајте своје сараднике и
прихватите користан савет. Неко
вас инспирише на додатно анга
жовање и добро расположење.
Осврните се око себе, јер увек
постоје насмејана лица.

ЛАВ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на послов
ној сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате преви
ше разметљиво у сусрету са
сарадницима, већ затражите
нечију подршку. Бринете без
правог повода, партнер тренут
но можда не жели да вам пове
рава своје мисли и осећања.

ВОДОЛИЈА: Понекад
све изгледа тако
релат ивн о,
стога
немојт е
донос ит и
закључак на основу првог утиска
и без консултације са блиским
сарадницима. Ослоните се на
нечији савет и на заједничку про
цену. Важно је да правилно
дефинишете своје циљеве. Неко
име снажно да усталаса ваше
мисли и осећања. Потрудите се
да испуните партнерова очекива
ња.

ДЕВИЦА: Пажљиви
је анализирајте ком
плетну ситуац
 ију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање или одређену фазу
инкубације, пре него што доне
сете неку коначну одлуку. При
мећујете да неко у вама побуђу
је велико интересовање и да вас
асоцира на пријатне успомене.

РИБЕ: Избегавајте
претерано експонира
ње у друштву сарад
ника и немојте прича
ти о стварима које можда пред
стављају ризик за ваше пословне
интересе. Потребно је да смисли
те неку резервну варијанту, јер
увек постоји фактор изненађења.
Будите промишљени и уздржани
пред блиском особом. Пажљивије
анализирајте свог партнера.
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Crkveni
kalendar
Среда, 15.(2) март
Свети свештеномученик Теодот
Киринејски
Четвртак, 16.(3) март
Свети мученици Евтропије,
Клеоник и Василиск
Петак, 17.(4) март
Преподобни Герасим Јордански
Субота, 18.(5) март
Свети мученик Конон; Препо
добни Марко Подвижник
Недеља, 19.(6) март
Света 42 мученика Аморејска
Понедељак, 20.(7) март
Светих седам свештеномуче
ника Херсонских
Уторак, 21.(8) март
Свети Теофилакт Исповедник

Лепињице са
зденка сиром
Састојци: пола квасца, 1
кашичица шећера,
1 кашик а
соли, 300 г брашна, 2 кашике
презли, 2 кашике ситног сира, 2
троугла зденка (или неког слич
ног) сира, 1/2 чаше јогурта, уље
за пржење.

Припрема: Размутити квасац у
пола чаше вруће воде и додати
кашичицу шећера. Оставити да
проради. У чинију додати све
остале састојке и умесити тесто.
Оставити да расте око сат и по
времена. Развући кору, исећи
жељене облике, на пример троу
глове и квадрате, покрити крпом
и оставити још 20 минута. Загре
јати добро уље и пржити уштип
ке. Готове вадити на папир да се
оцеде.

• Тако нам и треба. Док
нисмо признавали да
имамо проблема, нисмо
ихморали ни решавати.
• Жене нису ништа
постигле. Некада су
биле неравноправне са
правим мушкарцима, А
сад су равноправне са
никаквим.
• Бити марксиста има
смисла само ако нисте
паметни.
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СУСРЕТ ПЛАНИНАРА
НА ФРУШКОЈ ГОРИ

