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Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них 
по сло ва и пред сед ник Ко ми си је 
за ко ор ди на ци ју про це са трај не 

ин те гра ци је из бе гли ца Вла де Ср би
је при су ство вао је про шлог пет ка, 17. 
мар та по чет ку ра до ва на из град њи 
згра де у Срем ској Ми тро ви ци, у На се
љу Ка ме њар, на ме ње не из бе гли ца ма 
из Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске. 

Срем ска Ми тро ви ца је пр ва од де вет 
ло кал них са мо у пра ва у ко ји ма ове го
ди не по чи ње град ња ста но ва у окви ру 
дру гог пот про јек та Ре ги о нал ног про гра
ма стам бе ног збри ња ва ња, а гра ди ће 
се укуп но 200 ста но ва, у Кру шев цу, Па
ра ћи ну, Вр шцу, Про ку пљу и Ба ји ној Ба
шти по 20, у Шап цу и Ки кин ди по 25 и у 
Ши ду 10 ста но ва.

У овим оп шти на ма из бе гли це ће ста
но ве до би ја ти у за куп, са мо гућ но шћу 
ка сни јег от ку па по по вла шће ним це на

ма, док је 40 ста но ва у Срем ској Ми тро
ви ци на ме ње но за со ци јал но ста но ва
ње у за шти ће ним усло ви ма, од но сно 
за нај у гро же ни је ка те го ри је из бе гли ца, 
ста ра ли ца и јед но ро ди тељ ске по ро ди
це и оне са бо ле сним чла ном, без мо
гућ но сти от ку па. 

Ми ни стар Да чић под се тио је да је 
Ср би ја 90тих го ди на про шлог ве ка 
при ми ла пре ко 600.000 из бе гли ца из 
Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не и пре
ко 200.000 ин тер но ра се ље них ли ца са 
Ко со ва и Ме то хи је.

По ма жу ћи они ма ко ји су тре нут но 
без до ма, ко ји до ла зе из обла сти по го
ђе них су ко би ма, те ро ри змом и екс тре
ми змом,  има мо још ве ћу оба ве зу и не 
сме мо да за бо ра ви мо љу де у ду го трај
ном ра се ље њу ко ји су из сво јих до мо ва 
би ли про те ра ни пре ви ше од две де це
ни је и ко ји још увек че ка ју одр жи ва ре

ше ња, ре као је Ивица Да чић.
Из бе ћи из соп стве ног до ма је вр ло 

те шко, бол но, ис та као је Да чић и до дао 
да жи ве ти у не ка да ја ко те шким и го то
во не ху ма ним усло ви ма из бе гли штва, 
то ли ко ду го го ди на, зах те ва по себ ну 
па жњу и по моћ дру штва.

 Ови ста но ви су на ме ње ни со ци јал
ном ста но ва њу нај у гро же ни јих ка те
го ри ја из бе гли ца и на дам се да ће им 
ули ти осе ћај си гур но сти и за шти ће но
сти и по твр ди ти да др жа ва бри не за 
њих, да ни су оста вље ни по стра ни и да 
им је обез бе ђен дом  изјавио је ми ни
стар Иви ца Да чић.

Ко ме сар за из бе гли це и ми гра ци је 
Вла ди мир Цу цић ис та као је да по
ред из град ње ста но ва, оче ку је да 

ће у овој го ди ни не ко ли ко хи ља да љу
ди до би ти гра ђе вин ски ма те ри јал, се о
ске ку ће и да ће се за вр ши ти са про гра
ми ма из град ње мон та жних ку ћа.

Из град ња ста но ва у Срем ској Ми тро
ви ци тра ја ће 11 ме се ци, а ра до ве из во
ди но во сад ска гра ђе вин ска фир ма.

Ре ги о нал ни про грам стам бе ног збри
ња ва ња за јед нич ки је ви ше го ди шњи 
про грам Ре пу бли ке Ср би је, Бо сне и 
Хер це го ви не, Цр не Го ре и Ре пу бли ке 
Хр ват ске, ко ји има за циљ да обез бе ди 
трај на стам бе на ре ше ња за око 27.000 
нај у гро же ни јих из бе глич ких по ро ди ца, 
од но сно за око 74.000 љу ди у ре ги о ну. 
Од тог бро ја 16.780 по ро ди ца је у Ср би
ји, тач ни је око 45.000 љу ди.

Б.Селаковић
Фото:В.Цуцанић

Град Срем ска Ми тро ви ца да о је по др
шку ре ша ва њу стам бе ног пи та ња из бе
глич ких по ро ди ца.

 Обез бе ди ли смо пар це лу на ко јој ће 
би ти из гра ђе на згра да, обез бе ди ће мо 
све по треб не при кључ ке и уре ди ти про
стор око згра де ка да бу де за вр ше на. 
Све укуп но Град Срем ска Ми тро ви ца ће 
уло жи ти око 34 ми ли о на ди на ра, што ми

слим да су зна чај на сред ства. Же ли мо и 
на овај на чин да по ка же мо да смо за јед
но са Ре пу бли ком Ср би јом спрем ни да 
по др жи мо све др жав не про јек те, али и 
на ше су гра ђа не да на кон ду гог ни за го ди
на ре ше сво је стам бе но пи та ње ка ко би 
се ак тив но укљу чи ли у дру штве ну за јед
ни цу  ре као је гра до на чел ник Владимир 
Са на дер на по ла га њу ка ме на те мељ ца.

Градобезбедиопарцелу
икомуналнеприкључке

Накондведеценије
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У пр вој по ло ви ни го ди не у рум
ској оп шти ни биће отво ре но 
пре ко 1.000 рад них ме ста, а 

ме ђу они ма ко ји ће на ћи по сао има и 
до ста не за по сле них из су сед них оп
шти на, бу ду ћи да у са мој Ру ми не ма 
до вољ но рад ни ка од ре ђе них про фи
ла.

Оно што пред сто ји је, ка ко је на
ја вље но, отва ра ње но ве фа бри ке 
фран цу ске фир ме „Ха чин сон“ и то 
27. мар та, а проб на про из вод ња је 
већ по че ла. Под се ти мо, пр ви про из
вод ни по гон „Ха чин со на“ отво рио је 
у фе бру а ру про шле го ди не пре ми јер 
Алек сан дар Ву чић. У пр вој фа бри
ци се про из во де цре ва за рас хлад не 
уре ђа је, а у но вој ће се про из во ди ти 
цре ва за го ри во, све за по тре бе ауто
ин ду стри је. 

 У овој дру гој фа бри ци оче ку је мо 
да ће, до кра ја го ди не, би ти упо сле
но 400 рад ни ка. У то не сум ња мо, јер 
„Ха чин сон“ сво је оба ве зе из вр ша ва 
на вре ме, чак је у пр вој фа бри ци за
по сле но ду пло ви ше од бро ја пред
ви ђе них би знис пла ном. Њи хо ва уго
вор на оба ве за је би ла да упо сле 225 
рад ни ка у овој го ди ни, а са да већ у 
њој ра ди 475 рад ни ка. Да кле, са мо у 
„Ха чин со ну“ ће до кра ја го ди не ра ди

ти око 1.000 рад ни ка, а пре ма пла ну, 
до 2020. го ди не ова по зна та фран
цу ска фир ма би тре ба ла да у за пад
ној рад ној зо ни има укуп но че ти ри 
фа бри ке за че ти ри вр сте њи хо вих 
про из во да. Ми им ту пру жа мо сву по
треб ну по др шку  ис та као је пред сед
ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић. 

Он до да је да љу ди из „Ха чин со на“ 
пла ни ра ју да то ком ле та уда ре те ме
ље и за тре ћу фа бри ку, та ко да мо же 
би ти и да ће сва че ти ри по гона би
ти зав ше на и пре по ме ну тог ро ка, а 
у тим по го ни ма би тре ба ло укуп но да 
ра ди око 1.600 за по сле них.

Но, по ред „Ха чин со на“ озби љан 
број за по сле них би ће и у не пал ској 
фир ми „Си но вејшн“ ко ја по ло ви ном 
апри ла за по чи ње са проб ном про
из вод њом ну дли „ВАИ  ВАИ“ ко је ће 
из Ру ме ићи у цео свет. Кра јем мар та 
до ла зи про из вод на ли ни ја ду га 140 
ме та ра. Ту ће до кра ја апри ла по че
ти са ра дом, ка ко је и пла ни ра но, 166 
рад ни ка.

 Пре ма уго вор ној оба ве зи Не пал
ци би до кра ја го ди не тре ба ло да 
упо сле 409 рад ни ка. У ма ју би тре
ба ло да се отво ри и по гон ита ли јан
ске фир ме „Ла Ли неа вер де“ ко ја се 
гра ди у До брин ци ма, а где ће се упо

сли ти око 150 рад ни ка. Да кле, са мо у 
ове три по ме ну те фа бри ке би ће упо
сле но пре ко 1.000 рад ни ка, а то ни је 
све. И „Ал бон“ ће уско ро за по сли ти 
још 20 рад ни ка чи ме ће из вр ши ти 
сво ју оба ве зу. Ма ло смо ту ду же че
ка ли али ис пла ти ло се, јер и у овој 
фа бри ци ће ра ди ти 225 рад ни ка и ту 
су, мо гу ре ћи, пла те за по сле них ме ђу 
нај ви шим у рум ској оп шти ни. Што је 
ви ше тих ком па ни ја све ви ше по не
ста је и по треб не струч не рад не сна ге 
што ће ути ца ти и на по ве ћа ње за ра
да  ка же Ман чић.

Он је из ра зио за до вољ ство што 
у Ру ми све ви ше ра де и рад
ни ци из су сед них оп шти на и 

тренутно је око 500 та квих рад ни ка. 
У овом мо мен ту ауто пре во зник ко ји 
има уго во ре са ком па ни ја ма из Ру
ме до во зи 173 рад ни ка из Срем ске 
Ми тро ви це, 86 из Ири га, пре ко 90 из 
пе ћин ачке оп шти не, а има и рад ни ка 
ко ји до ла зе соп стве ним пре во зом. 

 Не ма мо ап со лут но ни шта про тив 
то га. Ми же ли мо да се раз ви ја наш 
град и на ша оп шти на, а по сла ће би
ти сва ка ко за на ше љу де, али и из 
дру гих оп шти на  ре као је Сла ђан 
Ман чић.

СмиљаЏакула
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ПРЕДИЗБОРНА МИТРОВИЦА:
Од „Жвалојициног Кењиграда“, до 
балвана које спомиње Вук Јеремић
Председнички кандидат Вук Јеремић је на 

скупу у Сремској Митровици рекао да се у 
овом граду за све пита неки „Балван“. Не 

знам шта је бивши кандидат за генералног 
секретара Уједињених нација хтео да нам поручи, 
али је ово што је рекао имало одјека. Његова 
изјава је пренета на више сајтова, односно 
портала, а међу њима су и РТС-ов, Политикин, 
Данасов... Не знам шта је мислио, да ли нешто 
(или неког) одређено(г), или је реч, односно 
именицу „балван“ употребио као метафору. 

Но, не сумњам да се Вук Јеремић разуме у 
разне балване, којима су се својевремено, кад је 
он био министар иностраних послова у влади ДС 
(на чијем је челу формално био Мирко 
Цветковић), правиле српске барикаде на Косову. 
Балван револуције нису ником донеле добро, па 
ни Демократској странци на челу са Борисом 
Тадићем. Због чега га је Ангела Меркел пустила 
низ воду у корист Александра Вучића.

Не верујем да се Митровица може данас, макар 
и иронично, називати некаквим „Балванградом“. 
Без обзира што постоји момак са сличним 
надимком, који уствари локалном ДС-у служи као 
маркирант за скретање пажње са сопствених 
лопова и битанги. А, чак и кад би то било могуће, 
то би свакако био значајан напредак у односу на 
период од када некадашњи царски град слови као 
„Кењиград“. 

Било је то још у време када је одлучио да се из 
њега заувек исели познати драмски писац Синиша Ковачевић. 
Као и толики Митровчани уосталом. После је „Кењиград“ 
еволуирао у „Жвалојицин Кењиград“ или „Жвалојицино Село“. 
Што је било нарочито актуелно у време док је онај неокупани 
професор гуслања држао међу својим играчкама готово све 
политички релевантне људе у овом граду.

Ако и постоје балвани које у Сремској Митровици види Вук 
Јеремић, то је свакако значајан напредак у односу на време 
слинаваца који су вирили из „Жвалојициног“ прљавог веша.

За разлику од Вука Јеремића, председничког кандидата 
ДСС-а Александра Поповића није видело ни толико људи који 
могу да стану у скроман простор градског Позоришта. Посебно 
га нису видели чланови ДСС-а. Тако да су чланови ДСС-а за 
долазак свог председничког кандидата чули из друге руке. Ако 
су чули уопште.

Има оних који ово што се у Сремској Митровици десило са 
ДСС-ом виде и као део освете Ненада Лемајића, некадашњег 
првог човека Коштуничине странке, а данас узорног члана ДС. 
Кажу да је Лемајић имао амбицију да постане министар у 
Коштуничиној влади, али му се ствар искундачила. После је, 

радећи на рушењу ДСС-а, основао Митровицу европску 
регију и учествовао у стварању Групе грађана Вредна 
Митровица. 

Када је Вредна Митровица колективно ушла у Српску 
напредну странку, њен лидер Бранислав Недимовић је 
постао министар у актуелној Вучићевој влади. Лемајић је 

остао изван те приче.
А када је Недимовић постао све оно о чему је Лемајић могао 

само да сања, овоме је остало само да се труди да се 
актуелној митровачкој власти наметне као омиљени 
опозиционар. 

Колико и да ли ће у томе успети, видећемо. За сада се труди 
из све снаге. Зато, без обзира колико Вук Јеремић причао о 
балванима и осталим дирецима, ништа од тога.. Овде се и 
даље осећа препознатљиви мирис носталгичног „Кењиграда“, 
који дува из правца страначке јазбине у којој се окупља 
преостала братија онога што је преостало од Пајтићевог, 
Кендришићевог и Лемајићевог ДС-а.

Тај мирис баш се добро осећа. Иако Митровица нема ни 
јавни клозет. 

УВОДНИК
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ВЛА ДИ МИР СА НА ДЕР, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Ре ша ва мо про бле ме
Апо те ке и па са лу та ли ца

Про шле сре де, 15. мар та на сед-
ни ци Град ског ве ћа до не та је 
од лу ка о про да ји пар це ле у 

Рад ној зо ни Се вер 2 ита ли јан ском 
ин ве сти то ру ко ји ће ту гра ди ти 
фа бри ку за про из вод њу обу ће у ко јој 
би за по сле ње на шло око 600 рад ни-
ка. Обу ка де ла рад ни ка је у то ку, 
бу ду ћи за по сле ни се об у ча ва ју у 
по го ну овог ин ве сти то ра у Вла ди мир-
ци ма.

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви-
це Вла ди мир Са на дер за М но ви не 

ка же да се уско ро оче ку је да се пот-
пи ше уго вор о про да ји пар це ле, те 
чим ин ве сти тор ис пла ти пар це лу, 
кре ће са при пре мом про јект но – тех-
нич ке до ку мен та ци је.

- По њи хо вим на ја вама из ве сно је 
да би кра јем го ди не ха ла мо гла би ти 
за вр ше на. Ин ве сти тор је до био и 
по зи тив но ре ше ње ко ми си је Раз вој не 
аген ци је Ср би је у ве зи са суб вен ци ја-
ма ко је мо же да оства ри по осно ву 
бро ја за по сле них и по осно ву ин ве-
сти ци је – на во ди Са на дер.

М НО ВИ НЕ: Ка ко на пре ду ју ра до
ви на из град њи ба зе на, под во жња
ка и шко ле у Ма чван ској Ми тро ви
ци? Ка да ће би ти за вр ше на ре а ли
за ци ја ових ка пи тал них про је ка та?

ВЛА ДИ МИР СА НА ДЕР: Ми смо у 
пла ни ра ној ди на ми ци што се ти че 
из град ње под во жња ка и ми слим да 
ће ра до ви ко ји се од но се на сам под-
во жњак би ти за вр ше ни до ју на или 
ју ла. Из град ња сер ви сних са о бра ћај-
ни ца за ви си ће од бр зи не ко јом ће мо 
до би ти про је кат и за вр ши ти тен де ре, 

M NOVINE :

На ма се сва ки 
дан на ули ци 

по ја вљу ју дру ги 
пси. О то ме смо 

оба ве сти ли 
по ли ци ју и са мо 

је пи та ње ка да 
ће не ко од њих 

би ти ухва ћен.
У до го во ру са 
са о бра ћај ном 

по ли ци јом би ће 
по ја ча не

кон тро ле на 
ула ску у град, 

па ће мо да 
ви ди мо ко

из ба цу је псе

Владимир Санадер, градоначелник Сремске Митровице
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али ми слим да ће до но вем бра ком-
плет но све би ти го то во и да ће мо 
до би ти упо треб ну до зво лу за тај обје-
кат.

Кре ну ла је дру га фа за ра до ва на 
из град њи ба зе на. С об зи ром на то да 
смо има ли ве о ма ни ске тем пе ра ту ре, 
мо ра ло се са че ка ти да ото пли ма ло. 
Уско ро ће би ти по ста вље ни ста кле ни 
де ло ви на објек ту и фа са да, по че ли 
су и уну тра шњи ра до ви, по ста вља ју 
се ин ста ла ци је. Ка да се за тво ри обје-
кат, по че ће се са по ста вља њем ке ра-
ми ке на обе шкољ ке ба зе на. На кра ју 
оста је да се мон ти ра ма шин ска са ла 
и ба зен ска тех ни ка. Ми слим да ће 
отва ра ње ба зе на би ти нај ве ро ват ни-
је у сеп тем бру. 

Уско ро тре ба да се на ста ве ра до ви 
и на из град њи но ве шко ле у Ма чван-
ској Ми тро ви ци. Уго во ре ни су ра до ви 
у из но су од де вет ми ли о на ди на ра, а 
сред ства су обез бе ђе на из По кра ји-
не. Кон ку ри са ли смо и код Ми ни стар-

ства при вре де за од ре ђе на сред ства 
и оче ку је мо ре зул та те кон кур са. 
На кон то га рас пи са ће мо јав ну на бав-
ку за за вр ше так пр ве фа зе ра до ва, 
ка ко би ђа ке мо гли да усе ли мо у но ву 
згра ду шко ле и да се кре не у ру ше ње 
ста ре шко ле. 

Про шле не де ље у Срем ској 
Ми тро ви ци отво ре на је Кан це ла ри
ја за сма ње ње си ро ма штва. Ко ли
ки је зна чај овог про јек та за Град?

У пи та њу је про је кат ко ји се ра ди у 
са рад њи са не вла ди ном ор га ни за ци-
јом „Ду га“. Град као парт нер уче ству је 
са 1,640.000 ди на ра у овом про јек ту. 
Же ли мо со ци јал но угро же но ста нов-
ни штво рад но да ан га жу је мо. Ко ри-
сни ци нов ча не со ци јал не по мо ћи из 
Ла ћар ка и Ма чван ске Ми тро ви це, за 
са да, ко ји су рад но спо соб ни би ће 
пре у сме ра ва ни у Кан це ла ри ју за сма-
ње ње си ро ма штва. Град ће скло пи ти 
уго вор са ЈКП „Ко му на ли је“ и ЈКП 

„Во до вод“ и код њих ће ко ри сни ци 
би ти ан га жо ва ни, али за свој рад 
не ће до би ја ти но вац, не го по моћ у 
на ту ри. Исто та ко, Град ће скло пи ти 
уго во ре са не ко ли ко тр го вин ских 
ла на ца, а ко ри сни ци ће до би ја ти ва у-
че ре за ку по ви ну на мир ни ца. Мо ћи 
ће да до би ја ју и др ва. За то вре ме 
док су рад но ан га жо ва ни не ће им се 
ис пла ћи ва ти јед но крат не нов ча не 
по мо ћи. Циљ нам је да рад но спо соб-
не ко ри сни ке со ци јал не по мо ћи по ве-
же мо са по сло дав ци ма, да поч ну да 
ра де и да схва те да мо гу да жи ве од 
свог ра да.