Уживање у природи

Традицион
 ална, 22. по реду манифеста
ција „Осмомартовски сусрет планинара на
Фрушкој гори“ одржана је прошле суботе,
11. марта.
Смотра окупља планинаре из скоро целе
бивше Југославије, а почела је пре 9 часо
ва на стадиону ФК „Рудар“ у Врднику, где
су се планинари пријављивали за учешће,
а љубазни домаћини их од хладног ветра
штитили врућим чајем.
Присутне су у име домаћина поздравили
Лазар Пилиповић - Бели, секретар Спорт
ског савеза Општине Ириг, Смајил Машић Смаја, председник Планинарско смучарског
друштва „Змајевац“ из Врдника, које је као
и сваке године организатор смотре, и Мио
драг Бебић, заменик председника Општине
Ириг.
Они су окупљеним планинарима поже
лели још једно лепо дружење а традицио
нални планинарски поздрав „ведро“ као да
је утицао да сунце победи облаке над Врд
ником.
Манифестацију је свечано отворио про
слављени ватерполо репрезентативац и
председник Спортског савеза Србије Алек
сандар Шоштар, истакавши важност базич
них спортова и аматерског бављења спор
том. Управо такав спорт је планинарење,
којим се могу бавити и најмлађи али и они
у познијем животном добу, а заједничка им
је љубав према боравку у природи и ужи
вање у њој.
Шоштареве речи добиле су потврду у
чињеници да најмлађи учесник смотре имао
је једва годину дана, а најстарији је дубоко
загазио у девету деценију живота.
Након церемоније отварања и одиграног
планинарског кола, планинари су се, пред
вођени водичима, упутили ка Фрушкој гори,
путем две планинарске стазе које се разли
кују по дужини и тежини. Циљ обе стазе је
на Змајевцу, где се уз планинарски пасуљ,
песму и игру, наставило дружење дугогоди
шњих пријатеља.
Драган Аметовић

15. MART 2017.

АНА БАЈИЋ, РЕПРЕЗЕНТАТИВКА СРБИЈЕ У ТЕКВОНДОУ

Нижу се медаља
за медаљом

Ана Бајић са тренером Дарком Кукићем на турниру у Марибору

А

ко се дан по јутру познаје, 2017.
година биће година Ане Бајић,
репрезентативке Србије у теквондоу
и чланице ТК „Елит“ из Инђије. Она је, у
само две недеље, освојила златну и брон
зану медаљу на два међународна бодовна
турнира.
Први је одржан у Марибору, крајем
фебруара са којег се Бајићева вратила са
златом око врата. Ана је у финалу савла
дала такмичарку из Турске и освојила зна

Још медаља
за ТК „Елит“
Поред Ане Бајић, на турниру у Бугар
ској сребрне медаље освојиле су Марија
на Топић и Наталија Ћалић, чланице
инђијског ТК „Елит“. Ирина Зрнић освоји
ла је бронзу, док је у борби за медаљу
савладан Срђан Томић, после две побе
де. У другом колу турнира у Софији
декласиран је Данило Ковачевић, а Иван
Шаламон у првој борби против искусног
такмичара из Бугарске.

чајне поене у борби за пласман на Олим
пијске игре у Токију 2020. године.
- Прва борба на „Словениjа опену“ била
ми је најтежа, али сам успела да победим
такмичарку из Хрватске. Затим је уследила
борба са Пољакињом, да би у финалу тур
нира савладала и Туркињу која се, иначе,
налази међу првих десет на светској ранг
листи - каже Бајићева и додаје да је само
недељу дана после овог такмичења усле
дио и нови бодовни турнир у Бугарскоj.
- У Софији нисам успела да дођем до
злата, али задовољна сам и бронзаном
медаљом. Сада се окрећем припремама
за наредна такмичења којих ће, ове годи
не, бити заиста много. Најбитнији турнир
је Светско сениорско првенство у Кореји,
због чега је изузетно битно да се добро
припремим – каже Ана.
Ана Бајић наставља са припремама за
турнире и такмичења која је очекују у току
2017. године, надајући се неопходним
бодовима за пласман на Олимпијске игре.
Бајићева у својој „колекцији“ медаља посе
дује и две бронзе са светског и европског
првенства, као и злато са Светском првен
ства за такмичарке до 21. године које је
одржано 2014. године. 
М. Ђ.

ШАХИСТА ВЛАДИМИР КЛАСАН

Првак Општине
Стара Пазова
Владимир Класан, интернационални мајстор из Инђије,
је нови првак Општине Стара Пазова у шаху. Он је титулу
освојио на првенству које је у петак, 10. марта завршено у
Старој Пазови, јер је у седам кола освојио шест и по поена,
други је био Милан Скоко са пет и по поена, по четири и по
освојили су: Милош Станковић, Ивковић и Вуковић, док је
Вукашин Грчић сакупио четири поена, и они су добили нов
чане награде које је обезбедила Општина Стара Пазова.
На првенству је учествовало 20 шахиста, играо се швајцар
ски систем, седам кола.
Д. Б.