Ули це Срем ске Ми тро ви це пу не 
су па са лу та ли ца. При ча се да 
Ка нис ви ше не удо мља ва псе, јер 
им Град не да је но вац за хра ну. 
Исто та ко про блем пред ста вља ју и 
не са ве сни вла сни ци ко ји пу шта ју 
псе. Ка да ће азил ко нач но би ти 
из гра ђен, ка ко би се ре шио овај 
про блем? 

Пси лу та ли це су про блем це ле 
Ср би је. Сма трам да ни смо би ли 
спрем ни за та ко ли бе ра лан за кон 
ко ји је до не сен пре не ко ли ко го ди на, 
по ко јем је на гра до ви ма да ре ше тај 
ко му нал ни про блем. Гра до ви ни 
ин фра струк тур но ни фи нан сиј ски 
ни су би ли спрем ни да уђу у је дан 
та ко озби љан по ду хват. Ми смо ура-
ди ли план ска до ку мен та, ура ђен је 
идеј ни про је кат ази ла и рас пи сан је 
тен дер за из ра ду глав ног про јек та. 
Опре де ли ли смо пар це лу, до шли смо 
до идеј ног ре ше ња и са да је оста ло 
да ура ди мо про јект ну до ку мен та ци ју 

Пред сед нич ки кан ди дат Алек сан дар 
Ву чић сво ју пред из бор ну кам па њу је за по-
чео у Срем ској Ми тро ви ци. На кон Вра ња, 
пред из бор ни ми тинг је 3. мар та одр жан у 
Срем ској Ми тро ви ци. Ми тро вач ки гра до-
на чел ник Вла ди мир Са на дер сма тра да је 
Ву чић пре по знао Срем ску Ми тро ви цу као 
од го вор ну и мо дер ну ло кал ну са мо у пра ву 
и да је то је дан од раз ло га због че га је 
пред сед нич ка кам па ња за по че та у гра ду 
на Са ви. 

- Срем ска Ми тро ви ца у Ср би ји сло ви за 

мо дер ну ло кал ну са мо у пра ву. У мно гим 
ства ри ма смо пр ви, ис пред оста лих и сва-
ка ко да та чи ње ни ца, као и то што има мо 
ве ли ки број стра них ин ве сти то ра и но вих у 
на ја ви, као и на ше ин ду стриј ске зо не, нас 
из два ја. Ми слим да је пред сед ник Ву чић 
пре по знао да љу ди ко ји ра де у ло кал ној 
са мо у пра ви има ју про ме ње ну свест у 
од но су на сте ре о ти пе. Без про ме не све-
сти, те шко да ће мо кре ну ти на пред – сма-
тра Владимир Са на дер, митровачки 
градоначелник.

Алек сан дар Ву чић сма тра да 
смо мо дер на ло кал на са мо у пра ва

Крајем фебруара пробијен је тунел кроз подвожњак



6 22. MART 2017.  M NOVINE ИНТЕРВЈУ

до кра ја и да ис хо ду је мо гра ђе вин ску 
до зво лу. По ку ша ће мо из град њом 
ази ла си стем ски да ре ши мо про блем 
па са лу та ли ца, да у окви ру ази ла 
по сто ји ве те ри нар ска слу жба, слу жба 
за хва та ње, збри ња ва ње и удо мља-
ва ње па са. Пси ће мо ра ти да се чи пу-
ју и сте ри ли шу, али азил ће би ти 
огра ни че ног ка па ци те та, те док га 
бу де мо гра ди ли мо ра ће мо да раз ми-
шља мо шта ће мо ка да се по пу не 
ка па ци те ти. 

Про блем је и то што се код нас 
из ба цу ју пси из дру гих оп шти на. На ма 
се сва ки дан на ули ци по ја вљу ју дру ги 
пси. О то ме смо оба ве сти ли по ли ци ју 
и са мо је пи та ње ка да ће не ко од њих 
би ти ухва ћен. У до го во ру са са о бра-
ћај ном по ли ци јом би ће по ја ча не кон-
тро ле на ула ску у град, па ће мо да 
ви ди мо ко из ба цу је псе. На дам се да 
то не ра де ор га ни зо ва но ло кал не 
са мо у пра ве.  

Мак си мал но ће мо по ја ча ти над зор 
ко му нал не по ли ци је и ин спек ци је, они 
ће до би ти чи та че за чи по ве и кре ну-
ће мо у ак ци ју ка жња ва ња не са ве сних 
вла сни ка у гра ду. Ту не ће мо има ти 
ми ло сти, ка жња ва ће мо све оне чи ји 
се пси на ђу без вла сни ка на ули ци. 

По ма же мо Удру же њу Ка нис ко је 
има при хва ти ли ште за на пу ште не 
псе, и ове го ди не ће мо им по мо ћи. 
Ни је исти на да Ка нис не до би ја но вац 
за хра ну. Чи ње ни ца је да је по пу ла ци-
ја па са ко ју су они при хва ти ли ве ли ка, 
а сред ства из бу џе та су огра ни че на, 
то је про блем. 

По че так го ди не обе ле жио је и 
штрајк за по сле них у Апо те кар ској 
уста но ви. Ло кал на са мо у пра ва се 

ан га жо ва ла у ре ша ва ње овог про
бле ма. Ко ли ко нов ца је ис пла ће но 
из град ског бу џе та за пла те и 
от прем ни не и ко ји су сле де ћи ко ра
ци ка ста би ли за ци ји по сло ва ња 
Апо те ке Срем ска Ми тро ви ца?  

Од ре ђен број љу ди, не здрав стве но 
осо бље, про гла ше но је за тех но ло-
шки ви шак. Ис пла ти ли смо пет за о-
ста лих за ра да и от прем ни не, што је 
Град до са да ко шта ло око се дам 
ми ли о на ди на ра. Са да се пот пи су ју 
суд ска по рав на ња са до ба вља чи ма и 
оче ку јем да се што пре од бло ки ра 
ра чун Апо те ке, ка ко би по че ло снаб-
де ва ње ле ко ви ма. Што се нас ти че, 
све што смо се до го во ри ли са рад ни-
ци ма смо и ис по што ва ли. По ку ша ће-
мо да ре ши мо про блем Апо те ке, ако 
се по ка же да мо же да по слу је на 
по зи тив ној ну ли, оста ви ће мо је да 
ра ди. Ако не, тра жи ће мо но во ре ше-
ње, да ли кроз јав но -  при ват но парт-
нер ство, или ли кви да ци ју и пре пу-
шта ње обје ка та не ком дру гом уз 
услов да пре у зме за по сле не, ви де ће-
мо. У сва ком слу ча ју, не ће мо до зво-
ли ти да се и да ље пра ви би ло ка кав 
гу би так.

Че сто су за по сле ни у Апо те ци 
ло кал ну са мо у пра ву ис ти ца ли као 

глав ног крив ца за ста ње у овој 
здрав стве ној уста но ви. Ди рек то ра 
ни ко не спо ми ње, као да он не сно
си од го вор ност за уста но ву ко ју 
во ди. Чак га је Скуп шти на, да та ко 
ка жем на гра ди ла, ка да му је не дав
но про ду жен в.д. ста тус.

Др жа ва је до не ла про пи се, а да пре 
то га ни је при пре ми ла сво је апо те ке 
да се сна ђу на тр жи шту. Ти ме је 
на пра вљен озби љан про блем. Све 
град ске апо те ке су у сва кој сме ни 
има ле по јед ног фар ма це у та, док дру-
ге апо те ке то ни су по што ва ле. Отва-
ра ли смо апо те ке и у се ли ма ка ко би 
ле ко ви би ли до ступ ни ји гра ђа ни ма. У 
јед ном мо мен ту пред ност ко ју је има-
ла др жав на апо те ка, а то је да из да је 
ле ко ве на ре цепт се га си, све од го рег 
на ве де ног оста је и он да на ста ју про-
бле ми. Мо жда је ра ни је тре ба ло спро-
ве сти ра ци о на ли за ци ју бро ја за по-
сле них, али то ни су ла ки ко ра ци. 
Мо жда је ди рек тор у том прав цу тре-
бао да су ге ри ше, мо гу ће да би то био 
део ре ше ња. Али то се ни је де си ло, 
те шко је до но си ти та кве од лу ке. 
Ми сли ло се да ће се вре ме ном ста би-
ли зо ва ти рад, на жа лост до то га ни је 
до шло. Али сва ка ко да се ни је зна ло 
да ће да нас у гра ду би ти 55 апо те ка.

Би ља на Се ла ко вић

Кре ну ла је дру га фа за ра до ва на из град њи 
ба зе на. Уско ро ће би ти по ста вље ни ста кле ни 
де ло ви на објек ту и фа са да, по че ли су и уну
тра шњи ра до ви, по ста вља ју се ин ста ла ци је. 
Ка да се за тво ри обје кат, по че ће се са по ста
вља њем ке ра ми ке на обе шкољ ке ба зе на

Почела друга фаза радова на изградњи базена
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КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА СМА ЊЕ ЊЕ СИ РО МА ШТВА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

По сао за рад но спо соб не
ко ри сни ке со ци јал не по мо ћи
Ми ни стар за рад, за по-

шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња 

Алек сан дар Ву лин отво рио је 
про шле сре де, 15. мар та Кан-
це ла ри ју за сма ње ње си ро ма-
штва у Срем ској Ми тро ви ци, 
на адре си Ри бар ске оба ле 8, 
као део про јек та „По ве ћа ње 
ефи ка сно сти со ци јал не услу-
ге кроз ме ђу оп штин ску са рад-
њу и про мо ци ју ак ти ва ци је 
ра њи вих гру па на ло кал ном 
ни воу“. Град Срем ска Ми тро-
ви ца, као парт нер са 1.640.000 
ди на ра уче ству је у овом про-
јек ту. 

Циљ про јек та је им пле мен-
та ци ја но вих ме ра ло кал не 
со ци јал не по ли ти ке ра ди 
иден ти фи ко ва ња по треб не 
по мо ћи, као и ак ти ва ци је нај-
си ро ма шни јих и нај у гро же ни-
јих чла но ва за јед ни це. Кроз 
рад ни ан га жман не за по сле ни, 
а рад но спо соб ни ко ри сни ци 
до би ће при ли ку да се упо зна ју 
са по тен ци јал ним бу ду ћим 
по сло дав ци ма и та ко уна пре-
де свој по ло жај. Про је кат ре а-
ли зу је Удру же ње гра ђа на „Ду-
га“ из Аде, а фи нан си ра га 
Европ ска уни ја. Ова ак тив-
ност је део ши рег про јек та 
„По др шка Европ ске уни је 
ин клу зив ном дру штву“ ко ји 
спро во ди Де ле га ци ја Европ-
ске уни је у Ре пу бли ци Ср би ји 
у са рад њи са Ми ни стар ством 
за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња. 

 Град Срем ска Ми тро ви ца 
ће по др жа ти овај про је кат с 
об зи ром на то да же ли мо да 
рад но спо соб ну, а со ци јал но 
угро же ну ка те го ри ју ста нов ни-
штва рад но ак ти ви ра мо. 
Же ли мо да сви они ко ји има ју 
про блем са за по шља ва њем, 
за са да ли ца из Ла ћар ка и 
Ма чван ске Ми тро ви це, а 
ка сни је и сви оста ли са те ри-
то ри је Гра да, до ђу ов де и при-
ја ве се, а ми ће мо по ку ша ти 
да их по ве же мо са свим 
по сло дав ци ма у Гра ду, ка ко 
би смо им по мо гли да на ђу 
за по сле ње и жи ве од свог 
ра да – ре као је гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер и до дао 
да ће Град Срем ска Ми тро ви-
ца уче ство ва ти у овом про јек-
ту са 1.640.000 ди на ра, а уко-
ли ко бу де по тре бе би ће 

из дво је на до дат на сред ства.
Ми ни стар за рад, за по шља-

ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Алек сан дар Ву лин 
ис та као је да ће рад Кан це ла-
ри је за сма ње ње си ро ма штва 
си гур но по мо ћи љу ди ма да се 
из бо ре са сво јим по ло жа јем. 
Нов ча на со ци јал на по моћ не 
мо же да бу де за ни ма ње, то је 
ста ње у ко ме се у јед ном тре-
нут ку не ко на ла зи и то се, уз 
по моћ дру штва, мо ра про ме-
ни ти. Ова Кан це ла ри ја је 
упра во по моћ да се то пре ва-
зи ђе, ре као је ми ни стар 
Ву лин. 

Ве сна Ци врић, пред сед ни-
ца Удру же ња гра ђа на „Ду га“ 
ре кла је да је вред ност про јек-

та ко ји фи нан си ра Европ ска 
де ле га ци ја у Ср би ји, 127.000 
евра. 

- Циљ је да со ци јал но угро-
же но ста нов ни штво, без об зи-
ра да ли при ма со ци јал ну 
по моћ, ако се на ђе у не ком 
про бле му мо же да се обра ти 
Кан це ла ри ји та ко што ће ис пу-
ни ти мол бу и при ло жи ти 
здрав стве ну књи жи цу, на ве-
сти чла но ве до ма ћин ства. 
Но вац не мо гу до би ти али ће 
се упла ти ти елек трич на енер-
ги ја, ку пи ће се др ва, основ не 
жи вот не на мир ни це, ауто бу-
ске кар те де те ту за пут, књи-
ге... Ми ни мал на је це на ра да, 
али ће љу ди би ти оси гу ра ни 
пре ко оси гу ра ва ју ћег дру-

штва. Оно што је ја ко ва жно је 
да ће мо на пра ви ти со ци јал ну 
кар ту кан це ла ри ја. Та да ће мо 
зна ти ко ли ко има мо се о ских 
си ро ма шних до ма ћин ста ва, 
ста рач ких до ма ћин ста ва, 
де це без сме шта ја, де це рат-
них вој них ин ва ли да. Са мим 
тим, до би ја мо ба зу ко јом ће мо 
по ма га ти пр во ло кал ну за јед-
ни цу, По кра ји ну па Ре пу бли ку 
– по ја сни ла је Ци врић. 

Сне жа на Ста ни са вље вић, 
ди рек тор ка Цен тра за со циј-
лни рад „Са ва“ у Срем ској 
Ми тро ви ци ка же да је од укуп-
ног бро ја љу ди ко ји до би ја ју 
нов ча ну со ци јал ну по моћ 
по ло ви на рад но спо соб них. 

- Ма чван ска Ми тро ви ца има 
526 ко ри сни ка нов ча не со ци-
јал не  по мо ћи, од то га је 259 
рад но спо соб но. У Ла ћар ку 
има мо 609 ко ри сни ка, од ко јих 
су 297 рад но спо соб ни. Тре-
нут но, на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца има мо 
4.153 ко ри сни ка нов ча не 
со ци јал не по мо ћи, од ко јих су 
2.172 рад но спо соб ни и 1.981 
рад но не спо соб ни. Ова ак ти-
ва ци ја је од лич на шан са да се 
они ак ти ви ра ју и да се ства ра-
ју рад не на ви ке. За сад ће 
има ти при ли ку да ра де у јав-
ним ко му нал ним пред у зе ћи ма 
„Во до вод“ и „Ко му на лије“ – 
ре кла је Ста ни са вље вић. 

Са ња Ста не тић 

Кан це ла ри ја за сма ње ње 
си ро ма штва у Ру ми та ко ђе је 
зва нич но отво ре на 15. мар та, 
а отва ра њу је при су ство вао 
Вла ди мир Илић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња.

- Нај бо љи на чин бор бе про-
тив си ро ма штва је по ди за ње 
при вред них ак тив но сти. То 
на ше опре де ље ње се по ка за-
ло као ис прав но, јер смо 
то ком три про те кле го ди не 
ус пе ли да упо сли мо пре ко 

2.500 ли ца у ин ве сти ци ја ма 
ко је смо ре а ли зо ва ли, што се 
по зи тив но од ра зи ло и на „крв-
ну сли ку“ на шег бу џе та, а 
ти ме има мо и мо гућ но сти за 
по ди за ње ни воа со ци јал них 
услу га. Ми смо опре де ли ли 
пре ко 142 ми ли о на ди на ра за 
пру жа ње со ци јал них услу га, 
знат но ви ше не го ра ни јих 
го ди на. У то ме ће би ти зна ча-
јан и рад ове Кан це ла ри је - 
ре као је Сте ван Ко ва че вић, 
пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Ру ма.

Кан це ла ри ја и у Ру ми

Отва ра ње кан це ла ри је
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ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Стара Пазова као пример
јавно  приватног партнерства

У општи ни Ста ра Пазо ва реа ли зо-
ва не су неке иде је које су за 
оста так Срби је још увек миса о на 

име ни ца, као што је јав но - при ват но 
парт нер ство и муни ци пал не обве зни-
це. Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо-
ва Ђор ђе Ради но вић каже да је задо-
во љан таквим видом реа ли за ци је 
инфра струк тур них обје ка та. Посеб но 
због тога што су у пита њу ску пи про јек-
ти који не би могли да се реа ли зу ју 
сред стви ма буџе та у тако крат ком року.   

- У про шлој 2016. годи ни доста ства-
ри смо завр ши ли. Има ли смо вели ких 
инве сти ци ја. Изгра ди ли смо деч ји 

вртић у Беле ги шу и спорт ску халу у 
Голу бин ци ма. За то смо еми то ва ли 
муни ци пал не обве зни це и тај новац 
смо намен ски потро ши ли. Задо вољ ни 
смо пове ре њем гра ђа на у Општи ну. 
Обве зни це су пла ну ле за седам дана. 
Кад бисмо хте ли успе ли бисмо да про-
да мо мно го, али неће мо, јер неће мо 
да се заду жу је мо. Што се тиче дру гог 
моде ла, асфал ти ра ли смо по прин ци-
пу при ват но – јав ног парт нер ства 38 
кило ме та ра пута у 116 ули ца на тери-
то ри ји општи не. То је зани мљи во за 
дру ге локал не само у пра ве као при-
мер, јер се општи на на тај начин не 

заду жу је, не пове ћа ва се јав ни дуг, а 
завр ша ва ју се круп ни и ску пи капи тал-
ни објек ти који не би могли да се завр-
ше само сред стви ма из буџе та општи-
не. У гра до ви ма Аустри је и Немач ке са 
који ма сара ђу је мо јав но – при ват но 
парт нер ство је начин да се изгра де 
такви објек ти од јав ног зна ча ја. Ми смо 
узе ли тај рецепт и сма трам да смо га 
успе шно при ме ни ли у Ста рој Пазо ви. 
Има ли смо помоћ НАЛЕД-а и Стал не 
кон фе рен ци је гра до ва и општи на. То 
су били први про јек ти јав но – при ват-
ног парт нер ства у Срби ји - каже Ђор ђе 
Ради но вић.

Ђор ђе Ради но вић, председник Општине Стара Пазова

Нама је све у 
при вре ди, и ми 

мно го пажње 
посве ћу је мо 

при вред ни ци ма. 
Захва љу ју ћи 

добром
посло ва њу

при вред ни ка у 
нашој општи ни

у јану а ру смо 
има ли 12 одсто 

већи при лив 
нов ца у буџет 

него про шле 
годи не. И поред 

ума ње ња које 
смо има ли
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М НОВИ НЕ: Наја ви ли сте изград
њу кана ли за ци о не мре же на целој 
тери то ри ји пазо вач ке општи не. Да 
ли ће и тај про је кат бити реа ли зо
ван на прин ци пу јав но – при ват ног 
парт нер ства?

ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ: По том 
прин ци пу хоће мо да ради мо и кана ли-
за ци ју. Има ли смо рас пи сан међу на-
род ни тен дер на ком је про шао дан ски 
фонд. Пред сам пот пис уго во ра они се 
нису поја ви ли. Пусти ли смо гаран ци је, 
око 2,85 мили о на евра. Те паре су 
оро че не, али већ у апри лу ћемо их 
потро ши ти у инве сти ци је. Има ли смо 
несре ћу са том дан ском фир мом која 
је оти шла у сте чај. Нисмо ни доби ли 
нека наро чи та обја шње ња. Ми смо се 
обе ште ти ли, али реа ли за ци ја про јек-
та је заста ла. У фази су пре го во ри са 
неко ли ко заин те ре со ва них инве сти то-
ра. Вред ност радо ва је 35 мили о на 
евра, рок изград ње три годи не.