Владимир Класан, првак Општине Стара Пазова у шаху
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СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати утакмиц а 18.
кола: Ужице: Слобода – Инђија
1:2; Шабац: Мачва – Земун 2:1;
Бежанија: Бежанија – Проле
тер 3:1; Врање: Динамо – Рад
нички 3:2; Јагодина: Јагодина
– Колубара 3:0; Добановци:
Будућност – ОФКОџаци 1:1;
Београд: ОФК Београд – БСК
0:1; Београд: Синђелић – ЧСК
Пивара 3:1.

Резултати утакмиц а 16.
кола: Нови Бановци: Омлади
нац - Братство 1946 2:0; Субо
тица: Бачка 1901 – Раднички
(Ш) 0:1; Панчево: Железничар
– Слога 2:0; Сремска Митро
вица: Раднички – Цемент 0:2;
Бачка Топола: ТСЦ – Вршац
4:0; Зрењанин: Раднички –
Дунав 3:1; Нови Сад: Црвена
Звезда - Раднички (НП) 1:2;
Борац је био слободан.

Резултати утакмиц а 16.
кола: Нови Сад: Кабел – Купи
ново 2:2; Стара Пазова: Једин
ство – Ветерник 3:0; Бешка:
Хајдук (Б) – ЛСК 3:0; Нови Сад:
Борац – Слога 3:1; Нови Сад:
Славија – ЖСК 1:2; Футог:
СОФЕКС - Хајдук (Ч) 3:3; Бачки
Јарак: Младост – Сремац 3:2;
Белегиш: Подунавац – Индекс
3:1.

01. Мачва
02. Слобода
03. Раднички
04. ЧСК
05. Инђија
06. Земун
07. Пролетер
08. Будућност
09. Синђелић
10. Динамо
11. Бежанија
12. Јагодина
13. БСК
14. Оџаци
15. Колубара
16. ОФК Беог.

01. Омлад.
02. Братство
03. Дунав
04. ТСЦ
05. Борац
06. Бачка
07. Радн. (СМ)
08. Цемент
09. Вршац
10. Железн.
11. Слога
12. Радн. (НП)
13. Радн. (З)
14. Радн. (Ш)
15. Ц. Звезда

01. Младост
02. Кабел
03. Подунавац
04. Хајдук (Ч)
05. Сремац
06. Слога
07. Јединство
08. Индекс
09. ЛСК
10. Купиново
11. СОФЕКС
12. Борац
13. Славија
14. Хајдук (Б)
15. Ветерник
16. ЖСК

СУПЕР ЛИГА

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Резултати утакмиц а 26.
кола: Крушевац: Напредак –
Радник 2:1; Ниш: Раднички –
Нови Пазар 2:2; Београд:
Вождовац – Бачка 4:0; Лучани:
Младост – Партизан 0:2; Гор
њи Милановац: Металац – Вој
водина (играло се 13. марта);
Беог рад: Црвен аЗ везда Јавор-Матис 3:0; Чачак: Борац
– Чукарички 2:3; Београд: Рад
– Спартак 2:0.
01. Ц.Звезда
02. Партизан
03. Војводина
04. Напредак
05. Раднички
06. Младост
07. Вождовац
08. Јавор
09. Спартак
10. Чукарички
11. Рад
12. Металац
13. Бачка
14. Радник
15. Борац
16. Н.Пазар

26
26
25
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26

21
19
17
11
11
11
11
9
9
9
7
6
7
5
4
4

4
4
3
7
7
5
4
9
7
6
8
8
3
6
6
5

1
3
5
8
8
10
11
8
10
11
11
11
16
15
16
17

63:21
48:15
46:20
28:23
34:31
28:27
29:30
30:35
35:41
30:36
23:31
19:25
15:32
22:39
22:40
20:46

67
61
54
40
40
38
37
36
34
33
29
26
24
21
18
17

17 12 2 3 25:10 38
17 8 6 3 21:14 30
17 8 2 7 17:13 26
17 6 7 4 19:16 25
17 7 4 6 14:13 25
17 5 9 3 16:10 24
17 6 6 5 16:15 24
17 6 6 5 18:21 24
17 5 7 5 16:15 22
17 6 4 7 18:24 22
17 4 9 4 13:11 21
17 6 3 8 22:22 21
17 6 3 8 15:20 21
17 3 7 7 9:14 16
17 2 9 6 12:16 15
17 1 6 10 11:28 9

СРЕМСКА ЛИГА

МОЛ СРЕМ

Резултати утакмиц а 16.
кола: Хртковци: Хртковци –
Партизан 2:0; Рума: Први Мај –
Слобода 4:0; Салаш Ноћајски:
Будућност – Словен 0:1; Кле
нак: Борац – Јадран 0:0; Врд
ник: Рудар – Љуково 0:0; Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Митрос 1:0; Дивош: Хајдук –
Подриње 1:0; Адашевци: Гра
ничар 1923 – Напредак 2:2.

Резултати утакмиц а 16.
кола: Буђановци: Младост –
Зека Буљубаша 1:0; Мартинци:
Борац – Фрушкогорац 4:0; Куку
јевци: Обилић 1993 – ПСК 1:2;
Чалма: Слога – ОФК Брестач
1:0; Жарковац: Напредак - Гра
ничар (К) 0:1; Вишњићево: Хај
дук - Граничар (О) 5:0; Платиче
во: Јединство – Железничар 0:0;
Јединство (М) је било слободно.

01. Хајдук
02. Први Мај
03. Подриње
04. Будућност
05. Слобода
06. Јадран
07. Љуково
08. Граничар
09. Словен
10. Борац
11. Напредак
12. Хртковци
13. Рудар
14. Партизан
15. Митрос
16. Доњи П.

01. Железн.
02. Борац
03. Хајдук
04. ПСК
05. Фрушког.
06. Слога
07.ОФК Брестач
08. Граничар (К)
09. Младост
10. Зека Б.
11. Гран. (О)
12.Обилић 1993
13. Напредак
14. Једин. (М)
15. Једин. (П)

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10
9
8
8
9
8
7
7
7
6
6
7
6
5
4
2

3
4
4
3
0
2
4
3
3
4
4
0
1
1
1
1

3
3
4
5
7
6
5
6
6
6
6
9
9
10
11
13

24:9
40:8
30:9
24:17
19:19
26:20
24:29
34:32
17:18
20:15
19:19
21:26
15:33
23:33
15:25
8:47

33
31
28
27
27
26
25
24
24
22
22
21
19
16
13
7

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15

13
9
9
8
8
7
7
7
6
5
5
5
4
3
0

2
5
1
3
3
4
2
1
1
2
1
0
2
4
1

0
1
5
4
4
4
6
7
8
8
9
10
9
7
14

56:6
27:14
34:21
24:16
28:22
22:21
25:24
18:14
22:27
24:31
23:36
20:27
30:40
22:40
11:47

41
32
28
27
27
25
23
22
19
17
16
15
14
13
1

АТЛЕТСКИ КЛУБ „СРЕМ“

Ања Лајић првакиња Србије
Атлетичарка „Срема“ Ања Лајић
првакиња је Србије у дворани, у
вишебоју у конкуренцији старијих
пионирки. Она је освојила 3.572
бода у пет дисциплина. Почело је
са 60 метара и 8,37 секунди, наста
вило се скоком у вис где је побољ
шала свој лични рекорд и преско
чила 1,52 метра. У бацању кугле
(3кг) резултат од 9,48 метара, а у
скоку у даљ скок од 4,98 метара.
Трку на 600 метара истрчала је
први пут у животу и може се рећи
да је била успешна – 1:49,95 и
укупно четврта позиција у овој
дисциплини. Све заједно било је
сасвим довољно за 73 бода испред
другопласиране Иване Илић из АК
„Чачак“ и 164 бода испред треће

37

пласиране Лидије Ђокић из Новог
Београда. Ања ће се и следеће
године такмичити у истој категори
ји што овај резултат чини још вред
нијим.
Четврто место у дисциплини
тробој у конкуренцији млађих пио
нира освојио је Вук Шуман. 60
метара је претрчао за 8,73 секун
ди, у даљ из зоне скочио 4,68 мета
ра, а куглу од 3кг бацио на даљину
од 7,66 метара. То је било довољ
но за 1.903 бода, 79 иза трећепла
сираног. У тробоју за млађе пио
нирке пето место освојила је Ксе
нија Зорановић. У истој дисципли
ни по први пут наступила је и Ива
на Лазић и освојила 28. позицију.
Д. М.