Ми смо напра ви ли и сту ди ју изво-
дљи во сти и оправ да но сти про јек та. 
Тај посао је тра јао око две годи не. Уз 
кана ли за ци ју пла ни ра мо и изград њу 
пре чи ста ча отпад них вода. Ту смо 
оства ри ли сарад њу са немач ком 
покра ји ном Баден Вир тем берг. Они 
су нам пла ти ли суди ју оправ да но сти 
изград ње коју је радио инсти тут из 
Штут гар та. То је вео ма важно, јер 
ћемо моћи да апли ци ра мо код евр оп-
ских фон до ва са пре по ру ком инсти-
ту та.

У току је изград ња петље на 
искљу че њу са ауто – пута у инду
стриј ској зони код Лидла и Деле за. 

Кад се оче ку је наста вак радо ва?
То је више де це ниј ски про је кат и гра-

ђа ни ће након завр шет ка ових радо ва 
има ти директ но укљу че ње на ауто – 
пут. Радо ви су у току, чека мо про ле ће 
да се наста ве. Тре нут но се ради на 
спу шта њу гасне инфра струк ту ре на 
чети ри метра дуби не. Све што се тиче 
доку мен та ци је је завр ше но, анга жо-
ван је добар изво ђач и оче ку јем да 
неће бити ника квих про бле ма. Општи-
на је реши ла имо вин ско прав не одно-
се, 18 при ват них пар це ла смо отку пи-
ли, заме ни ли и пре ба ци ли на држа ву 
да би Путе ви Срби је могли да доби ју 
дозво лу. То је тра ја ло две годи не и 
кошта ло је мили он евра. Ова петља је 
за Пазо ву вео ма зна чај на. Када се све 
завр ши има ће мо три искљу че ња и 
укљу че ња на 10-15 кило ме та ра ауто - 
пута и то сва три у инду стриј ске зоне, 
у Новим Банов ци ма, Новој Пазо ви и 
Ста рој Пазо ви. Инду стриј ска зона у 
којој се ради петља је наме ње на 
углав ном за дистри бу тив не цен тре. Ту 
је вели ка фре квен ци ја сао бра ћа ја, а 
нала зи се пре наплат не рам пе када се 
дола зи из Бео гра да. За инве сти то ре 
је то вео ма зна чај но, да им ками о ни 
не про ла зе кроз наплат не рам пе. У 
Мини стар ству при вре де смо кон ку ри-
са ли за пут којим бисмо спо ји ли две 
петље, Нову Пазо ву и Нове Банов це. 
Тај пут би ишао пара лел но са ауто –
путем кроз инду стриј ску зону. Има мо 
про је кат и дозво лу, тако да оче ку је мо 
да ће мини стар ство сно си ти 50 одсто 
тро шко ва.

Асфал ти ра ли
смо по прин ци пу
при ват но – јав ног 

парт нер ства
38 кило ме та ра пута

у 116 ули ца на
тери то ри ји општи не. 

То је зани мљи во
за дру ге локал не
само у пра ве као
при мер, јер се
општи на на тај

начин не заду жу је,
не пове ћа ва се јав ни 

дуг, а завр ша ва ју
се круп ни и ску пи 
капи тал ни објек ти

Идеј но реше ње нове кру жне рас кр сни це код ком плек са базе на изме ђу Ста ре и Нове Пазо ве

M NOVINE :
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Из којих зема ља има нај ви ше 
инве сти то ра у Ста рој Пазо ви?

Нај ви ше има мо фир ми из Ита ли је, 
Немач ке, Аустри је. Има тре нут но 92 
стра не фир ме, са тен ден ци јом пове-
ћа ња бро ја. У пла ну су и про ши ре ња 
про из вод ње у неким фир ма ма, као 
што су Мил шпед и Алу мил. У наја ви 
има мо још фир ми које ће доћи у Ста-
ру Пазо ву. Често се деша ва да се 
фир ме пре се ле из Бео гра да у Пазо ву. 
Јед но став ни је им је посло ва ње и јед-
но став ни ја кому ни ка ци ја са пред сед-
ни ком општи не. Нама је све у при вре-
ди, и ми мно го пажње посве ћу је мо 
при вред ни ци ма. Захва љу ју ћи добром 
посло ва њу при вред ни ка у нашој 
општи ни у јану а ру смо има ли 12 одсто 
већи при лив нов ца у буџет него про-
шле годи не. И поред ума ње ња које 
смо има ли.

Ради те озбиљ но на томе да Ста ра 
Пазо ва доби је ста тус Гра да. Како 
теку, да тако каже мо, при пре ме, како 
се инсти ту ци је при ла го ђа ва ју том 
буду ћем ста ту су?

Мно ге општи не у Срби ји су ста тус 
Гра да доби ле из поли тич ких раз ло га. 
Ста ра Пазо ва неће бити јед на од 
таквих општи на. Ми се при пре ма мо и 
оче ку је мо да ће се то дого ди ти негде 
2019. годи не. До тада ради мо на ства-
ра њу усло ва за тако нешто. Све репу-
блич ке инсти ту ци је ће бити сме ште не 
на јед ном месту, у згра ди Ерсте бан ке 
коју смо отку пи ли и коју тре ба да рено-
ви ра мо. Када доби је мо ста тус Гра да и 

те инсти ту ци је ће пре ра сти у фили ја-
ле. Ми ради мо на томе да ство ри мо 
инфра струк ту ру за све инсти ту ци је 
које су гра ду потреб не, суд, тужи ла-
штво, слу жба за запо шља ва ње, сви 
фон до ви, поли ци ја. До 2019. годи не 
ћемо бити спрем ни. То ради мо јако 
озбиљ но и не жури мо. Иде ја је да се 
након доби ја ња ста ту са Гра да у Ста рој 
Пазо ви фор ми ра ју три град ске општи-
не, Банов ци који би обу хва та ли места 
у Поду на вљу, Нова Пазо ва - Вој ка, 
Крње шев ци и Ста ра Пазо ва, Голу бин-
ци. Сма тра мо да месне зајед ни це 
сада нема ју неку наро чи ту функ ци ју 
пошто су без овла шће ња, а општи не 
има ју над ле жно сти и буџет тако би 
систем функ ци о ни сао ефи ка сни је. 
Гра ђа ни то у сушти ни и желе. То су 
неке иде је која сам ја пред ла гао дав-
но. Још пре него што сам постао пред-
сед ник општи не.

Коли ко је уло же но у сео ске месне 
зајед ни це и какве про јек те пла ни ра
те у будућ но сти?

У Беле ги шу у пла ну је ком плет на 
адап та ци ја основ не шко ле. То ће 
кошта ти изме ђу 40 и 50 мили о на дина-
ра, затим ту је про је кат адап та ци је 
дома кул ту ре и изград ња свла чи о ни це 
на ста ди о ну. Школ ска згра да нај ве ћа 
је инве сти ци ја. У овом селу смо све 
дове ли у ред, сем дома кул ту ре. Има-
мо изгра ђен вртић, рено ви ра ну цркву, 
уре ђе но гро бље, капе лу, амбу лан ту. 
Сад је шко ла дошла на ред. Добро је 
што се беле жи све већи број прва ка, 
тако да ула га ње у шко лу има сми сла.

У Ста рим Банов ци ма биће изгра ђе-

Мно ге општи не
у Срби ји су ста тус

Гра да доби ле
из поли тич ких

раз ло га. Ста ра Пазо ва 
неће бити јед на

од таквих општи на.
Ми се при пре ма мо и 
оче ку је мо да ће се то 
дого ди ти негде 2019. 

годи не. До тада
ради мо на ства ра њу 
усло ва за тако нешто

Прва фаза рекон струк ци је реги о нал ног пута Ста ри Банов ци  Рума
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на спорт ска хала, која ће обез бе ди ти 
усло ве за бавље ње спо ром за сва 
места у Поду на вљу, Нове и Ста ре 
Банов це, Беле гиш, Сур дук и Банов це 
Дунав. Ми сем Крње ше ва ца у сва ком 
селу има мо школ ску спорт ску халу. И у 
Ста рим Банов ци ма је сре ђе на амбу-
лан та, црква, тре ба да се изгра ди још 
вртић.

У Банов ци ма Дунав гра ди се црква 
јер су гра ђа ни то зах те ва ли, и гра ди мо 
згра ду за исту ре но оде ље ње основ не 
шко ле из Нових Бано вац, до четвр тог 
раз ре да. Има мо у пла ну да ура ди мо 
бици кли стич ко пешач ку ста зу од Бано-
вац Дунав до Нових Бано ва ца у дужи-
ни од јед ног кило ме тра. Завр ша ва мо 
уре ђе ње цен тра села. Викен дом пла-
ни ра мо да затво ри мо сао бра ћај, око 
шко ле, цркве. То је цен тар кул тур них 
дога ђа ња у овом месту. Пла ни ра се 
ком плет на адап та ци ја згра де основ не 
шко ле, која ће кошта ти око 60 мили о на 
дина ра.

У Новој Пазо ви ради ће мо школ ску 
салу за физич ко. Спорт ска хала је пре-
оп те ре ће на тако да ће ова бити само 
за шко лу децу, док ће клу бо ви ма оста-
ти на рас по ла га њу посто је ћа хала. 
Изме шта ће мо пија цу и уре ди ти трг у 
стро гом цен тру места. Пла ни ра се и 
рекон струк ци ја водо вод не мре же и 
заме на азбест них водо вод них цеви.

План је да се уре ди цен тар Голу би на-
ца, асфал ти ра неко ли ко ста рих ули ца, 
и сре ди фуд бал ски ста ди о на. Про шле 
годи не смо напра ви ли спорт ску халу са 
кугла ном, рено ви ра ли обе цркве, изгра-
ди ли вртић, уре ди ли гро бље.

Уре ђе ње цен тра Вој ке по нај мо дер-
ни јим стан дар ди ма кошта ће 60 мили о-
на дина ра и у том про јек ту уче ству је и 
мини стар ство при вре де. Ура ди ће се и 
ком плет на адап та ци ја шко ле која је 
била је доста запу штен шко ла, као и 
завр ше так водо вод не мре же.

Тако ђе уре ди ће мо и цен тар Крње ше-
ва ца, сре ди ти шко лу, вртић и фуд бал-
ско игра ли ште.

Сур дук нам је важан због тури ста 
који у све већем бро ју дола зе. У пла ну 
је уре ђе ње цен тра, асфал ти ра ње ули-
ца. Гро бље и капе ла су сре ђе ни. Школ-
ска сала већ посто ји. Амбу лан те смо 
рено ви ра ли у свим сели ма. Напра ви ли 
смо оде ље ње за дија ли зу. Пла ни ра мо 
да про ши ри мо то оде ље ње, да пове ћа-
мо капа ци тет и изгра ди мо нови обје-
кат.

Што се Ста ре Пазо ве тиче, гра ди ће-
мо спорт ску салу за уче ни ке сред ње 
шко ле. Општи на је из буџе та пла ћа ла 
пре воз уче ни ци ма са тери то ри је наше 
општи не који су поха ђа ли пазо вач ку 
сред њу шко лу у виси ни од 80 одсто 
цене кар те. За оне који су се упи са ли у 
шко ле ван Ста ре Пазо ве доти ра ли смо 
50 одсто цене кар те. И та мера је дала 
резул та те. Наша сред ња шко ла је пре-
пу на. Наред не годи не ћемо ура ди ти 
ком плет ну рекон струк ци ју згра де сред-
ње шко ле. У пла ну је изме шта ње ста-
ди о на и изград ње тржног цен тра.

В. Ћосић

ЈКП „ЧИ СТО ЋА“ СТА РА ПА ЗО ВА

Чи шће ње ди вљих 
де по ни ја
Про блем ди вљих де по ни ја ни је за о-

би шао ни оп шти ну Ста ра Па зо ва. 
На те ри то ри ји оп шти не за по че ла 

је ак ци ја чи шће ња ди вљих де по ни ја. 
Рад ни ци Јав но ко му нал ног пред у зе ћа 
„Чи сто ћа“ су на те ре ну и укло њен је ве-
ли ки број ди вљих де по ни ја ко је из но ва 
ни чу или се по ја вљу ју но ве.

Нео д го вор ним по на ша њем по је ди на-
ца, њи хо вом не бри гом и не мар но шћу 
стал но ни чу но ве ди вље де по ни је чи ме 
се ши ри не при ја тан ми рис и на да све 
угро жа ва жи вот на сре ди на и без бед ност 
са мих гра ђа на. 

- У свим де ло ви ма оп шти не има мо 
под јед на ки број де по ни ја. Нај ве ћи про-
блем је што ми те де по ни је чи сти мо, али 
вр ло бр зо се гра ђа ни вра ћа ју на та ме-
ста или отво ре но ве де по ни је или ба ца ју 
сме ће на атар ске пу те ве - ре као је Јо ви-
ца Га гри ца, ди рек тор ЈКП „Чи сто ћа“.

Иако ди вље де по ни је ни су у над ле-
жно сти ЈКП „Чи сто ћа“, с об зи ром на то 
да рад ни ци овог пред у зе ћа по на ло гу Ко-
му нал не ин спек ци је вр ше њи хо во укла-
ња ње, у пла ну је ре ша ва ње овог про бле-
ма. Нај кри тич ни је тач ке су пре ма Вој ки 
у Го лу бин ци ма, као и на по те зу из ме ђу 
Ста ре Па зо ве и Ста рих Ба но ва ца.

- Ми ће мо гле да ти у на ред ном пе ри о ду 
да чак на не ким де по ни ја ма по ста ви мо 
ви део над зор да би мо гли да по ка жња-
ва мо је дан део пред у зет ни ка или фи зич-
ких ли ца, по што се ов де ра ди и о пред-
у зет ни ци ма и о фи зич ким ли ци ма, ко ји 
пра ве те ди вље де по ни је и он да би на 
тај на чин мо гли да кре не мо у њи хо во су-
зби ја ње - ис та као је Јо ви ца Га гри ца.

То ком про шле не де ље очи шће ни су 
хан га ри у Но вој Па зо ви и ком пле тан пут-
ни по јас из ме ђу Ста ре и Но ве Па зо ве, 
као и је дан део пу та од Ста ре Па зо ве 
ка Вој ки. Та ко ђе, укло ње но је чак се дам 
ди вљих де по ни ја на по те зу Но ва Па зо ва 
- Ста ри Ба нов ци. Исто вре ме но, укла ња 
се и от пад ко ји је то ком зи ме био за тр-
пан сне гом.

- Рад ни ци Чи сто ће су ишли бу квал но 
ме тар по ме тар и са ку пља ли по це лој 
те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва тај от-
пад, ту има и ко му нал ног от па да и не ких 
ка у че ва, као и опа сног от па да - до дао је 
Га гри ца.

Сви гра ђа ни ко ји при ме те нео д го вор но 
и не до лич но по на ша ња по је ди на ца ко ји 
до при но се ства ра њу ди вљих де по ни-
ја нео п ход но да је фо то гра фи шу исте и 
при ја ве их ЈКП „Чи сто ћа“ или ко му нал ној 
ин спек ци ји.

 С. С.

Јо ви ца Га гри ца, 
ди рек тор ЈКП „Чи сто ћа“

Вла да Ср би је про гла-
си ла је 2017. и 2018. 
го ди на ма бор бе про тив 
си ве еко но ми је, а 
на град на игра „Узми 
ра чун и по бе ди“ је јед на 
од 68 под сти цај них 
ме ра. На град на игра 
тра је до 30. мар та, 
по след ње из вла че ње 
ће би ти 31. мар та. 
Па ра лел но са на град-
ном игром ор га ни зу је се 
так ми че ње оп шти на и 
гра до ва у бро ју при ку-
пље них фи скал них 
ра чу на и сли по ва. Ра чу-
не тре ба сла ти ис кљу-
чи во у брен ди ра ним ко вер та ма и не 
тре ба ме ша ти фи скал не ра чу не и сли по-
ве. Сва ки ра чун мо ра би ти ве ћи од 100 
ди на ра. До са да је за на гра ду игру „Узми 
ра чун и по бе ди“ по сла то је бли зу пет 

ми ли о на ко вер ти, ре кла је за РТВ Ста ра 
Па зо ва Ана Бр на бић, ми ни стар ка за 
др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву и 
на ја ви ла још је дан круг на град не игре. 

Ј. К.

МИ НИ СТАР КА АНА БР НА БИЋ У ПА ЗО ВИ

Узми ра чун и по бе ди

Ми ни стар ка Ана Бр на бић
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МИЛАН КОВА ЧЕ ВИЋ, ЗАМЕ НИК ПОКРА ЈИН СКОГ СЕКРЕ ТА РА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Шко ле у Сре му су
у доста добром ста њу

Обра зо ва ње и про цес обра зо ва ња 
ће у будућ но сти има ти зна чај ну 
уло гу, не само из пер спек ти ве 

европ ских инте гра ци ја и при бли жа ва ња 
Срби је члан ству у Европ ској уни ји, већ 
пре све га из пуке чиње ни це да модер ног 
и про спе ри тет ног дру штва нема без 
обра зо ва них гра ђа на. Са заме ни ком 
покра јин ског секре та ра за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и наци о нал не мањи не 
- наци о нал не зајед ни це Мила ном Кова-
че ви ћем раз го ва ра ли смо о иза зо ви ма 
који сто је пред обра зов ним систе мом 
Срби је, и у орга ни за ци о ном и у финан-
сиј ско мате ри јал ном сми слу.

Упр кос годи на ма тран зи ци је кроз које 
ово дру штво и држа ва про ла зе, наш 
саго вор ник сма тра да је обра зо ва ње 
један од бољих сег ме на та овог дру штва.

- Ниво обра зо ва ња и наше школ ство 
је цење но и ван гра ни ца Срби је. Наши 
уче ни ци оства ру ју изу зет не резул та те у 
ино стран ству, то је сво је вр сно при зна ње 
систе му обра зо ва ња - каже Милан Кова-
че вић.

М НОВИ НЕ: У послед ње вре ме мно
го се при ча о дуал ном обра зо ва њу 
као нео п ход ном усло ву раз во ја при
вре де и дру штва у цели ни. Ако се 
при се ти мо неких моде ла обра зо ва ња 
из про шло сти, доћи ћемо до спо зна је 
да смо такав систем обра зо ва ња 
овде већ има ли и да то није ништа 
непо зна то ни ново.

МИЛАН КОВА ЧЕ ВИЋ: Ми смо ина че 
има ли доста добро уре ђен систем 
обра зо ва ња, то могу да кажем као 
човек који је дошао из тог систе ма. 
Систем дуал ног обра зо ва ња је посто јао 
код нас као „шко ла уче ни ка у при вре-
ди“, али је он изгу бљен уво ђе њем усме-
ре ног обра зо ва ња. То је била тако зва на 
Шува ро ва рефор ма школ ства. Поку шај 
да се у исту раван у првој годи ни сред-
ње шко ле ста ве сви уче ни ци без обзи ра 
на постиг ну те резул та те у основ ној шко-
ли, није се пока зао као добар. Нека да-
шња шко ла уче ни ка у при вре ди је 
дефи ни са ла два дана опште обра зов-
них пред ме та и три дана обра зов не 

прак се. У том систе му има ли смо и раз-
ви је ну при вре ду и при вред не субјек те у 
који ма је посто ја ла потре ба за тим 
кадро ви ма, реци мо за машин бра ва ри-
ма, зава ри ва чи ма, меса ри ма, пека ри-
ма... У таквој при вре ди су уче ни ци 
могли да стек ну врло ква ли тет ну прак-
су. Ми смо то све изгу би ли услед лоше 
при ва ти за ци је која је све оно што је 
било про из вод но уни шти ла. Сада се 
ства ра ју нови моде ли који се у сушти ни 
осла ња ју на наш нека да шњи модел. 
Поме ну ћу мађар ски модел дуал ног 
обра зо ва ња. Мађа ри су из сред њих 
струч них шко ла „изву кли“ прак тич ну 
наста ву, и у шко ла ма оста ви ли само 
опште обра зов не пред ме те. Прак тич на 
наста ва је пре ба че на у при вред не комо-
ре, тако да при вре да сама струк ту ри ра 
оне кадро ве који су јој потреб ни. У овом 
систе му нема пре ба ци ва ња лоп ти це из 
шко ле у при вре ду и обр ну то. Тре ба 
каза ти да и у Мађар ској има отпо ра у 
реа ли за ци ји овог моде ла, који је извор-
но немач ки модел.