15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
8
7
6
6
5
5
6
4
3
4
4
4
2

0
3
3
3
4
3
4
4
1
6
7
4
3
2
5

3
2
4
5
4
6
6
6
8
5
5
7
8
9
8

25:8
31:11
21:17
22:13
21:16
17:16
19:20
18:20
16:22
19:18
18:22
18:23
15:28
11:27
13:23

36
33
27
24
22
21
19
19
19
18
16
16
15
14
11

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
9
9
9
8
8
7
7
6
5
5
3
4
2
1

2 1 36:9
2 3 29:17
4 3 36:16
4 3 26:19
3 4 32:16
3 5 39:23
2 6 31:16
3 6 24:19
2 7 15:18
2 8 23:22
3 8 18:25
2 9 16:34
6 7 19:23
2 10 20:44
2 12 17:40
0 15 10:50

41
35
31
31
30
27
26
24
23
20
18
17
15
14
8
3

КУП ЕВРОПЕ У АТЛЕТИЦИ

Драгана Томашевић друга

Рекордерка Србије у бацању
диска, атлетичарка „Сирмијума“
Драгана Томашевић освојила је
сребрну медаљу на Купу Евро
пе у Лас Палмасу у Шпанији са
резултатом 59,60 метара.
Победила је Францускиња
Мисон са 62,48 метара, док је
бронзу освојила Гркиња Апо
столосy.
Изузетно лоше време спре
чило је Драгану да оствари још
бољи резултат.

Њен тренер и тренер репре
зентације Данило Кртинић наго
вештава да је ово њена сезона
и да је ово само увертира за
светско првенство које је чека
10. августа у Лондону.
- У сваком случају ово је још
један успех за град Сремску
Митровицу на међународној
спортској сцени, рекао је спорт
ски директор АК „Сирмијум“
Горан Павловић.

Г. П.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Две медаље из Зрењанина
Прошле суботе, 11. марта у
Зрењанину је одржан међуна
родни џудо турнир на ком је
учествовало 376 такмичара из
44 клуба из Србије, Босне и
Херцеговине, Хрватске, Руму
није, Мађарске и Словеније.
Џудо клуб „ЛСК“ Лаћарак је
представљало пет младих так
мичара и у веома јакој конку

ренцији успели су да освоје
две медаље. Полетарка Теодо
ра Антонић освојила је прво
место, док је полетарка Ката
рина Педић на овом такмиче
њу била друга. Пета места у
конкуренцији полетараца зау
зели су Страхиња Бировљев,
Стефан Гемери и Илија Ћур
чић. 
М. Н.
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МАРАТОНКА ДРАГАНА ШПЕХАР, УПРКОС БОЛЕСТИ