M NOVINE :

Систем дуал ног 
обра зо ва ња је 

посто јао код
нас као „шко ла 

уче ни ка у
при вре ди“, али 
је он изгу бљен 

уво ђе њем
усме ре ног

обра зо ва ња.
У том систе му 

има ли смо
и раз ви је ну

при вре ду
и при вред не 

субјек те
у који ма

је посто ја ла 
потре ба за тим 

кадро ви ма
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Кад се поме ну ли отпо ре, чини се да 
се ни код нас нови не не уво де без 
отпо ра. 

Ми заи ста нисмо спрем ни за брзе и 
дина мич не про ме не. Ми још увек нисмо 
уве ли наста ву инфор ма ти ке као оба ве-
зан пред мет и то у ери инфор ма тич ког 
дру штва. 

Да ли Вам се чини да су наша деца 
по завр шет ку шко ло ва ња непри пре
мље на за прак ти чан живот. Како 
ускла ди ти потре бе тржи шта и обра
зов ни систем?

Пра во пита ње је упра во то, како ускла-
ди ти при вре ду и обра зо ва ње. Ми има мо 
план упи са и сва ки дирек тор и сва ка 
шко ла се бори да упи ше одре ђе ни број 
уче ни ка. Чим се упи ше мањи број уче ни-
ка, у тој шко ли се поја вљу је тех но ло шки 
вишак и дирек тор има про блем да упо-
сли одре ђен број про фе со ра. У таквим 
окол но сти ма испа да да су успе шни само 
они дирек то ри који успе ју да упи шу што 
већи број ђака. Ево при ме ра, ми смо 
шко ло ва ли кадро ве у обла сти пеј за жне 
архи тек ту ре, ја не видим потре бу при-
вре де за тим кадром. Па смо оглед но 
шко ло ва ли рен џе ре, а наш систем наци-
о нал них пар ко ва још није ускла ђен са 
ЕУ. Тако да ти наши рен џе ри нема ју шта 
да раде. А са дру ге стра не шко лу је мо 
меди цин ске тех ни ча ре и лека ре који 
масов но одла зе у ино стран ство. Да се 
раз у ме мо, тај про блем има ју и све 
земље у окру же њу, не само Срби ја. 
Каже мо: одла зе нам струч ња ци. Јесте, 
одла зе, али нико не каже зашто, шта је 
узр ок. Немач ко тржи ште нај ви ше тих 
људи апсор бу је. Зато што нај ве ћи број 
немач ког меди цин ског осо бља одла зи у 
Швај цар ску, Ита ли ју, Афри ку... Иду тамо 
где су пла те веће. Наши људи су тамо 
вео ма цење ни.

Како оце њу је те наш обра зов ни 
систем у све тлу дина мич них дру
штве них и еко ном ских про ме на, про
це са европ ских инте гра ци ја и иза зо ва 
модер ног вре ме на?

Ми смо део Евр о пе, ма коли ко они то 
нама опо ни ра ли. Ми смо ту. Са дру ге 
стра не, у одно су на про те кло вре ме про-
ме ни ла се струк ту ра капи та ла и вла сни-
штва. То је кључ за све дру штве не про-
ме не. Код нас се то дого ди ло сти хиј ски и 
зато тој сти хи ји пла ћа мо данак. Ми данас 
суб вен ци о ни ше мо отва ра ње нових рад-
них места, а уни ште но је мно го тога 
доброг. Ми смо има ли модел задру гар-
ства који је био функ ци о на лан. Ита ли ја-
ни су наш модел пре пи са ли и данас 
држе пре да ва ња по све ту о том моде лу 
задру гар ства. Ми се пола ко вра ћа мо на 
оне гра не на који ма смо били, али за то 
тре ба вре ме на. Систем обра зо ва ња би 
тре бао да се ино ви ра и реструк ту и ра од 
пред школ ског обра зо ва ња. С обзи ром на 
масов не кому ни ка ци је, на то да су роди-
те љи дана шње деце на вишем нивоу 
обра зо ва ња у одно су на наше роди те-
ље. Деца већ у врти ћу и основ ној шко ли 
доста добро руку ју мобил ним теле фо ни-
ма, табле ти ма, рачу на ри ма и већ у 
раном детињ ству уме ју да кори сте раз не 
апли ка ци је. Тај ниво и еду ка ци ја про-
свет них рад ни ка и при ме не у обра зо ва-
њу био би под ло жан про ме на ма. Посеб-

но би наста ву од првог до четвр тог раз-
ре да тре ба ло рас те ре ти ти. Данас првак 
има оба ве зних пет часо ва, а има само 
седам годи на. Па има избор ни пред мет, 
па додат ну наста ву и тако даље. Дете од 
седам годи на не може то да под не се у 
одно су на свој пси хо-физич ки раз вој. 
Још ако има те неке шко ле где су сме не 
ста тич не, тај мали првак кад иде попод-
не нема вре ме на ни да се одмо ри, роди-
те љи га попод не већ чека ју да ради 
дома ћи и он нема вре ме на за игру, а то 
се одра жа ва на деч ју кре а тив ност.

Про те клих месе ци сте оби шли мно
ге шко ле по Вој во ди ни. Каква је ситу
а ци ја у вој во ђан ским шко ла ма, где је 
Срем у одно су на Бач ку и Банат?

Доста оби ла зим шко ле, и са поно сом 
могу рећи да су шко ле у Сре му у доста 
добром ста њу. Што се покра јин ског 
секре та ри ја та тиче, доста се ула же у 
обно ву школ ских обје ка та, али ула же се 
и у уче нич ки стан дард. Ми смо дигли 
буџет за суб вен ци о ни са ње тро шко ва 
пута за ђаке са 87 на 187 мили о на дина-
ра. Суб вен ци о ни ше мо пре воз за све уче-
ни ке сред њих шко ле у сто по стот ном 
изно су. Сред њо школ ци ма је био обез бе-
ђен и бес пла тан улаз на недав но одр жан 
Сајам обра зо ва ња на ком су се пред ста-
ви ле све висо ко школ ске уста но ве и 
факул те ти из Вој во ди не. Тај сајам је 
посе ти ло 10.000 уче ни ка из уну тра шњо-
сти. Што се тиче ста ња обје ка та, први 
пут смо опре де ли ли 50 мили о на за про-
јек те и про јект ну доку мен та ци ју за сана-
ци ју школ ских обје ка та. Шко ле нису про-
фи та бил не уста но ве, њима се рет ко ко 
бави. Због тога смо доне ли одлу ку да 
финан си ра мо про јек те који су потреб ни 
шко ла ма како би могле да кон ку ри шу за 
сред ства. Без про јект не доку мен та ци је 
тешко се могу доби ти сред ства за рекон-
струк ци је и сана ци је школ ских обје ка та. 
Кра јем мар та ће бити завр шен кон курс и 
виде ће мо како ће се то завр ши ти. Основ-
не шко ле су до сада апли ци ра ле за око 
110 мили о на, сред ње шко ле су апли ци-
ра ле ка неких 48 мили о на а домо ви уче-
ни ка за пет мили о на дина ра. Ових дана 

рас пи сан је и кон курс за пред школ ске 
уста но ве на који ће се јавља ти локал не 
само у пра ве с обзи ром на то да су оне 
осни ва чи пред школ ских уста но ва. 

Покра јин ска вла да је помо гла и 
изград њу згра де основ не шко ле у 
Мачван ској Митро ви ци, али ула же и у 
дру ге шко ле.

Покра ји на ће зна чај но допри не ти 
изград њи згра де основ не шко ле. За дру-
гу фазу смо у јану а ру дали девет мили о-
на дина ра и дали смо чети ри мили о на 
за рекон струк ци ју кро ва згра де под руч-
не шко ле „Јован Јова но вић Змај“ у Јар-
ку. Покра јин ски секре та ри јат актив но 
уче ству је у подр шци како основ ним тако 
и сред њим шко ла ма у Вој во ди ни. У 
послед ње вре ме тесно сара ђу је мо са 
покра јин ским секре та ри ја том за пољо-
при вре ду који финан сиј ски пома же прак-
тич ну наста ву у пољо при вред ним шко-
ла ма. Помоћ се кори сти за набав ку 
сад ног мате ри ја ла, про тив град них мре-
жа, пољо при вред не меха ни за ци је итд. У 
пољо при вред ној шко ли у Руми је завр-
шен обје кат за прак тич ну наста ву, ради 
се о вете ри нар ским тех ни ча ри ма, напра-
вље но је савре ме но пра си ли ште. Покра-
јин ска вла да и Упра ва за капи тал на 
ула га ња су у изград њу тог објек та уло-
жи ла знат на сред ства, као и Општи на 
Рума и сама шко ла. 

Кад се поме ну ли Јарак, чиње ни ца 
је да сте Ви Сре мац, а да се у послед
ње вре ме Срем ци пола ко „вра ћа ју“ у 
покра јин ску вла ду. Јед но вре ме их 
није било. Да ли то зна чи да сада не 
посто ји ани мо зи тет у вој во ђан ским 
струк ту ра ма пре ма Срем ци ма.

На неки начин сте у пра ву. Сада је 
Сре ма ца у вој во ђан ској вла ди мно го 
више него што их је било рани је. Бит но 
је да Покра јин ска вла да, на челу са Иго-
ром Миро ви ћем доста ула же у Срем. 
Морам поме ну ти и то да по Вој во ди ни 
има доста нера ци о нал но гра ђе них обје-
ка та. Реци мо у Бач ком Добром Пољу 
које има чети ри хиља де ста нов ни ка 
изгра ђе на је фено ме нал на спорт ска 
хала при шко ли која би могла да сер ви-
си ра 25 хиља да ста нов ни ка. И што је 
још горе, у таквој хали није завр шен 
систем за гре ја ње па уче ни ци зими не 
могу да је кори сте. Исти слу чај је са 
Госпо ђин ци ма... Али ми ћемо то реши ти. 

Какав је план Вашег секре та ри ја та 
за наред не годи не? Шта ће бити при
о ри те ти?

Напра вљен је тро го ди шњи финан сиј-
ски план у обла сти обра зо ва ња. Апсо-
лут ни при о ри тет ће има ти про јек ти који-
ма се изба цу је азбест, било да је реч о 
кров ним покрив ка ма или фаса да ма. 
Дру го по важно сти је сана ци ја сани ра-
них чво ро ва. Још ми нисмо дости гли 
задо во ља ва ју ћи ниво у тој обла сти, кад 
је реч о сани та р ним чво ро ви ма. Потреб-
но је мало пора ди ти на томе. Има разних 
при ме ра на тере ну, али при ме ће но је да 
тамо где је ста би лан менаџ мент, мислим 
на дирек то ра који је два-три ман да та на 
челу шко ле, у таквој шко ли је ситу а ци ја 
боља него у шко ли у којој се сва ке две 
годи не мења дирек тор. 

Владимир Ћосић

Каква су оче ки ва ња од избор не кам
па ње? Игор Миро вић оче ку је добре 
резул та те у Сре му.

У Сре му је доста ура ђе но, од Ста ре 
Пазо ве па до Шида. Дошло је доста инве-
сти то ра. Сам гео граф ски поло жај Сре ма је 
извр стан, пру га, ауто - пут, река Сава, бли-
зи на Бео гра да, Новог Сада. Изме ђу оста-
лог и то је допри не ло да се добар део 
инве сти то ра лоци ра упра во у Сре му. Сада 
смо све до ци екс пан зи је општи не Рума. 
Инду стриј ска зона пре ма ауто - путу се 
попу ња ва, вели ки број ста нов ни ка митро-
вач ке општи не ради у Руми. Веро ват но 
ћемо се у будућ но сти суо чи ти са недо стат-
ком рад не сна ге. Поли тич ка ситу а ци ја је у 
Сре му ста бил на, захва љу ју ћи томе што је 
еко ном ска ситу а ци ја мно го боља него што 
је била рани је.  

Политичка 
ситуација
стабилна
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У Пре кр шај ном суду у Срем ској 
Митро ви ци про шле сре де, 15. 
мар та наста вље но је суђе ње у 

поступ ку који се води про тив Сло бо да-
на Сто ка но ви ћа, нека да шњег начел ника 
Поли ци је. Саслу ша ни су све до ци Ненад 
Лема јић и др Миро слав Кен дри шић. 

Поли ци ја је по слу жбе ној дужно сти 
под не ла пре кр шај ну при ја ву про тив 
Сло бо да на Сто ка но ви ћа, који је опу жен 
да је 17. авгу ста про шле годи не након 
вер бал ног суко ба са Нена дом Лема ји-
ћем испред згра де Скуп шти не, физич ки 
напао Лема ји ћа. 

Ненад Лема јић је на саслу ша ње 
дошао у прат њи адво ка та Бори сла ва 
Пупав ца. Како је изја вио, 17. авгу ста чим 
је иза шао из згра де Општи не у Срем ској 
Митро ви ци при ме тио је Сло бо да на Сто-
ка но ви ћа који се када га је видео зале-
тео пре ма њему да га уда ри.

- Махи нал но сам ста вио руке испред 
лица и осе тио сам да сам задо био пар 
уда ра ца, не знам тач но коли ко и не 
могу пре ци зно да кажем да ли су ти 
удар ци били затво ре ном или отво ре-
ном шаком, јер је то био „тре ну так“. И ја 
сам се „отр гао“ од њега и брзим кора ком 
сам се ода љио од њега и ушао у згра ду 
Општи не, те сам пор ти ру рекао да позо-
ве поли ци ју. У међу вре ме ну је дошла 
поли ци ја и ја сам дао поли ци ји сво ју 
изја ву, али сам тако ђе и касни је оти шао 
до тоа ле та у згра ди општи не и при ме-
тио сам да имам посе ко ти ну у пре де лу 
носа и испод ока, али сад не могу тач но 
да се сетим да ли је била испод десног 
или левог ока. Знам да сам после тог 
дога ђа ја оти шао код лека ра, одно сно 

на Хит ну помоћ. На Хит ној помо ћи ме је 
лекар пре гле дао и упу тио ме код лека ра 
спе ци ја ли сте за ухо, грло, нос – изја вио 
је Лема јић.

Он је неги рао да се уоп ште обра ћао 
окри вље ном Сто ка но ви ћу, те се окри-
вље ни про ти вио иска зу све до ка. Дошло 
је и до суо че ња Сто ка но ви ћа и Лема ји-
ћа, на зах тев Сто ка но ви ћа, а на окол-
ност да ли је у кри тич ном при ли ком 

дошло до физич ког кон так та.
Тада је Сто ка но вић питао Лема ји ћа 

сле де ће:
- Нена де, када смо се први пут сре-

ли код Општи не, када сам ја сила зио 
низ сте пе ни це, рекао сам „Где нале тих 
на бак су за“. Ти си при тр чао до мене, ја 
сам се држао за гелен дер и рекао си ми 
„Марш у три п.... мате ри не“. Тад кон так-
та физич ког изме ђу нас није било и ти си 

НЕГИ РА ДА ЈЕ ОПСО ВАО
СТО КА НО ВИ ЋА: Ненад Лема јић

ПАР ТИЈ СКИ ДРУГ ПОТ ПИ СУ ЈЕ ЛЕКАР СКИ
ИЗВЕ ШТАЈ: Др Миро слав Кен дри шић

ЛЕМА ЈИЋ МЕ ЈЕ ОПСО ВАО, НИСАМ
ГА УДА РИО: Сло бо дан Сто ка но вић 

М нови не ни после седам месе ци 
нису доби ле одго во ре на пита ња која 
су упу ти ла др Миро сла ву Кен дри ши ћу. 
Пита ли смо га сле де ће: 

1. Да ли је нор мал но да Ви пре гле да
те свог стра нач ког коле гу Нена да Лема
ји ћа и изда је те му лекар ски изве штај, 
иако зна те да ће се тај изве штај кори
сти ти на Суду као доказ? 

2. Зар не мисли те да би то могло 
бити про ту ма че но на Суду као при
стра сност?

3. Како ће тај лекар ски изве штај бити 
про ту ма чен на Суду, с обзи ром на то да 
Ви и Ненад Лема јић има те исти инте
рес? 

4. Због чега нисте Нена да Лема ји ћа 
упу ти ли на пре глед код дру гог, неза ви
сног лека ра? 

О ово ме се ни Суд није изја шња вао, 
иако је и Сло бо дан Сто ка но вић питао 
да ли су Лема јић и Кен дри шић пар тиј
ски дру го ви.  

Ово није први слу чај у којем су глав
ни акте ри Лема јић и Кен дри шић, обо ји
ца чла но ви Демо крат ске стран ке. Пред 

Тужи ла штвом се води пред ис тра жни 
посту пак по пита њу ано ним не кри вич
не при ја ве про тив функ ци о не ра Демо
крат ске стран ке др Миро сла ва Кен дри
ши ћа и Нена да Лема ји ћа, а у вези 
пљач ке град ског буџе та. Мада, пред ис
тра жне рад ње тра ју већ годи ну дана. 
Прав да је спо ра, али сва ка ко дости жна. 

Про шло је ско ро годи ну дана од како 
су М нови не затра жи ле одго во ре од 
функ ци о не ра Демо крат ске стран ке у 
Срем ској Митро ви ци, пред сед ни ка 
Град ског одбо ра др Миро сла ва Кен
дри ши ћа и пред сед ни ка Извр шног 
одбо ра ГО Нена да Лема ји ћа, а пово дом 
афе ре под ме та ња лажног рачу на као 
стра нач ког Град ској упра ви за буџет и 
финан си је, чиме је опљач ка но 1,100.000 
дина ра буџет ских сред ста ва.

Међу тим јав ност и даље није оба ве
ште на зашто су функ ци о не ри ДС над
ле жни ма у Град ској упра ви за буџет и 
финан си је, при ват ни рачун лажно под
мет ну ли као стра нач ки и где је завр
шио мили он ски износ који је из буџе та 
упла ћен за стро го одре ђе не наме не?

Пар тиј ски дру го ви и саучесници

СУДА НИ ЈА: СЛУ ЧАЈ СЛО БО ДАН СТО КА НО ВИЋ

Саслу ша ни Ненад Лема јић
и Мирослав Кен дри шић
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утр чао у згра ду. Јел тако било? – питао 
је Сто ка но вић.

Лема јић се на суо че њу држао сво је 
изја ве, одно сно да се он уоп ште није 
обра ћао Сто ка но ви ћу.

Адво кат Нена да Лема ји ћа Бори слав 
Пупа вац је инфор ми сао суди ни цу да 
посто ји меди цин ска доку мен та ци ја, 
одно сно изве штај лека ра са Хит не помо-
ћи и лека ра спе ци ја ли сте о задо би је-
ним повре да ма Нена да Лема ји ћа. Исто 
тако је навео да уко ли ко Суд сма тра да 
је потреб но, може да се доста ви видео 
сни мак са сигур но сне каме ре са згра де 
Општи не, јер је цео дога ђај сни мљен.

Након Лема ји ћа, саслу шан је и др 
Миро слав Кен дри шић, који ради као 
спе ци ја ли ста ото ри но ла рин го ло ги је у 
слу жби ОРЛ и мак си ло фа ци јал не хирур-
ги је при Општој бол ни ци у Срем ској 
Митро ви ци. 

Др Кен дри шић је током саслу ша ња 
рекао да је он 17. авгу ста про шле годи-
не радио у амбу лан ти ОРЛ као једи ни 
лекар тог дана, јер је била сре да, када и 
ина че ради у амбу лан ти.

- Ненад Лема јић је упу ћен на пре глед 
код мене као хитан слу чај, од стра не 
лека ра при мар не здрав стве не зашти-
те, одно сно Дома здра вља. Сећам се да 
сам пре гле дао тог дана Нена да Лема-
ји ћа, као и све оста ле паци јен те који су 
били упу ће ни у моју амбу лан ту тог дана. 
Након извр ше ног пре гле да ја сам Нена-
да Лема ји ћа упу тио да извр ши ренд гент-
ски пре глед носа. У лекар ском изве шта-
ју сам кон ста то вао да посто ји огу љо ти на 
носа са леве стра не, а на осно ву ренд-
гент ског сним ка про фи ла носа да не 
посто је зна ко ви пре ло ма носних кости ју 
– рекао је др Миро слав Кен дри шић. 

Сто ка но вић је питао и да ли су Кен-
дри шић и Лема јић пар тиј ски дру го ви, 
међу тим суди ни ца није при зна ла то 
пита ње. Исто тако Сто ка но вић је при го-
ва рао иска зу све до ка и наво ди да се тог 
дана Ненад Лема јић није уоп ште јавио 
на Хит ну помоћ.

Под се ти мо, како сто ји у чиње нич-
ном опи су пре кр ша ја „посто ји осно ва-
на сум ња да је дана 17.8.2016. годи не 
у 9.50 часо ва у Срем ској Митро ви ци у 
ул. Трг Све тог Дими три ја наспрам бро ја 
13, испред згра де Скуп шти не општи не 
Срем ска Митро ви ца, Сто ка но вић Сло-
бо дан извр шио пре кр шај Зако на о јав-
ном реду и миру из чл. 9 ст. 1 врше њем 
наси ља над дру гим. Наве де ног дана и 
вре ме на при ја вље ни Сто ка но вић Сло-
бо дан је дошао у вер бал ни сукоб са 
Лема јић Нена дом, на тај начин што му се 
прво обра тио речи ма: „Куд на тебе бак-
су зе да нале тим!“, а затим му је након 
кра ће вер бал не рас пра ве задао један 
уда рац отво ре ном шаком десне руке у 
пре де лу леве стра не лица. Лице Лема-
јић Ненад се јавио у Меди цин ски цен тар 
у Срем ској Митро ви ци где су му кон ста-
то ва не лак ше теле сне повре де. Лице 
Сто ка но вић Сло бо дан је алко те сти ран и 
том при ли ком је утвр ђе но да исти има 
0,00 про ми ла алко хо ла у орга ни зму“, 
сто ји у зах те ву за покре та ње пре кр шај-
ног поступ ка. 

Биља на Села ко вић

КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ БИВШЕГ ДИРЕКТОРА 
ИНЂИЈСКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

За шта се све терети
др Васа Петровић?

При пад ни ци Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва у по след њих 
не ко ли ко ме се ци спро ве ли су 

не ко ли ко ак ци ја на су зби ја њу кри вич-
них де ла пра ња нов ца, фи нан сиј ског 
кри ми на ла и ко руп ци је, по себ но 
ве за но за зло у по тре бе слу жбе них 
по ло жа ја у др жав ним ор га ни ма. У 
сва кој од ових по ли циј ских ак ци ја, 
ко је су ре а ли зо ва не на те ри то ри ји 
чи та ве Ср би је, уче ство ва ли су и при-
пад ни ци По ли циј ске упра ве Срем ска 
Ми тро ви ца. 

По след ња ор га ни зо ва на ак ци ја, 
ка да је по ли ци ја ухап си ла 47 осо ба и 
под не ла кри вич не при ја ве у ре дов-
ном по ступ ку про тив 19 ли ца због 
по сто ја ња осно ва сум ње да су по чи-
ни ли ви ше ко руп тив них кри вич них 
де ла, спро ве де на је по чет ком мар та. 
У ак ци ји „Плу тон 2“ том при ли ком 

при ве ден је и бив ши ди рек тор До ма 
здра вља у Ин ђи ји др Ва са Пе тро вић, 
за ко јег по сто је осно ви сум ње да је 
од 2005. до 2016. го ди не, ис ко ри шћа-
ва њем свог слу жбе ног по ло жа ја и 
пре ко ра че њем гра ни ца свог слу жбе-
ног овла шће ња, у на ме ри при ба вља-
ња ко ри сти за се бе и дру гог, по чи нио 
кри вич на де ла кроз не за ко ни те рад-
ње у по ступ ци ма јав них на бав ки и 
по слов не са рад ње са дру гим прав-
ним ли ци ма, и оште тио Дом здра вља 
„Др Ми ло рад Ми ка Па вло вић“ у Ин ђи-
ји за 15.971.194 ди на ра. На кон што је 
при ве ден, Ту жи ла штво је од ре ди ло 
да се бив ши ди рек тор ин ђиј ског До ма 
здра вља бра ни са сло бо де.

При ма ри јус др Ва са Пе тро вић из 
Но вог Са да на функ ци ју ди рек то ра 

Оста је отво ре но пи та ње због че га се ра ни је 
ни је кре ну ло у кон тро ли са ње по сло ва ња До ма 
здра вља у Ин ђи ји? Да ли је раз лог то ме што су 
та да на че лу срем ске По ли ци је и Оп шти не 
Ин ђи ја би ла два при ја те ља Зоран Смајић и 
Горан Јешић?

Др Васа Петровић, бивши директор Дома здравља у Инђији
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До ма здра вља „Др Ми ло рад Ми ка 
Па вло вић“ у Ин ђи ји сту пио је 2005. 
го ди не. Пре ма не зва нич ним по да ци-
ма до ко јих су до шле М но ви не, за 
ди рек то ра ин ђиј ског До ма здра вља 
др Пе тро ви ћа је пре по ру чи ло то што 
је био при ја тељ мај ке Го ра на Је ши ћа, 
ко ји је у то вре ме био „го спо дар“ у 
свим ин ђиј ским јав ним пред у зе ћи ма 
и уста но ва ма. 

Ка да је до шао у Ин ђи ју за ди рек то-
ра, др Пе тро вић је са со бом до вео и 
из во ђа ча ра до ва из Но вог Са да, 
Ду шка Жив ко ви ћа, чо ве ка ко ји има 
ре ги стро ва ну СТР рад њу, а при том 
не ма ни јед ног за по сле ног. Од те 
2005. па до 2016. го ди не све по сло ве 
ве за не за ин тер вент но одр жа ва ње у 
ин ђиј ском До му здра вља оба вља 
Жив ко ви ће ва фир ма. 

Оно што је, ка ко не зва нич но са зна-
је мо, по себ но „упа ло у око“ ин спек то-
ри ма за при вред ни кри ми нал је чи ње-
ни ца да су по тра жи ва ња До ма здра-
вља пре ма Жив ко ви ће вој фир ми 
би ла пре ко 50 ми ли о на ди на ра и да 
је фак ту ре ди рек тор ре дов но из ми ри-
вао. Са дру ге стра не дуг пре ма оста-
лим до ба вља чи ма ка да је др Пе тро-
вић по стао ди рек тор из но сио је око 

18 ми ли о на ди на ра, да би за вре ме 
ње го ве „вла да ви не“ по тра жи ва ња 
оти шла на 205 ми ли о на ди на ра. Исто 
та ко по сто ји сум ња да су на ду ва ва ли 
фак ту ре. 

Ка да је др Пе тро вић про шлог ју на 
сме њен, у исто вре ме је и Жив ко ви-
ће ва фир ма уга ше на, вла сник је под-
нео зах тев за пен зи ју, а ка да су 
ин спек то ри до шли да му „че шља ју“ 
па пи ре, он им је ка ко не зва нич но 
са зна је мо ре као да је ето баш пре 
не ко ли ко да на имао по жар и сва 
до ку мен та ци ја му је спа ље на. 

Ме ђу тим, Жив ко вић као да ни је 
знао да се да нас по сло ва ње фир ме 
во ди елек трон ски и да по сто је ду пле 
фак ту ре.

Оно што чу ди у це лој овој си ту а ци-
ји, ка ко на во ди наш из вор, је то што 
су рад ни ци ма пла те у До му здра вља 
ка сни ле не ко ли ко ме се ци, а да при-
том ни ко не го во ри о то ме. Сва ка ко 
да ин ђиј ски Дом здра вља, као ни дру-
га јав на пред у зе ћа ко ја су у ду го ви ма, 
у та кво ста ње ни су до ве ли они ко ји су 
из фир ми из но си ли ре про ма те ри јал, 
већ они ко ји су кра ли на олов ку и у 
ка фа на ма пот пи си ва ли ко зна шта. 

На кра ју оста је отво ре но пи та ње 

због че га се ра ни је ни је кре ну ло у 
кон тро ли са ње по сло ва ња До ма здра-
вља у Ин ђи ји? Да ли је раз лог то ме 
што су та да на че лу срем ске По ли ци-
је и Оп шти не Ин ђи ја би ла два до бра 
дру га, два при ја те ља, Зоран Смајић и 
Горан Јешић? Да ли се ште та ко ја је 
на ста ла мо гла пред у пре ди ти? Или 
ни је би ло по ли тич ке во ље, што је у 
др жа ви Ср би ји че сто слу чај? 

Сва ка ко да Дом здра вља у Ин ђи ји 
ни је уса мљен слу чај ка да је у пи та њу 
фи нан сиј ски кри ми нал, ко руп ци ја и 
зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја. 
Са да је ова при ча ак ту ел на јер је сре-
ди ном про шле го ди не до шло до про-
ме не вла сти у Ин ђи ји, ка да су на пред-
ња ци, на че лу са Вла ди ми ром Га ком, 
пре у зе ли во ђе ње ове срем ске оп шти-
не.

Ка да би По ли циј ска упра ва у Срем-
ској Ми тро ви ци има ла ви ше ин спек-
то ра за при вред ни кри ми нал, сва ка ко 
би би ло и ве ћих ре зул та та. Ма да за 
две го ди не от ка ко је на че лу срем ске 
по ли ци је Ђу ра Ман дић, знат но је 
по ве ћан број от кри ве них кри вич них 
де ла из обла сти при вред ног кри ми на-
ла. 

 Би ља на Се ла ко вић

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди-
мир Гак ис та као је да је за до во љан да 
прав на др жа ва у овом де лу функ ци о ни-
ше, јер је на сле ђе ни дуг у До му здра-
вља је дан од нај ве ћих у Ср би ји, ка да су 
та кве ин сти ту ци је у пи та њу што, по 
ње го вим ре чи ма, не мо же да про ђе без 
утвр ђи ва ња од го вор но сти ли ца ко ја су 
та да ру ко во ди ла том здрав стве ном 
уста но вом.

- Ја не ћу да пре ју ди ци рам да ли ту 
има од го вор но сти или не ма, али лич но 
сма трам да има еле ме на та, док је на 
над ле жним др жав ним ор га ни ма да то 
уста но ве, на кон че га ће це ло куп на јав-
ност би ти оба ве ште на ка ко је тај по сту-
пак окон чан. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја по твр-
дио је да су под не ли три кри вич не при-
ја ве про тив бив шег ди рек то ра До ма 
здра вља на осно ву уста но вље них про-
пу ста у ра ду.

- По сле нас су и над ле жни за при-
вред ни кри ми нал ушли у до ку мен та ци ју 
До ма здра вља и ми слим да су они про-
на шли још не ка кри вич на де ла, ко ја ми 
ни смо ус пе ли да ло ци ра мо у пр ва два 
ме се ца от ка ко смо пре у зе ли од го вор-
ност за Дом здра вља. Исто, прин ци пи-
јел но, ка ко ово ка жем за би ло ко га дру-
гог, ка жем и за се бе и за ди рек то ре ко ји 
су из мо је пар ти је и на ше ко а ли ци је и са 
ко ји ма ја да нас са ра ђу јем, да сва ко тре-
ба да од го ва ра за евен ту ал не про пу сте 
у ра ду или ако на би ло ко ји на чин зло у-
по тре бе слу жбе ни по ло жај - ка же пред-
сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

Гак је на кра ју на вео да се у прет ход-
них де сет ме се ци, од ка ко су пре у зе ли 

од го вор ност за све гра ђа не, ни су ба ви-
ли кре а тив ним ства ри ма, јер су мо ра ли 
да „га се“ по жа ре у јав ним пред у зе ћи ма, 
уста но ва ма, шко ла ма и вр ти ћи ма јер, 
ка ко ка же, ни јед ну уста но ву ни су за те-
кли без про бле ма и ду го ва. Ве ћи ну 
ду го ва у јав ним пред у зе ћи ма ус пе ли су 
пре Но ве го ди не да сер ви си ра ју, али за 
ду го ве у До му здра вља тре ба ће мно го 
ви ше вре ме на и сред ста ва. 

Та ко ђе, пр ви чо век Оп шти не Ин ђи ја 
оче ку је да за сво је про пу сте у ра ду 
од го ва ра ју и оста ла бив ша од го вор на 
ли ца у јав ним пред у зе ћи ма и уста но ва-
ма, још јед ном под се ћа ју ћи, да је це ло-
ку пан на сле ђен дуг у тој оп шти ни на кон 
пре у зи ма ња од го вор но сти, био око две 
ми ли јар де ди на ра.

М. Ђ.

ВЛА ДИ МИР ГАК: Прав на др жа ва 
функ ци о ни ше

Вла ди мир Гак, пред сед ник
Оп шти не Ин ђи ја

Пр ви чо век Оп шти не 
Ин ђи ја Владимир Гак 

оче ку је да за сво је 
про пу сте у ра ду

од го ва ра ју и оста ла 
бив ша од го вор на ли ца 
у јав ним пред у зе ћи ма 

и уста но ва ма, још
јед ном под се ћа ју ћи, 

да је це ло ку пан
на сле ђен дуг у тој 

оп шти ни на кон
пре у зи ма ња

од го вор но сти,
био око две

ми ли јар де ди на ра
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ВЛА ДА СР БИ ЈЕ: РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО ПИ СА НЕ ЛЕ ГАЛ НО ИЗ ГРА ЂЕ НИХ ОБЈЕ КА ТА

Оп шти на Ин ђи ја ме ђу
15 нај е фи ка сни јих
Пот пред сед ни ца Вла де Ре пу бли ке Ср-

би је и ми ни стар ка гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре Зо ра на 

Ми хај ло вић са оп шти ла је, пред ста вља ју ћи 
ре зул та те по пи са бес прав но из гра ђе них 
обје ка та, да у Ср би ји има ви ше од 2,2 ми ли-
о на не ле гал них обје ка та, од че га је до са да 
по пи са но го то во 1,4 ми ли о на.

Ми хај ло вић је на кон фе рен ци ји за но ви-
на ре одр жа ној у сре ду, 15. мар та у Вла ди 
Ср би је пре ци зи ра ла да је до са да укуп но 
по пи са но 1.353.463 бес прав них обје ка та, а 
са мо у ја ну а ру ове го ди не 509.932 објек та.

Пре ма ње ним ре чи ма, по пис је за вр ши-
ло 100 ло кал них са мо у пра ва, а оста ло је да 
још око 50 гра до ва и оп шти на то при ве ду 
кра ју у на ред них се дам да на.

Пред ста вља њу ре зул та та по пи са не ле-
гал них обје ка та при су ство ва ли су гра до-
на чел ни ци и пред сед ни ци оп шти на из ло-
кал них са мо у пра ва ко је су нај е фи ка сни је 
спро ве ле по пис, ме ђу њи ма и пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак.

Оп шти на Ин ђи ја, пре ма ре чи ма Ми хај ло-
ви ће ве, свр ста на је ме ђу 15 нај е фи ка сни јих 
у по пи су бес прав но из гра ђе них обје ка та.

- То при зна ње од стра не пот пред сед ни-
це Вла де Ср би је је за нас ве о ма зна чај но, и 
мо рам да се за хва лим мом ти му ко ји је за-
слу жан за та кве ре зул та те, на чел ни ку Оп-
штин ске упра ве и на чел ни ци Оде ље ња за 

Зо ра на Ми хај ло вић пред ста ви ла ре зул та те по пи са бес прав но из гра ђе них обје ка та

СА СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48 У ИН ЂИ ЈИ

По че ла гра ђе вин ска се зо на
Са ле пим вре ме ном, по че ла је гра ђе-

вин ска се зо на на те ри то ри ји оп шти-
не Ин ђи ја. Пре ма из ве шта ју ЈП „Ин-

ђи ја пут“, уве ли ко се ра ди на ас фал ти ра њу 
пар кин га и при ла за ка ам бу лан ти у Бе шки. 
Та ко ђе, ак ту ел ни су и ра до ви на ре ви та ли-
за ци ји пе шач ке ста зе и по ста вља њу јав не 
ра све те код згра де Ме сне за јед ни це у Но-
вом Слан ка ме ну.

- У раз го во ру са ме шта ни ма Но вог Слан-
ка ме на уочи ли смо да је то је дан од ве ли-
ких про бле ма, по го то во због нај мла ђих ко ји 
се тим де лом се ла вра ћа ју из шко ле. По-
че так гра ђе вин ске се зо не ис ко ри сти ли смо 
за ра до ве ко ји се мо гу за вр ши ти у крат ком 
пе ри о ду, ујед но при пре ма ју ћи про јек те за 
чи ју ре а ли за ци ју нам је по треб но ви ше 
вре ме на - ка же Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја.

Рад ни ци ЈП „Ин ђи ја пут“ прет ход них да-
на би ли су ан га жо ва ни на кр пље њу удар-
них ру па на пу те ви ма у свим на се ље ним 
ме сти ма ин ђиј ске оп шти не. Пре ма Га ко вим 
ре чи ма, по чи њу и ра до ви на сре ђи ва њу де-
ла пе шач ке ста зе и пар кин га ис пред шко ле 
у Љу ко ву. Та ко ђе, у том се лу ин ђиј ске оп-
шти не, кре ћу и ра до ви на из град њи тро то а-
ра у ду жи ни од 500 ме та ра са де сне стра не 

Ули це Ни ко ле Те сле, глав не се о ске ули це 
пре ма Ру ми.

- Не по сто ја ње тро то а ра у глав ној се о ској 
ули ци у Љу ко ву про блем је са ко јим се де-
це ни ја ма уна зад су о ча ва ју ме шта ни тог се-
ла. Они су до са да мо ра ли да се кре ћу по 
ве о ма фре квент ном пу ту, што је би ло из у-
зет но не бе збед но - ка же Гак и до да је да су 
ак ту ел ни и ра до ви на осве тља ва њу пе шач-
ке ста зе из ме ђу ули ца Ти хо ми ра Јо ви ћа и 
Ду нав ске у Чор та нов ци ма, ста зе ко ја во ди 
ка же ле знич кој ста ни ци. 

- У Ма ра ди ку ра ди мо пар кинг ис пред се-
о ске ам бу лан те, ни јед но се ло ни смо за по-
ста ви ли и та мо где се тре нут но не вр ше, 
уско ро ће по че ти ра до ви на са на ци ји од ре-
ђе не ин фра струк ту ре – на во ди Вла ди мир 
Гак.

По ред ра до ва у се ли ма, у то ку је из град-
ња ин ду стриј ске са о бра ћај ни це у ду жи ни 
од 1.200 ме та ра у се ве ро и сточ ној рад ној 
зо ни у Ин ђи ји. 

До 25. мар та би ће за вр ше на пр ва фа за 
ра до ва на до град њи цен трал ног објек та 
вр ти ћа у Ули ци Ду ша на Јер ко ви ћа у Ин-
ђи ји. 

Услед че стих пу ца ња це мент но - 
азбест них во до вод них це ви у Бе шки, ЈКП 
„Во до вод и ка на ли за ци ја“ из вр ши ло је 
за ме ну по ли е ти лен ским це ви ма ко је ће 
омо гу ћи ти ква ли тет ну и ре дов ну ис по ру-
ку во де ме шта ни ма у Бе шки. Ка ко ка жу 
пред став ни ци ЈП „Во до вод и ка на ли за-
ци ја“, са да је сма ње на мо гућ ност по ја ве 
но вих ха ва ри ја.

За вр ше на је јав на на бав ка за ку по ви ну 
то бо га на ко ји ће би ти по ста вљен на 
Град ском ба зе ну у Ин ђи ји, из ве сти ли су 
пред став ни ци Уста но ве Спорт ски цен тар 
на по след њем са стан ку Си сте ма 48 у 
Ин ђи ји. Пот пи сан је уго вор са из во ђа чем 
ра до ва и то бо ган ду жи не 60 ме та ра би ће 
по ста вљен до кра ја ма ја.