Прва жена из Србије која је
истрчала Њујоршки маратон
С
ан сваког спортисте
који се озбиљно бави
маратоном је, свака
ко, да буде учесник оног нај
већег - Њујоршког. Тај сан,
али уз неочекиване компли
кације и мало одлагања,
остварила је Румљанка Дра
гана Шпехар која је ове годи
не добила и једну од специ
јалних награда на избору за
најбољег спортисту румске
општине.
Са Драганом смо догова
рали разговор после учешћа
на маратону у Њујорку 2015.
године. Нажалост, она је
тамо отишла, имала кризу
свести и установљена јој је
тешка болест - тумор на
мозгу. Но, захваљујући хра
бром спортском срцу и упор
ности после тешке операци
је, Драгана га је истрчала
прошле године у новембру,
а ми смо разговор, на наше
задовољство, обавиле само
нешто касније него што смо
првобитно планирале.
Драгана се спортом актив
но бави готово цео свој
живот, била је члан АК
„Рума“ за који је освојила
бројне награде, али после
једне повреде колена - јер
без спорта није могла, почи
ње да се активно бави
рекреативним трчањем.
Свој први полумаратон је
истрчала у Новом Саду
2008. године, а свој први
маратон четири године
касније у Љубљани, резул
татом три сата и 30 минута.
У октобру 2014. године
постаје државна шампионка
и првакиња у сениорској
конкуренцији жена у мара
тону.
На великом маратону у
Њујорку не може се уче
ствовати само зато што то
неко жели, већ су потребни
резултати који ће те за њега
квалификовати.
Драгани је учешће одо
брено у пролеће 2015. годи
не, она озбиљно почиње са
припремама и неколик о
дана пре трке одлази у
Њујорк. Део средстава за
одлазак у Њујорк добила је
и од румска општине и каже
да је захвална што је имала

и подршку локалне самоу
праве, као и других бројних
спонзора.
Нажалост, уместо да истр
чи свој сањани маратон,
Драгана добија дијагнозу
тешке болести, тако да је
пред њом тада била још јед
на тешка и истрајна борба овај пут против болести.
Она одлучује да се врати у
своју земљу и ту лечи, да би
у јануару прошле године
била оперисана у Клинич
ком центру Србије.
- Мени је после операције
била одузета лева страна
тела и говор ми је био оте
жан. Али тренинзи су ме
научили да нема одустаја
ња, са својим тренером
Марком сам убрзо почела

да радим вежбе координа
ције, а брзо сам се опорави
ла, после само једног дана
сам почела да се крећем, а
исто је било и са говором.
Маратон ме је научио да
нема одустајања у животу каже Драгана, крхке грађе и
снажне воље.
Већ месец дана касније
одлучно креће у припрему
за Београдски маратон, да
трчи „Трку за живот“ уз подр
шку кћерке, пријатеља и
тренера Марка Лазаревића.
За учешће на овом полума
ратону Град Београд и орга
низатори јој уручују призна
ње „Хероји Београдског
маратона“.
Драганини снови се пола
ко остварују када добија

мејл од организатора Њујор
шког маратона да учествује
на овом маратону у новем
бру прошле године, уз све
плаћене трошкове. Драгана
Шпехар завршава маратон
као прва жена из Србије
којој је то пошло за руком,
уз резултат четири сата и 13
минута, а само десет месе
ци после тешке операције
на мозгу и уз све лекове које
и даље мора да пије. На том
маратону трчало је 51.000
учесника.
По повратку из Америке
добија још један мејл, овога
пута да јој је одобрено уче
шће на Берлинском марато
ну, 23. септембра ове годи
не.
- То је други највећи мара
тон на свету. Моја је жеља
била, пре него што сам и
сазнала за болест, да сваке
године истрчим по један од
тих највећих маратона из
серије „Мејџор сикс“ (Најве
ћих шест). После Берлина,
имам још Бостон, Чикаго,
Токио и Лондон. Надам се
да ћу и трчати управо тим
редом, јер се за Лондон нај
више чека и атлетичари са
ових простора тешко доби
јају одобрење. То су марато
ни затвореног типа, један
део стартних бројева се
добија на основу резултата
у последње три године и ја
сам то имала маратоном у
Италији - прича за наше
новине Драгана Шпехар.
на истиче да је, после
свега што јој се деси
ло, свесна да не
може да постиже неке бит
није резултате, али свако ко
заврши маратон је побед
ник, јер је то пре свега, бор
ба са самим собом.
- Снагу да све то издржим
и брзо се вратим спорту ми
је давала, пре свега подр
шка коју сам имала од чла
нова најуже породице, пре
свих моје кћерке, али и при
јатеља. Тек тада сам схва
тила колико имам правих
пријатеља, то ми је био нај
већи подстицај и свима сам
за то захвална - поручује
Драгана Шпехар.
С. Џакула
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Фотографија
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Када узмем фотоапарат у руке, поставим модел и
сцену, обузме ме потпуни осећај испуњености. Желимиубудућностидасебавиммодномистудијском
фотографијом,кажеЕмилијаКодермацизШида,студенткиња завршне године примењене фотографије
Високе техничке школе струковних студија у Новом
Саду