За ме ње не
це ви у Бе шки

Сти же то бо ган
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Школ ство у Мара ди ку има дугу 
тра ди ци ју. Прва обра зов на 
уста но ва отво ре на је 1826. 

годи не и у пита њу је била пра во слав-
на шко ла, да би након тога биле фор-
ми ра не рефор ма тор ско-хри шћан ска, 
затим и римо ка то лич ка. Дана шњи 
назив шко ла носи од 1969. годи не, 
по чуве ном срп ском песни ку Бран ку 
Ради че ви ћу. Пре ко 180 уче ни ка рас по-
ре ђе но је у десет оде ље ња, а наста ву 
поха ђа ју на срп ском и мађар ском јези-
ку, због чега се ова обра зов на уста но-
ва издва ја од свих дру гих на тери то ри-
ји општи не Инђи ја.

Основ на шко ла „Бран ко Ради че вић“ 
из Мара ди ка у сре ду, 15. мар та обе ле-
жи ла је свој дан. Уче ни ци су уз помоћ 
настав ни ка и учи те љи ца при пре ми ли 
при ред бу, а гости су им, поред роди те-
ља и запо сле них, били и уче ни ци ОШ 
„Бран ко Ради че вић“ из Новог Сада.

Звон ко Чау ше вић, дирек тор шко ле у 
Мара ди ку каже да су од про шле школ-
ске годи не фор ми ра ли јед но ком би но-
ва но оде ље ње за уче ни ке од првог до 
четвр тог раз ре да, у којем се наста ва 
одви ја на мађар ском јези ку.

- Поме ну то оде ље ње фор ми ра ли 
смо про шле школ ске годи не, јер се 
доста роди те ља опре де ли ло за поха-
ђа ње наста ве на мађар ском јези ку у 
Новом Саду. Да деца не би путо ва ла 
у Нови Сад, запо сли ли смо учи те љи-
цу која им држи наста ву на мађар ском 
јези ку - каже Чау ше вић.

Како исти че дирек тор шко ле, посеб-
но су поно сни на про је кат „Бран ко ви 
основ ци“ који реа ли зу ју у сарад њи 
са исто и ме ном основ ном шко лом из 
Новог Сада. Тако ђе, ове годи не пла ни-
ра ју да осве тле про стор око поме ну те 
обра зов не уста но ве. Вео ма су успе-
шни на покра јин ским и репу блич ким 
кон кур си ма, те су захва љу ју ћи доби-
је ним сред стви ма опре ми ли шко лу и 
каби не те.

- Успе ли смо да заме ни мо сву сто-
ла ри ју, опре ми мо инфор ма тич ки каби-
нет и фискул тур ну салу. Изгра ди ли 
смо терен за руко мет, који је делом за 
кошар ку и за мали фуд бал, тако да се 
тру ди мо да при ву че мо што више дона-
ци ја и да оса вре ме ни мо рад у шко ли. 
Уче ство ва ли смо у про јек ту ДИЛС-а и 
тако обез бе ди ли нај мо дер ни је учи ло 
за настав ни ке - интер ак тив ну таблу - 
каже Чау ше вић и дода је да се доста 
раз ли ку ју од оста лих инђиј ских основ-
них шко ла јер има ју вели ки број уче ни-
ка који су пут ни ци.

- Мара дик се нала зи на јед ној вели-
кој рас кр сни ци тако да деца са Бан сто-
ла, која не могу да путу ју за Чор та нов-
це, дола зе код нас, њих десе так. Исто 
тако, има мо децу која дола зе из Кру-
ше до ла, који при па да ири шкој општи-
ни, али због бли зи не нашег села, гра-
ви ти ра ју ка нама. Они, нажа лост, има ју 
про бле ма са дола ском и одла ском, јер 
нема орга ни зо ва ног пре во за од Кру-
ше до ла ка Мара ди ку. М. Ђ.

ШКО ЛА „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ У МАРА ДИ КУ

Поно сни на то што су 
дру га чи ји од оста лих

Обе ле жен Дан шко ле

Пре ко 180 уче ни ка рас по ре ђе но је у десет оде ље ња, 
а наста ву поха ђа ју на срп ском и мађар ском јези ку, због 
чега се ова обра зов на уста но ва издва ја од свих дру гих 
на тери то ри ји општи не Инђи ја

ур ба ни зам. По сао ко ји се ти че по пи са бес-
прав но из гра ђе них обје ка та ни је зна ча јан 
са мо са прав ног аспек та, већ ће са да на ши 
су гра ђа ни ко нач но мо ћи да укњи же објек те 
ко ји су бес прав но са гра ђе ни. То, да нас-су-
тра зна чи да ће мо ћи лак ше да их про да ју 
и вред ност тих обје ка та би ће не у по ре ди во 
ве ћа – ре као је Вла ди мир Гак.

Гак је под се тио да са да по сто ји до дат на 
еви ден ци ја за по рез на имо ви ну, од че га се 
оче ку је ви ше сред ста ва у ло кал ном бу џе ту, 
нај ма ње 40 ми ли о на ди на ра ће ви ше при-
хо до ва ти, што ће би ти упо тре бље но за уна-
пре ђе ње ин фра струк ту ре, из град њу но вих 
пу те ва, об но ву шко ла и вр ти ћа.

- Ми смо до са да по пи са ли око 14 хи ља-
да обје ка та, у по след њем кру гу око се дам 
хи ља да, од че га је из да то 1.900 ре ше ња. 
Ра ди мо пу ном па ром, и пр ви циљ је био да 
се сви објек ти по пи шу, што смо ре а ли зо ва-
ли, а са да нам сле ди из да ва ње ре ше ња - 
ис та као је на кра ју Вла ди мир Гак, пред сед-
ник Оп шти не Ин ђи ја. М. Ђ.

- Већ са да су фор ми ра ни бо рав ци, ход-
ни ци и оста ле про сто ри је. Са до град њом 
цен трал ног објек та вр ти ћа не ће мо за до-
во љи ти све по тре бе оп шти не Ин ђи ја за 
пред школ ским сме шта јем, али ће мо упи-
са ти 100 ма ли ша на ко ји се на ла зе на ли-
сти че ка ња. То је сва ка ко ве ли ки по мак у 
од но су на то што смо има ли пре из ве сног 
вре ме на. Нео п ход но је за по че ти про је кат 
и из град њу но вог вр ти ћа, ко ји ће се на-
ла зи ти на оп штин ској пар це ли у бли зи ни 
Хра ма Све тог ца ра Кон стан ти на и ца ри це 
Је ле не. Тек из град њом тог објек та ће мо 
мо ћи да од го во ри мо свим по тре ба ма за 
пред школ ским сме шта јем у на шој оп шти-
ни - ис ти че на кра ју Гак. М. Ђ.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди-
мир Гак на ја вио је да ће из бо ри за чла-
но ве са ве та ме сних за јед ни ца би ти одр-
жа ни за ме сец и по да на. Та ко ђе, на вео 
је да се пред став ни ци пет ин ђиј ских 
се ла, од ка да су они пре у зе ли од го вор-
ност за гра ђа не, ни су ни јед ном обра ти-
ли ње му ни ти би ло ко ме у ло кал ној 
са мо у пра ви, због че га је из ра зио не за-
до вољ ство и на ду да ће, на кон из бо ра 
за но ве чла но ве са ве та ме сних за јед ни-
ца, све мно го бо ље функ ци о ни са ти.

Из бо ри за 
са ве те МЗ

Оп шти на Ин ђи ја до би ла је 5,5 ми ли о на 
ди на ра тран сфер них сред ста ва од  Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња. То је за два ми ли о на 
ви ше у од но су на про шлу го ди ну, ка же Гак 
и до да је да је то још је дан пример ко ли ко 
Вла да Ср би је во ди ра чу на о нај у гро же ни-
јим ка те го ри ја ма ста нов ни штва.

Ви ше
со ци јал них 
да ва ња
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При вред ни потен ци ја ли пећи нач ке 
општи не пред ста вље ни су 16. мар та 
у При вред ној комо ри Беча, пред 25 

пред став ни ка при вре де аустриј ске пре сто-
ни це. Ово пред ста вља ње орга ни зо ва но је 
уз подр шку Амба са де Репу бли ке Срби је у 
Аустри ји, а пећи нач ку деле га ци ју пред во ди-
ла је пред сед ни ца Oпш тине Дубрав ка 
Кова че вић Субо тич ки, која је тим пово дом 
изја ви ла да је пре зен та ци ја за циљ има ла 
да се беч ки при вред ни ци упо зна ју са могућ-
но сти ма за ула га ње у пећи нач ку општи ну.

- При сут не при вред ни ке смо упо зна ли са 
свим пред но сти ма за инве сти ра ње на тери-
то ри ји наше општи не, од бли зи не Бео гра да 
и аеро дро ма до ефи ка сне локал не адми ни-
стра ци је и пуне логи стич ке подр шке коју 
пру жа мо инве сти то ри ма од првог кон так та 
са локал ном само у пра вом до конач не реа-
ли за ци је инве сти ци је, а током пре зен та ци је 
има ли су при ли ку да сазна ју које вели ке 
свет ске ком па ни је већ годи на ма успе шно 
послу ју у нашој општи ни. Дра го ми је што су 
нашем пред ста вља њу при су ство ва ли и 
успе шни при вред ни ци из срп ске дија спо ре 
у Бечу, који могу да буду темељ пове зи ва-
ња наше и аустриј ске при вре де – рекла 
нам је прва жена пећи нач ке општи не и 
дода ла да су током посе те Бечу успо ста-
вље ни кон так ти који у будућ но сти могу 
допри не ти већем бро ју аустриј ских инве-
сти то ра у пећи нач кој општи ни.

- Успо ста ви ли смо кон такт и са госпо ђом 
Ери ком Тео ман Бре нер, еко ном ским савет-
ни ком у пред став ни штву При вред не комо-

ре Аустри је у Бео гра ду и ја се надам да 
ћемо у наред ном пери о ду бити у могућ но-
сти да про ду би мо сарад њу у обо стра ном 
инте ре су – изја ви ла је Кова че вић Субо тич-
ки.

У пред ста вља њу општи не Пећин ци у 
Бечу уче ство вао је и Гин тер Фри дрих из 
цен тра ле кон цер на Лагермаx у Аустри ји. 
Он је при сут не упо знао са овом ком па ни-
јом, којој је већ годи на ма седи ште за целу 
Срби ју у Шима нов ци ма, али и са пред но-

сти ма посло ва ња у општи ни Пећин ци.
Након пре зен та ци је у При вред ној комо ри 

Беча деле га ци ју пећи нач ке општи не, у којој 
су поред пред сед ни це Oпш тине били и њен 
заме ник Зоран Вој кић, начел ник Општин ске 
упра ве Жељ ко Трбо вић, помоћ ник пред-
сед ни це Дејан Жива но вић, Ради вој Мило-
ше вић из општин ског Оде ље ња за при вре-
ду и дирек тор пећи нач ког Кул тур ног цен тра 
Јован Девр ња, при мио је амба са дор Репу-
бли ке Срби је у Аустри ји Перо Јан ко вић.

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ У БЕЧУ

Сарад ња са Аустријом

На 74. сед ни ци Општин-
ског већа Општи не 
Пећин ци, одр жа ној 15. 

мар та већ ни ци су, изме ђу оста-
лог, дали пози тив но мишље ње 
на изве шта је о раду за 2016. 
годи ну пећи нач ког Цен тра за 
соци јал ни рад, Црве ног крста 
Пећин ци, ЈУ „Спорт ски цен-
тар“, Саве та за без бед ност 
сао бра ћа ја на општин ским 
путе ви ма и ули ца ма насе ље-
них места општи не Пећин ци и 
пећи нач ког Кул тур ног цен тра.

Кул тур ни цен тар Пећин ци 
носи лац је кул тур них деша ва-
ња на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не и као такав свој рад засни ва, пре 
све га, на кре и ра њу ква ли тет них кул тур но - 
обра зов них садр жа ја који су при ла го ђе ни 
свим ста ро сним струк ту ра ма дру штва. Пре-
ма речи ма дирек то ра Кул тур ног цен тра 
Јова на Девр ње циљ ове уста но ве је, са јед-
не стра не да из годи не у годи ну уве ћа ва број 
кул тур них деша ва ња, а са дру ге да кул тур не 
актив но сти из Пећи на ца као цен тра про ши-
ри на свих 15 насе ља пећи нач ке општи не.

- Нај зна чај ни ја мани фе ста ци ја коју смо 
орга ни зо ва ли током про шле годи не је Пећи-
нач ко кул тур но лето, у окви ру којег су током 
јула и авгу ста одр жа не број не актив но сти - 
од позо ри шних пред ста ва, кре а тив них ради-
о ни ца и изло жби до кон це ра та рок, поп и 

народ не музи ке. Тако ђе, вео ма је зна ча јан и 
деч ји музич ки фести вал Мини - тини фест 
који сва ке годи не орга ни зу је мо у окто бру 
месе цу, а важно је спо ме ну ти и драм ске 
смо тре попут 32. Општин ске смо тре реци та-
то ра „Песни че наро да мог“, Општин ске смо-
тре деч јег драм ског ства ра ла штва, које су 
при пре ма за Зон ску смо тру под нази вом 
„Мај ски сусре ти“, као и 59. Смо тру деч јег 
драм ског ства ра ла штва Сре ма. Поред тога, 
тре ба иста ћи и 38. Смо тру фол клор ног 
извор ног ства ра ла штва Сре ма, 4. Срем 
филм фест и Све то сав ску ака де ми ју. Про-
шле годи не орга ни зо ва ли смо и прво так ми-
че ње у рит мич кој гим на сти ци и шоу ден су – 
рекао је Девр ња.

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Улога Кул тур ног цен тра
ОБРА ЗО ВА ЊЕ МЛА ДИХ

Сти пен ди је сту де н тима
Пред сед ни ца Општи не Пећин ци Дубрав ка 

Кова че вић Субо тич ки 13. мар та пот пи са ла 
уго во ре са сту ден ти ма који су на осно ву кон-
кур са оства ри ли пра во на општин ску сти пен-
ди ју. Пећи нач ка локал на само у пра ва ће у 
овој школ ској годи ни сти пен ди ра ти укуп но 36 
сту де на та, а како је рекла прва жена пећи-
нач ке општи не, сту дент ске сти пен ди је су 
само јед на од мера подр шке обра зо ва њу 
мла дих које спро во ди локал на само у пра ва.

- Зна мо да већи ни роди те ља није лако да 
обез бе де новац за финан си ра ње сту ден та и 
тру ди мо се да помог не мо коли ко може мо. С 
дру ге стра не нада мо се да ће сту ден ти ма 
сти пен ди ја бити под сти цај да уло же додат ни 
труд у сти ца ње зна ња и да сту ди ра ње при-
ве ду кра ју у року. Без обзи ра на насле ђе на 
дуго ва ња која опте ре ћу ју општин ски буџет и 
због којих није увек лако обез бе ди ти сред-
ства, ми не оду ста је мо од ове мере подр шке 
сту ден ти ма, јер је сма тра мо врло зна чај ном. 
Поред тога, тру ди мо се да ство ри мо што 
бољи амби јент за дола зак нових инве сти то-
ра, како по завр шет ку шко ло ва ња мла ди не 
би мора ли да одла зе у потра зи са запо сле-
њем и како би сво ју про фе си о нал ну кари је ру 
могли да започ ну овде где су рође ни – изја-
ви ла је Кова че вић Субо тич ки.

Сту ден ти који су испу ни ли усло ве кон кур-
са, њих 22, доби ја ће сти пен ди ју у изно су од 
9.000 дина ра месеч но током десет месе ци, а 
Општи на ће за 14 сту де на та сла би јег мате-
ри јал ног ста ња обез бе ди ти сти пен ди је у 
изно су од 5.000 дина ра месеч но, тако ђе 
током десет месе ци ове школ ске годи не.

Сед ни ца Општин ског већа

Представљени потенцијали пећиначке општине у Бечу
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ЦР ВЕ НИ КРСТ

Пре да ва ње
о нар ко ма ни ји 

До бо ле сти за ви сно сти, од но сно нар ко-
ма ни је до во ди не га тив на си ту а ци ја у дру-
штву, ро ди те љи че сто не ви де или не же ле 
да ви де да је њи хо во де те нар ко ман, про-
ме не се уоча ва ју код ку ће и у шко ли, а 
ве о ма че сто по чи њу да не ста ју но вац и 
вред не ства ри из ку ће, ре чи су ко ји ма је 
уче ни ке ста ро па зо вач ке гим на зи је у про-
бле ма ти ку нар ко ма ни је увео др Алек сан-
дар Оме ро вић, ди рек тор До ма здра вља у 
Ста рој Па зо ви. Дра ган Вра њеш, за ме ник 
ко ман ди ра По ли циј ске ис по ста ве Ста ра 
Па зо ва је са оп штио по да так да је про се-
чан жи вот ни век нар ко ма на 26 го ди на, а 
ука зао је и на кри вич но прав не аспек те 
по се до ва ња и ужи ва ња опој них дро га. 
Цр ве ни крст, је ор га ни зо вао пре да ва ње, а 
до кра ја ме се ца би ће ор га ни зо ва но и за 
уче ни ке тех нич ке и еко ном ско тр го вин ске 
шко ле. М. М.

ОШ „СИ МЕ ОН АРА НИЦ КИ“

Три би на о без бед ној 
упо тре би ин тер не та

Основ на шко ла „Си ме он Ара ниц ки“ у 
Ста рој Па зо ви ор га ни зо ва ла је у уто рак, 14. 
мар та са Ми ни стар ством тр го ви не, ту ри зма 
и те ле ко му ни ка ци ја и фон да ци јом Ти ја не 
Ју рић за уче ни ке 7. и 8. раз ре да три би ну о 
без бед ној упо тре би ин тер не та „Без бед ност 
на ин тер не ту - без бед ност у жи во ту“. Еду-
ка ци ја и здра ви по ро дич ни од но си су кључ 
пре вен ци је и за у ста вља ња ин тер нет на си-
ља, ко је се де ша ва сва ко днев но, не кад с 
вр ло те шким по сле ди ца ма, ка же Игор 
Ју рић, осни вач Фон да ци је „Ти ја на Ју рић“ и 
отац де вој чи це ко ју је 2014. го ди не отео и 
убио Дра ган Ђу рић, ме сар из Сур чи на ко ји 
је због тог зло чи на до био 40 го ди на ро би је. 
Фон да ци ја је при пре ми ла Пред лог из ме на 
за ко на ко јим би би ло омо гу ће но да се уби-
ца ма де це од ре ди до жи вот на ро би ја, ко ји 
ће Скуп шти ни ће би ти до ста вљен на кон 
из бо ра. На три би ни су при ка за ни фил мо ви, 
ра ђе ни по исти ни тим при ча ма, ко ји го во ре 
о те ма ма на си ља, ин тер нет на си ља и тр го-
ви не љу ди ма. Овом при ли ком до де ље на је 
на гра да уче ни ци Љу би ци Ог ње но вић, нај-
бо љој у Ср би ји у кви зу Шта знам о без бед-
но сти на ин тер не ту, ко ји је ре а ли зо ва ла 

фон да ци ја Ти ја на Ју рић на Свет ски дан 
без бед но сти на ин тер не ту. Ј. К.

ЕКО НОМ СКА ШКО ЛА 

Ка би нет за
прак тич ну на ста ву

Иако је прак са у ве ћи ни сред њих струч-
них шко ла из гу би ла сми сао, уче ни ци Еко-
ном ско тр го вин ске шко ле „Вук Ка ра џић“ у 
Ста рој Па зо ви ко ји по ха ђа ју смер тр го вац и 
по ред то га што има ју оба ве зну прак тич ну 
на ста ву има ју по тре бу да се до дат но еду ку-
ју и стек ну зна ње и ве шти не ка да је у пи та-
њу про фил за ко ји се обра зу ју. Пре три 
го ди не при Еко ном ско – тр го вин ској шко ли 
„Вук Ка ра џић“ у Ста рој Па зо ви оформ љен је 
ка би нет за из во ђе ње прак тич не на ста ве у 
ко јој сва ко днев но бу ду ћи тр гов ци има ју при-
ли ку да се до дат но еду ку ју и спре ме за 
по сао. Иако је по сао тр гов ца углав ном при-
су тан код жен ског по ла, све ви ше је де ча ка 
ко ји же ле да се ба ве овим по слом ис ти чу 
про фе со ри струч них пред ме та у по ме ну тој 
сред њој струч ној шко ли тру де ћи се да из не-
дре ква ли тет не тр гов це ко ји ће од мах на кон 
сте че не ди пло ме на ћи за по сле ње. У овој 
шко ли тре нут но се обра зу је око 100 бу ду ћих 
тр го ва ца ко ји уочи оба вља ња оба ве зне 
прак тич не на ста ве у про дав ни ца ма сте че но 
зна ње при ме њу ју у ка би не ту за из во ђе ње 
прак тич не на ста ве за хва љу ју ћи, из ме ђу 
оста лог и не мач кој ор га ни за ци ја за тех нич ку 
са рад њу ГИЗ ко ја је обез бе ди ла до на ци ју за 
опре ма ње са мог ка би не та. С. С.

У ОСНОВ НИМ ШКО ЛА МА

Тести ра ње
буду ћих прва ка

За нешто више од десет дана у ста ро па-
зо вач ким основ ним шко ла ма почи ње тести-
ра ње буду ћих ђака прва ка. Пре ма Зако ну о 
осно ва ма систе ма обра зо ва ња и вас пи та-
ња у први раз ред упи су је се сва ко дете које 
до почет ка школ ске годи не има нај ма ње 
шест и по, а нај ви ше седам и по годи на. 
Све пред школ це рође не у пери о ду од 1. 
мар та 2010. до кра ја фебру а ра 2011. годи-
не за неко ли ко дана оче ку је тести ра ње за 
упис у први раз ред које обу хва та про ве ру 
спрем но сти дете та коју врши пси хо лог шко-
ле. Утвр ђи ва ње зре ло сти дете та за пола зак 
у шко лу врши педа гог или пси хо лог који 
при ли ком тести ра ња прво раз го ва ра ју са 
роди те љи ма деце, након чега сле ди спро-
во ђе ње самог тести ра ња дете та, а након 
оба вље ног теста роди тељ одмах доби ја 
поврат ну инфор ма ци ју. Циљ тести ра ња је 
боље упо зна ва ње са дете том како би се 
утвр дио нај бо љи начин за рад и пости за ње 
опти мал но могу ћих резул та та чиме се 
доби ја општа сли ка гене ра ци је и ниво пси-
хо фи зич ког раз во ја све деце. С. С.

БИТ КА ЗА ЗНА ЊЕ

Робо ти у шко ла ма
Како би се уна пре ди ла наста ва инфор ма-

ти ке и у Основ ну шко лу „Раст ко Нема њић 
Све ти Сава“ у Новој Пазо ви сти гли су робо-
ти, у окви ру акци је „Бит ка за зна ње“ коју је 
орга ни зо ва ла Фон да ци ја Б92. Робо ти делу ју 
као играч ке, али они ће допри не ти да се 
уче ни ци на један инте ре сан тан начин, а 
ипак кроз про грам ски режим рада упу те у 

про гра ми ра ње и ујед но пове жу инфор ма-
тич ка са тех нич ким зна њем. Ова акци ја се 
спро во ди на тери то ри ји целе Срби је, а у 
ста ро па зо вач кој општи ни робо те су за сада 
доби ле Основ на шко ла „Симе он Ара ниц ки“ 
у Ста рој Пазо ви и „Вера Мишче вић“ у Беле-
ги шу. Циљ је да се све основ не шко ле опре-
ме са по пет робо та. Фон да ци ја Б92 орга ни-
зо ва ће и так ми че ње, реви јал ног карак те ра  
за све заин те ре со ва не уче ни ке. К. Л.

ДРАМ СКА СЕК ЦИ ЈА
ОШ „ХЕ РОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Го сто ва ње
у Сло вач кој

На кон пре ми је ре 4. мар та, ан самбл 
Драм ске сек ци је Основ не шко ле „Хе рој 
Јан ко Чме лик“ из Ста ре Па зо ве от пу то вао 
је на го сто ва ње у Сло вач кој ре пу бли ци. 
Пр ву ре при зу пред ста ве „Де ца из Па вло ве 
ули це“ из вео је та ко на „Ку бин ским по зо ри-
шнин да ни ма“. Овај фе сти вал, ко ји се одр-
жа ва у ме сту До њи Ку бин има 35.го ди шњу 
тра ди ци ју. За два да на тра ја ња из ве де но је 
де вет пред ста ва. Па зо вач ко по зо ри ште 
је ди ни је ан самбл из ино стран ства на овом 
фе сти ва лу, ко ји пред ста вља кру ну по зо ри-
шне се зо не у ре ги о ну Ора ва у Сло вач кој. 

Ј. К.

АП „МИР КО ТАТА ЛО ВИЋ ЋИРА“

Пре ми је ра пред ста ве
Ама тер ско позо ри ште „Мир ко Тата ло вић 

Ћира“ из Нове Пазо ве изве ло је у субо ту, 
18. мар та, пре ми јер но пред ста ву „Бра ћо и 
сестре“ Душка М. Петро ви ћа у режи ји Алек-
сан дра Бака, који пот пи су је и сце но гра фи ју 
и адап та ци ју тек ста, савре ме ног срп ског 
песни ка и сати ри ча ра. У пита њу је сати рич-
на пасто ра ла о акту ел ним дога ђа ји ма у 
Срби ји и о тра же њу пута у Евро пу. Глав не 
уло ге тума че Милан Дудић, Ненад Сла дић, 
Анто не ла Бије лић, Дија на Вла и нић Дра гин. 
Ово је прва Бако ва режи ја у ново па зо вач-
ком позо ри шту, које већ за две неде ље 
оче ку је госто ва ње у Пив ни ца ма на затва ра-
њу фести ва ла ЂИДА, а пре ми јер но изво ђе-
ње пред ста ве гле дао је и селек тор Зол тан 
Фрид ман. З. К.

ФИЛМ „БИСЕР БОЈА НЕ“
У СТА РИМ БАНОВ ЦИ МА

Награ ђе на
сто хи ља ди та
гле да тељ ка

Сми ља Вола ров из Ста рих Бано ва ца је 
сто хи ља ди ти гле да лац фил ма „Бисер Боја-
не“ и као награ ду доби ла је викенд у бео-
град ском хоте лу Метро пол. Доде ла награ-
де је била у субо ту, 18. мар та, након еми то-



2122. MART 2017.    M NOVINE

ва ња овог дома ћег кине ма то граф ског 
оства ре ња, када је део глу мач ке еки пе био 
да се покло ни пред публи ком. Награ ду је 
добит ни ци уру чио про ду цент и глу мац 
Мима Кара џић, изра зив ши задо вољ ство 
што је награ ђе на упра во гле да тељ ка из ове 
сре ди не, у којој се ових дана успе шно 
наста вља сни ма ње нових епи зо да попу-
лар не сери је „Ком ши је“, а где је сни мљен и 
део фил ма „Бисер Боја не“. З. К.

СТА РА ПА ЗО ВА

Про шле го ди не
122 раз во да

У ста ро па зо вач кој оп шти ни че сти су раз-
во ди ка ко гра ђан ских бра ко ва, та ко и оних 
бра ко ва ко ји су за кљу че ни пред Бо гом. 
Про це ду ра за раз вод гра ђан ског бра ка про-
пи са на је за ко ном, док се про це ду ра раз во-
да цр кве них бра ко ва раз ли ку је у за ви сно-
сти од епар хи је. Иако за кон не тра жи раз-
лог за раз вод, по сту пак раз во да бра ка се 
мо же по кре ну ти на два на чи на: ту жбом ко ју 
под но си је дан од брач них дру го ва и спо ра-
зум ним раз во дом ко ји пред ста вља нај бр жи 
и нај е фи ка сни ји на чин ре ша ва ња про бле-
ма раз во да. Го то во је исти број су пру жни ка 
ко ји се од лу че да брак за кљу чен у цр кви 
раз ве ду. По да ци Основ ног су да у Ста рој 
Па зо ви по ка зу ју да је у 2016. го ди ни на 
те ри то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не раз ве-
де но 122 гра ђан ска бра ка, док је у Епар хи ји 
срем ској раз ве де но 118 бра ко ва за кљу че-
них пред Бо гом. С. С.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

За Стојана Радеку

Осам де сет и че твр то по се ло Фе никс и 
при ја те љи до не ло је у уто рак, 14. мар та у 
Клу бу за днев ни бо ра вак у ста ро па зо вач-
ком пар ку про мо ци ју збир ке пе са ма и при-
по ве да ка под на зи вом „Вас кр сла пе сма“ 
ауто ра Здрав ка Кне жи ћа. У пи та њу је 
ње го ва дру га књи га, у ко јој се про жи ма ју 
жи вот и ду хов ност. О књи зи су го во ри ли 
про фе со ри књи жев но сти Бо жи дар Ба та 
То мић и Са ва Ђур ђе вић, гост ве че ри је 
би ла мла да пе сни ки ња из По пи на ца Кри-
сти на Ар се ни је вић, али су чла но ви Фе ник-
са та ко ђе спре ми ли ле пе сти хо ве за го сте 
и све по се ти о це овог тра ди ци о нал ног дру-
же ња. Књи га „Вас кр сла пе сма“ се мо гла 
ку пи ти уз ауто ров пот пис, а сва сред ства 
при ку пље на од про да је и до бро вољ них 
при ло га на по се лу су упла ће на на ра чун 
по ро ди це Ра де ка из Ста ре Па зо ве. Од про-
да је књи ге при ку пље но је 12.300 ди на ра, 
од до бро вољ них 7.330 ди на ра. Дру штво 
Фе никс је и на прет ход на  два по се ла ску-
пља ло сред ства за Сто ја на и укуп но је 
при ку пље но 35.690 ди на ра и 40 евра. Сле-
де ће Фе ник со во по се ло је на ја вље но за 
вас кр шњи уто рак. 

У ак ци ју при ку пља ња нов ча не по мо ћи за 

ле че ње пе то го ди шњег Сто ја на Ра де ке из 
Ста ре Па зо ве ко ји се бо ри са ми је ло бла-
стич ном ле у ке ми јом укљу чи ли су се и 
за по сле ни у Пред школ ској уста но ви „По ле-
та рац“, као и де ца ко ја по ха ђа ју овај вр тић. 
Прет ход них ме се ци у овој уста но ви ор га ни-
зо ва не су де чи је пред ста ве и низ ак тив но-
сти, а пре ма ре чи ма ди рек тор ке по ме ну тог 
вр ти ћа Ми ли це Бле шић, у ак ци ја ма је при-
ку пље но пре ко 3.000 евра.

На хума ни тар ном „Злат ном кол ти ћу“ у 
Сур ду ку, у неде љу 19. мар та, је за лече ње 
Сто ја на Раде ке саку пље но 84.000 дина ра, 
а Наци о нал ни кла стер бес пи лот них лете-
ли ца, који је сни мао про мо филм овог 
места, упла ти ће на Сто ја нов рачун још 
61.000 дина ра, изја вио је за РТВ Ста ра 
Пазо ва Мило рад Јере мић, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це Сур дук. Прво 
место у кува њу рибље чор бе осво ји ла је 
еки па Ловач ког дру штва из овог села, а 
мани фе ста ци ји је при су ство вао и Ђор ђе 
Ради но вић, пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва са сарад ни ци ма. Пред сед ник Ради-
но вић изра зио је наду да ће бити саку пље-
на сума нео п ход на за Сто ја но во лече ње. 
Про грам су упот пу ни ла удру же ња жена из 
Сре ма и наступ Гара вог сока ка.

З. К. и М. М.
 

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН РЕ КА

За га ђе ност све ве ћа

Иако ре ке пред ста вља ју не про це њи во 
при род но бо гат ство оне су из да на у дан 
све за га ђе ни је, па се 14. мар та обе ле жа ва 
Ме ђу на род ни дан ре ка ка ко би се јав но сти 
скре ну ла па жња на ве ли ки зна чај во да и 
по ди гла свест јав но сти о по тре би њи хо вог 
очу ва ња. По ред то га што се ре ке за га ђу ју 
од от па да из ин ду стриј ских по стро је ња и 
ка на ли за ци је, у њи ма има мно го и пла стич-
них фла ша, гу ма, бе ле тех ни ке и дру гог 
ба че ног ђу бре та, ко је не мо же да се раз гра-
ди при род ним пу тем, а ко је гра ђа ни уме сто 
у кан те и ме ста пред ви ђе на за од ла га ње 
от па да ба ца ју у ре ке, ре као је Мар ко Про-
да но вић, пред сед ник Клу ба екс трем них 
спор то ва „Пу сто лов“ у Ста рим Ба нов ци ма. 
Без об зи ра што ЈКП пред у зе ће „Чи сто ћа“ 
Ста ра Па зо ва ре дов но од но си сме ће и што 
се оба ла пред се зо ну у По ду на вљу чи сти и 
уре ђу је још увек има гра ђа на ко ји свој 
от пад ба ца ју у Ду нав. Ка ко да нас, та ко и 
сва ког да на тре ба би ти све стан ве ли ког 
зна ча ја ре ка и са од го вор но шћу се од но си-
ти пре ма њи ма. К. Л.

ЗА ДРУ ЖНИ СА ВЕЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Под сти ца ји
за по љо при вре ду

Ак ци о нар ско дру штво за оси гу ра ње 
ДДОР Но ви Сад и За дру жни Са вез Вој во-
ди не ор га ни зо ва ли су са ста нак на ко ме су 
пред ста вље на до ступ на сред ства за под-

сти ца ње раз во ја по љо при вре де, као и пре-
зен та ци ја на те му „Тех но ло ги ја при ла го ђе-
на кли мат ским про ме на ма, удру жи ва ње 
про из во ђа ча и оси гу ра ње за са да, га рант 
успе ха у во ћар ској про из вод њи“, а би ло је 
ре чи и о ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма на 
пу ту ка одр жи вој по љо при вре ди. С об зи ром 
на то да ово ни је пр ви пут да се ова кви ску-
по ви ор га ни зу ју у оп шти ни Ста ра Па зо ва, 
пред став ни ци ста ро па зо вач ке ло кал не 
са мо у пра ве ис ти чу да је ова кав вид раз ме-
не ис ку ста ва и упу ћи ва ње у мо гућ ност 
ко ри шће ња сред ства у по љо при вре де зна-
ча јан. Раз вој ни фонд Вој во ди не пред ста вио 
је сво ја три кон кур са ко ја се ти чу кре ди ти-
ра ња ре ги стро ва них по љо при вред них 
га здин ста ва од ко јих су два за ду го роч но, а 
је дан за крат ко роч но кре ди ти ра ње. С. С.

ПО ЧЕ ЛА ПЧЕ ЛАР СКА СЕ ЗО НА

Пре глед ко шни ца

У мар ту ка да по чи ње пче лар ска се зо на, 
пче ла ри вр ше пр ви пре глед ко шни ца, при 
че му се утвр ђу је ја чи на сва ког дру штва, 
ква ли тет и ко ли чи на ле гла, здрав стве но 
ста ње пче ла и ле гла. Ду шан Ва си ље вић, 
пче лар из Вој ке ка же да је пре тр пео ве ли ке 
гу бит ке, јер му је услед ја ке зи ме, уги ну ло 
25 од 85 ко шни ца, док је Бра ни слав Ран ков 
за до во љан, јер има са мо око се дам од сто 
гу би та ка. У то ку зи ме би ло је по треб но 
при хра њи ва ње, јер ни је би ло до вољ но 
хра не, а са да се већ по ла ко ак тив ност дру-
шта ва све ви ше по ве ћа ва и код сла бих 
дру шта ва ма ти це већ по чи њу да по ла жу 
ја ја. Чим се стек ну вре мен ски усло ви, и 
ноћ на тем пе ра ту ра до стиг не 15 сте пе ни, 
ко шни це ће се се ли ти на пр ву ис па шу, јер 
шу ма је са да бо га та ка жу ови ис ку сни пче-
ла ри, за до вољ ни про шло го ди шњом ко ли-
чи ном пче ли њих про из во да, јер им је до 
пр вог ово го ди шњег, оста ло до вољ но ме да 
из прет ход не се зо не. 

З. К.

СЕТВА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ

Радови при крају
Ових дана је у ста ро па зо вач ком ата ру 

поче ла сетва шећер не репе. Пре ма пла ну 
од укуп них повр ши на овом пољо при вред-
ном кул ту ром би тре ба ло ове годи не да 
буде засе ја но око 10 одсто, или око 3.000 
хек та ра. У Акци о нар ском дру штву Напре-
дак са сетвом су поче ли про шле неде ље, а 
и поје ди ни инди ви ду ал ни пољо при вред ни 
про из во ђа чи су ушли у њиве. Вре ме за 
сетву је иде ал но, оце њу је Вла ди мир Муже-
вић, агро ном, јер у сетве ном сло ју земљи-
шта тем пе ра ту ра изно си од 14 до 15 сте пе-
ни. Сетва ове кул ту ре би тре ба ло да буде 
завр ше на око 24. мар та, а по оце ни струч-
ња ка, киша би добро до шла, јер се повр-
шин ски слој земљи шта, јако брзо ису шу је, 
што не би било добро за кли ја ње семе на.

 З. К.
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД РУМА

„Дуг ме спа са“ за помоћ старима

Цен тар за соци јал ни рад 
Рума има већ дужи низ 
годи на услу гу помоћ и 

нега у кући за ста ра лица на 
којој је анга жо ва на 21 герон то-
до ма ћи ца и јед на меди цин ска 
сестра, а услу гу кори сти пре-
ко 200 ста рих и инва лид них 
лица. За мно ге од тих ста рих и 
боле сних људи герон то до ма ћи-
це су једи не које о њима бри-
ну - коли ко често и дуго у току 
рад не неде ље зави си и од тога 
коли ко су кори сни ци здрав стве-
но угро же ни. Зато није ни чудо 
да су за њих герон то до ма ћи це 
нај бо љи и нај по у зда ни ји при-
ја те љи од којих гото во пот пу но 
зави се.

Ова услу га бри ге о ста ри ма 
је уна пре ђе на уво ђе њем јед-
ног апа ра та - који за поче так 
доби ја 20 кори сни ка - „Дуг ме 
спа са“, које под ра зу ме ва да 
ста ро лице, ако му затре ба хит-

на помоћ - било да је пало, или 
због неких дру гих про бле ма, 
акти ви ра апа рат. То се про сле-
ђу је кол цен тру, а овај пози ва 
лице које је име но ва но као оно 
у слу ча ју хит но сти, тако да се 
одмах реа гу је, а ста ра лица се 
могу тако кон тро ли са ти свих 24 
сата.

- Има мо све чешће слу ча-
је ве да ста ра лица пад ну кад 
иду у купа ти ло, или пре ко ноћи 
ако им је лоше, а у тој ситу а ци-
ји нема ју нико га да им помог-
не. Са овим уре ђа јем су 24 
часа под кон тро лом, само сти-
ском на дуг ме акти ви ра се кол 
цен тар, он ће лоци ра ти где се 
нала зи кори сник и јави ти нај-
бли жем лицу које је наве де но 
и оно реа гу је било да пози ва 
хит ну помоћ, поли ци ју, ватро-
га сну слу жбу и слич но. Циљ 
је да стал но има мо могућ ност 
за кон такт са кори сни ци ма и 

да они осе те сигур ност. Кре ће-
мо са 20 кори сни ка. Ово није 
ску по, изно си око 2.500 дина-
ра месеч но по кори сни ку, а 
уко ли ко се пока же као добар 
потез, а ми то оче ку је мо, про-
ши ри ће мо број кори сни ка који 
ће доби ти овај апа рат. Уре ђај 
кори сни ци доби ја ју на реверс, 
а уго вор са бео град ском фир-
мом „Кон так та“ поти са ли смо 
на рок до кра ја ове годи не - 
каже Сло бо дан Кра сић, дирек-
тор Цен тра за соци јал ни рад 
који дода је да је ово омо гу ће-
но захва љу ју ћи помо ћи локал-
не само у пра ве.