К

реативност се негује од малих
ногу, барем се тако показало у
искуствима многих данас успе
шних уметника. Још кад на време
тај дар препознају родитељи и ка
да се неки од видова креативног
стварања подржавају и развијају од
најранијих дана детињства, успех
у зрелом добу постаје загаранто
ван. Једна од младих, вредних и
перспективних
професионалаца
када је фотографија у питању, али
и друге врсте уметности, управо је
Емилија Кодермац из Шида, сту
денткиња треће, завршне године
примењене фотографије Високе
техничке школе струковних студија
у Новом Саду.
Још од малих ногу, Емили
ја, или Ема како је пријатељи
зову, је испољавала амбици
је ка уметности, било да је у
питању цртање, вајање, пи
сање... Временом и вежбом,
уз велику подршку мајке Иза
беле, почела је озбиљније да
ствара, са великом количином
страсти и љубави.
 Још као млађа схватила
сам да не желим ниједним
другим послом да се бавим
у животу, осим неким видом
уметности.
По
завршетку
основне школе у Шиду, одлу
чила сам да упишем Средњу
школу за дизајн „Богдан Шу
пут“ у Новом Саду, одсек гра
фички дизајн, да бих могла да
усавршавам свој таленат. На
другој години школовања смо
добили предмет фотографија,
када сам се по први пут срела
са том врстом уметности. Ма
ло сам дубље почела да зала
зим у те „воде“, све док ми није
постала свакодневна занима
ција. Од самог почетка сам
схватила да ћу то и да наста
вим да студирам и да желим

да се у будућности бавим модном и
студијском фотографијом. Јер већ
и тада ми се дешавало да ме, када
узмем фотоапарат у руке, поставим
модел и сцену, обузме потпуни осе
ћај испуњености  каже Ема.
Емилија је била одличан ученик у
средњој школи. По завршетку шко
ловања, имала је свој сан, да упише
Академију уметности у Прагу, одсек
за модну фотографију. И колико год
да је њена жеља била велика, а ни
је изостала ни подршка њене поро
дице у томе, нажалост због финан
сијске ситуације тај сан јој се није
остварио.
 Онда сам одлучила да упишем
примењену фотографију на Висо
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кој техничкој школи струковних сту
дија у Новом Саду. Студирање ми
није тешко, јер ме занима све то
што радим и уживам у сваком виду
уметности. Поред фотографије, на
ставила сам да се бавим цртањем и
илистровањем, а тренутно сем црт
кања које ми одузима сво слобод
но време, радим илустрације за мр
Ричарда Креба, писца дечјих књига
из Калифорније. Али није то све,
радим и корице за нови албум но
восадског треш хардкор бенда War
Engine, а бавим се и тетовирањем.
Није ми тешко, јер су све то посло
ви које волим и којима се предајем у
потпуности  каже Емилија.
Данас Емилија поред студирања
вредно ради и неке друге по
слове, а сви они углавном су
везани за њен уметнички рад.
А поред њене професионал
ности оно што краси ову вред
ну и надарену девојку, свакако
је њена доброта и умиљатост
којом просто привлачи љу
де око себе. Иако су времена
тешка, Емилија како каже, од
школовања неће одустати и
након завршетка треће годи
не. Има већ нове планове за
које верује да ће реализовати
уз подршку мајке, која је све
време ту да јој помогне.
 У будућности планирам да
конкуришем за размену сту
дената и да завршим мастер
студије у Загребу. Надам се да
ћу успети, не сумњам у себе.
Имам велику вољу и жељу да
у томе успем, упркос бројним
тешкоћама. Али не одустајем.
Важно ми је да у свом блиском
окружењу имам људе који ме
подржавају у свему што ра
дим. Ништа ми друго није ва
жно  каже на крају разговора
Емилија Кодермац.
М.Н.
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