Госпа Орлић је јед на од кори-
сни ца која је прва доби ла „Дуг-
ме спа са“. Она живи сама, а 
вели ке про бле ме има са куком 
и кре ће се уз помоћ шта па.

- Ова услу га герон то до ма ћи-
ца ми заи ста пуно зна чи. То је 
за мене био спас, живим сама, 

са малом пен зи јом, тако да не 
могу пла ћа ти неко га да бри не 
о мени. Пре за до вољ на сам и 
захвал на Цен тру за соци јал ни 
рад, али и жени која ми дола зи 
Гор да ни Тра ви ци, која се мак-
си мал но тру ди и про фе си о нал-
но ради свој посао. Три пута 
сам до сада опе ри са ла кук и 
сада чекам још јед ну опе ра ци-
ју - рекла нам је Госпа Орлић, 
која је доби ла и упут ство како 
да упо тре бља ва овај апа рат.

Јели ца Мили шић (79) је 
тако ђе кори сни ца услу ге помо-
ћи у кући, а живи у Хрт ков ци ма.

- Овај апа рат ће ми заи ста 
пуно зна чи ти. Имам про бле-
ме са кре та њем, ако бих пала, 
сама не могу уста ти. Сада сам 
сама, муж ми је недав но умро. 
Овај про грам пуно зна чи нама 
ста рим људи ма, ето ту у ком-
ши лу ку је јед на бака сама 
живе ла и пала је и поло ми ла 

Госпа Орлић и Гордана Травица

Има мо
све чешће
слу ча је ве

да ста ра лица 
пад ну кад иду 

у купа ти ло, или 
пре ко ноћи ако 
им је лоше, а у 

тој ситу а ци ји 
нема ју нико га да 

им помог не. Са 
овим уре ђа јем 
су 24 часа под 

кон тро лом
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Још три из бе глич ке по-
ро ди це су, за хва љу ју ћи 
сред стви ма Ко ме са ри-

ја та за из бе гла и ра се ље-
на ли ца и рум ске оп шти не, 
решилe трај но сво је стам бе-
но пи та ње до би ја њем сред-
ста ва за ку по ви ну ку ће са 
окућ ни цом.

На уго во ре су пот пи се 16. 
мар та у Град ској ку ћи ста ви-
ли куп ци, про дав ци и Сла-
ђан Ман чић, пред сед ник 
рум ске оп шти не.

- Реч је о на став ку про јек-
та Ко ме са ри ја та за из бе гла 
и ра се ље на ли ца и на ше оп-
шти не кроз ко ји смо про шле 
го ди не обез бе ди ли ку по ви ну 
14 ку ћа и са да, кроз до дат на 
сред ства, смо обез бе ди ли 
још три по ро ди це. То су по-
ро ди це из Ру ме, Кра ље ва ца 
и Пла ти че ва. Две су ку пи ле 
ку ће у Ру ми, а јед на у Ви-
то јев ци ма. На тај на чин су 
они трај но ре ши ли је дан од 
сва ка ко нај ве ћих про бле ма, 
ста но ва ње. Же лим им да у 
њи ма ду го ужи ва ју, а ми ће-
мо на ста ви ти да по др жа ва-
мо и на ред не кон кур се, та ко 
да ве ру јем да ће Ко ме са ри-
јат и у овој го ди ни обез бе ди-
ти сред ства за ку по ви ну ку-
ћа са окућ ни цом - ис та као је 
Сла ђан Ман чић.

Сва ка по ро ди ца је за ку-
по ви ну ку ће до би ла по 
9.500 евра плус 1.500 евра 
за адап та ци ју.

Сво је пот пи се на ове уго-
во ре су ста ви ли Мир ја на 
Не на дић, Зо ри ца Ђур ђе вић 
и Ми лан Виц ко вић.

Мир ја на је у рум ску оп-
шти ну до шла пре 25 го ди на 
из Дво ра на Уни. Са да има 
ше сто чла ну по ро ди цу и до-
ско ра су жи ве ли у Кра љев-
ци ма.

- Пр ви пут сам, по сле то-
ли ко го ди на, ко ли ко сам ов-
де, не што до би ла. Ја ко сам 
срећ на због то га. У по ро-
ди ци је још мој су пруг, мо ја 
мај ка ко ја има 86. го ди на, 
син, сна ја и унук. У Кра љев-
ци ма смо жи ве ли у из најм-
ље ној ку ћи, а би ли смо у 
се лу за то што је ту не што 
ма ло јеф ти ни је. Ку ћа ко ју 
смо ку пи ли је до бра. Ма ло 
ће мо је и до гра ди ти, оно 
што тре ба, кров, ку па ти ло... 
Муж и ја смо у пен зи ји, ја ко 
су ма ле пен зи је, син ра ди, 
али сва та при ма ња су тек 
да пре жи ви мо, али ово је 
са да на ше и би ће нам мно-
го бо ље и лак ше - ре кла је 
за на ше но ви не за до вољ на 
Мир ја на.

С. Џ.

ТРИ ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ ИЗ РУМЕ

Од са да у
сво јим ку ћа ма

Мир ја на Не на дић и Сла ђан Ман чић

На уго во ре су пот пи се 16. мар та у Град
ској ку ћи ста ви ли куп ци, про дав ци и Сла
ђан Ман чић, пред сед ник рум ске оп шти не. 
Сва ка по ро ди ца је за ку по ви ну ку ће до би
ла по 9.500 евра плус 1.500 евра за адап
та ци ју

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД РУМА

„Дуг ме спа са“ за помоћ старима

ногу, а два дана то нико није 
знао. И мени се деша ва ло да 
сам пала неко ли ко пута, али 
на сре ћу, увек је неко био тада 
у кући. Виде ла сам тај апа рат 
на телевизији и поми сли ла 
како је то зго дан апа рат, баш 
за такве као ја, који без шта-
па ниг де не могу. Овај ми апа-
рат даје сигур ност да могу на 
вре ме доби ти помоћ - рекла је 
Јели ца.

При ли ком доде ле ових апа-
ра та са дирек то ром Цен тра 
за соци јал ни рад Сло бо да ном 
Кра си ћем били су и пред став-
ни ци „Кон так те“ који су кори-
сни ци ма обја шња ва ли како 
апа рат функ ци о ни ше. 

Маја Фатић је опе ра тер у кол 
цен тру фир ме „Кон так та“.

- При ти ском на дуг ме се 
оства ру је дво смер на гла сов на 
кому ни ка ци ја са нашим цен-
тром. Ми прет ход но узи ма мо 

подат ке о здрав стве ном ста-
њу, тера пи ји и лице која може-
мо кон так ти ра ти ако се нешто 
деси кори сни ку. У зави сно сти 
од ситу а ци је ми реа гу је мо, 
било да је у пита њу здрав стве-
на помоћ, неке пси хо ло шке 
кри зе - упу ћу је се позив хит-
ној помо ћи, поли ци ји, ватро га-
сци ма. При ти ском на дуг ме ми 
види мо и лока ци ју где се кори-
сник нала зи, ули ца и место да 
би могли упу ти ти помоћ - каже 
Маја. 

Она исти че да апа рат има и 
пуњач, а да они пра те и ста ње 
апа ра та.

- Када дође до 20 про це на та 
пуње ња, ми доби ја мо сиг нал и 
ако је кори сник забо ра вио да 
га пуни, ми га зове мо и под се-
ћа мо да допу ни бате ри је апа-
ра та, како би он стал но био у 
функ ци ји - обја шња ва Маја 
Фатић.  Смиља Џаку ла

Овај апа рат ће 
ми заи ста пуно 
зна чи ти. Имам 
про бле ме са 
кре та њем, ако 
бих пала, сама 
не могу уста ти, 
прича Јелица 
Милишић

При ти ском
на дуг ме се 
оства ру је
дво смер на
гла сов на
кому ни ка ци ја са 
нашим цен тром, 
каже Маја Фатић 
из кол центра
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА

Више сред става вер ским 
зајед ни ца ма и црква ма

Чла но ви Општин ског већа Рума, 
на сед ни ци одр жа ној 14. мар та, 
дали су сагла сност на изме не 

ста ту та више уста но ва и јав них пред-
у зе ћа, као и на њихо ве сред њо роч не и 
дуго роч не пла но ве рада и раз во ја што 
је после ди ца ускла ђи ва ња са одред-
ба ма Зако на о јав ним пред у зе ћи ма и 
Зако на о кул ту ри.

Како је обја снио дирек тор ЈП „Гас - 
Рума“ Рада Мара вић, јав на пред у зе ћа 
су у оба ве зи да, сход но Зако ну, у року 
од годи ну дана доне су сво је сред њо-
роч не и дуго роч не пла но ве рада и раз-
во ја. 

- Ми смо у про шлој годи ни пове ћа ли 
физич ки испо ру ку гаса за десет про це-
на та у одно су на 2015. годи ну, а у пла-
ну раз во ја до 2021. годи не план нам 
је да се сва ке годи не потро шња пове-
ћа ва за 2,5 про це на та. О цена ма не 
може мо гово ри ти, јер ми нисмо само-
стал ни у њихо вом одре ђи ва њу. У овом 
доку мен ту напра ви ли смо и план инве-
сти ра ња у наред них пет годи на. Када 
је реч о дуго роч ном пла ну који доно си-
мо на рок до 2026. годи не, јасно је да 
овде не може мо гово ри ти у егзакт ним 
цифра ма, већ је то више план и визи ја 
пра ва ца у који ма ће се наше пред у зе-
ће раз ви ја ти. Рум ска општи на је пот-
пу но гаси фи ко ва на, када је реч о раз-
вод ној мре жи, а о шире њу у ири шкој 
општи ни, пре све га Врд ни ку, може мо 
гово ри ти ако буде еко ном ског оправ-
да ња за то. Нарав но, у пла ну нам је 
и оса вре ме њи ва ње нашег дистри бу-
тив ног систе ма - поја снио је дирек тор 
Рада Мара вић.

Исто је важи ло и за сред њо роч ни и 

дуго роч ни план послов не стра те ги је и 
раз во ја ЈП „Кому на лац“ о чему је гово-
рио дирек тор Бран ко Јови чић. Он је 
под се тио да ЈП „Кому на лац“ има девет 
обла сти рада у сво јој над ле жно сти и 
да је сва ка од њих посеб но ана ли зи-
ра на. 

- У оба пла на смо поку ша ли да одре-
ди мо обим свог рада, при хо де и тро-
шко ве. Крај њи циљ нам је пове ћа ње 
обу хва та свих услу га у нашим делат-
но сти ма. У сред њо роч ном пла ну све 
делат но сти би се врши ле са истим бро-
јем запо сле них - можда само мења ње 
струк ту ре у сми слу више извр шних, а 
мање адми ни стра тив них рад ни ка. За 
дуго роч ни план сма тра мо да би тре-
ба ло више рад ни ка и то непо сред них 
извр ши ла ца. За изра ду смо кори сти-
ли и стра те ги ју раз во ја рум ске општи-
не. Посеб но је бит но реши ти про блем 
сада шње град ске депо ни је која се 
може кори сти ти још годи ну дана. Зато 
је потреб но интен зи ви ра ти актив но сти 
на кон цеп ту реги о нал не депо ни је или 
нала же њу пре ла зног реше ња за овај 
про блем. У овој годи ни тре ба ура ди ти 
и про је кат изград ње тран сфер ста ни-
це и реци кла жног дво ри шта - иста као 
је дирек тор ЈП „Кому на лац“ Бран ко 
Јови чић.

Дата је и сагла сност на изме не ста-
ту та Зави чај ног музе ја, а сви ови доку-
мен ти ће се наћи и пред одбор ни ци ма 
СО Рума.

Чла но ви Општин ског већа су усво-
ји ли и пред лог о доде ли сред ста ва 
из општин ског буџе та за про гра ме и 
актив но сти црка ва и вер ских зајед ни-
ца.

По обра зло же њу Све ти сла ва 
Дамјан чу ка, шефа Оде ље ња за дру-
штве не делат но сти за ове наме не је 
пред ви ђе но 10 мили о на дина ра, а по 
затва ра њу кон кур са поде ље но је око 
9,4 мили о на дина ра. Оста так сред ста-
ва је оста вљен у резер ви.

Под не то је десет зах те ва, а одо бре-
но пет. Нај ви ше сред ста ва - седам 
мили о на дина ра доби ла је СПЦ „Храм 
сила ска Све тог Духа на апо сто ле“ 
у гра ду којој су потреб ни темељ ни 
захва ти како би се обје кат сачу вао. Ту 
су још хра мо ви у Вог њу и Сте ја нов ци-
ма, као и Като лич ка црква и храм Ваз-
не се ња Господ њег у гра ду.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник Општи-
не Рума је иста као да је Коми си ја 
при ли ком доде ле сред ста ва ува жи ла 
суге сти је вер ских зајед ни ца које су 
кон ку ри са ле, али и да се износ сред-
ста ва по овом кон кур су из годи не у 
годи ну пове ћа ва.

На сво јој 22. сед ни ци чла но ви 
Општин ског већа су при хва ти ли 
и изве штај о раду Општин ског 

пра во бра ни ла штва за про шлу годи ну 
који је под не ла Босиљ ка Ђур ђе вић, 
заме ни ца општин ског пра во бра ни-
о ца. Она је иста кла да је у про шлој 
годи ни било нај ви ше пар нич них пред-
ме та - 174 нова, уз додат на 104 ста-
ра пред ме та која су у раду. Дру ги по 
бро ју су пред ме ти у који ма пра во бра-
ни ла штво засту па стран ке у ван пар-
нич ном поступ ку, а потом пред ме та у 
управ ном поступ ку - њих 238. У укуп-
ном раду пра во бра ни ла штва нала зи 
се 1.267 пред ме та.

С. Џаку ла

Сед ни ца Општин ског већа
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У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци 
про шлог че тврт ка, 16. мар та одр жа на 
је кон фе рен ци ја за но ви на ре по во-

дом на град не игре „Узми ра чун и по бе ди“ 
ко ју је по кре ну ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
у са рад њи са На ци о нал ном али јан сом за 
ло кал ни еко ном ски раз вој Ре пу бли ке Ср би-
је (НА ЛЕД). Упо ре до са на град ном игром, 
по че ло је и так ми че ње оп шти на и гра до ва у 
при ку пља њу фи скал них ра чу на и сли по ва, 
та ко да је и ми тро вач ка ло кал на са мо у пра-
ва узе ла уче шће у овом про јек ту. 

За 12 нај ак тив ни јих ло кал них за јед ни ца 
из ко јих се по ша ље нај ве ћи број ко ве ра та 
за на град ну игру би ће обез бе ђе на бес плат-
на ин тер нет зо на у де лу гра да, док је за пет 
гра до ва или оп шти на пред ви ђен фонд за 
ло кал на ула га ња у ви си ни од 20.000 евра. 
Ова сред ства би ће на ме ње на за опре ма ње 

шко ла, бол ни ца, вр ти ћа, пар ко ва или ре-
ша ва ња не ких дру гих про бле ма у ло кал ној 
за јед ни ци, а од лу ку о то ме ће до не ти са ми 
гра ђа ни.

Вр ши лац ду жно сти на чел ни ка Град ске 
упра ве за бу џет и ло кал ни еко ном ски раз вој 
Ду шко Ша ро шко вић ис та као је да је ова ак-
ци ја вр ло ко ри сна и по звао гра ђа не да узму 
уче шће у на град ној игри ка ко би Град Срем-
ска Ми тро ви ца осво јио не ку од на гра да. 

Ка ко би сва ка оп шти на или град има ли 
под јед на ку шан су да уче ству ју у так ми че њу 
и осво је на гра ду, по сма тра се број при ку-
пље них фи скал них ра чу на и сли по ва у од-
но су на број ста нов ни ка и про сеч ну за ра ду 
на те ри то ри ји ло кал не са мо у пра ве. На овај 
на чин ели ми ни шу се раз ли ке у ве ли чи ни и 
ку пов ној мо ћи ме ђу оп шти на ма и гра до ви-
ма. С. С. 

НА ГРАД НА ИГРА „УЗМИ РА ЧУН И ПО БЕ ДИ“

Так ми че се и
ло кал не са мо у пра ве

Кан ди дат Срп ске ра-
ди кал не стран ке за 
пред сед ни ка Ср би је 

др Во ји слав Ше шељ је, 
у окви ру сво је кам па ње, 
19. мар та бо ра вио у Сре-
му.

Он је ре као да је кам па-
ња крат ка, а и стра нач ки 
ре сур си ни су та кви да би 
др жа ли ми тин ге у свим 
ме сти ма где би же ле ли.

- Ми на овим из бо ри-
ма же ли мо по бе ду за то 
што ни је до бро ни за на-
род, ни за др жа ву да сва 
власт бу де у истим ру-
ка ма. Власт мо ра има ти 
кон тро лу, ако по бе ди Ву-
чић сва ће кон тро ла би ти 
у ње го вим ру ка ма, ако 
по бе дим ја он ће има ти 
по при лич ну кон тро лу, би-
ћу пред сед ник ко ји ће вра ћа ти На род ној 
скуп шти ни све за ко не ко ји ни су до бри, 
ко ји ће шти тити Устав и људ ска пра ва - 
ре као је Ше шељ. 

Он је ука зао да је ње гов циљ да пре у-
сме ри ори јен та ци ју Ср би је од Европ ске 
уни је ка ин те гра ци ји са Ру си јом, јер се 
са мо та ко мо гу ре ши ти ка та стро фал ни 
еко ном ски про бле ми, со ци јал на бе да и 
пи та ње од бра не Ср би је. 

- Кам па њу смо по де ли ли у два де ла 
јер би би ло су ви ше ам би ци о зно по бе-
ди ти Ву чи ћа у пр вом кру гу, али мо рам 
по бе ди ти ове оста ле глав не пре тен ден-
те - Са шу Јан ко ви ћа, Ву ка Је ре ми ћа, 
а сад се по ја вио и овај Пре ле та че вић, 

уба чен од стра них ам ба са да, иза ње га 
сто је моћ ни кру го ви - ре као је Во ји слав 
Ше шељ у Ру ми.

На на ше пи та ње да ли оче ку је да он 
бу де у дру гом кру гу др Вој ис лав Ше-
шељ ка же: 

- Ја сам убе ђен да ћу ући у дру ги круг, 
али све за ви си од на род не во ље. Ка ко 
год на род од лу чи ја ћу то при хва ти ти. Ја 
ни сам по сту пао ни кад по пут Ву ка Дра-
шко ви ћа та ко што бих на па дао на род, 
не за до во љан из бор ним ре зул та ти ма.

У окви ру сво је пред сед нич ке кам па-
ње Ше шељ је по се тио и Шид и Срем ску 
Ми тро ви цу, где је раз го ва рао са гра ђа-
ни ма.  С. Џ.

ВО ЈИ СЛАВ ШЕ ШЕЉ У СРЕ МУ

Мо ра по сто ја ти 
кон тро ла вла сти

Во ји слав Ше шељ у Шиду

КПЗ СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

При ка зан филм
о наси љу

У субо ту, 18. мар та у Казне но поправ ном 
заво ду у Срем ској Митр о ви ци, у Дому кул-
ту ре, осу ђе ним лици ма при ка зан је филм 
„Смрт оче ва погле да“, реди те ља Иго ра 
Чола ка. Филм је сни ман по ауто би о граф ској 
исто и ме ној књи зи Митров ча ни на Видо ми ра 
Павло ви ћа и при ка зу је поро дич но наси ље. 

И поред тога што је про јек ци ји фил ма 
при су ство ва ло сто ти нак осу ђе ни ка, нико од 
њих, након завр шет ка фил ма није желео 
јав но да гово ри о томе да ли је, и на који 
начин филм ути цао на њих. Поро дич но 
наси ље је осе тљи ва тема, о којој се, како 
смо могли виде ти, још увек не гово ри отво-
ре но.  С. С. 

СТА РО ПА ЗО ВАЧ КА ПО ЛИ ЦИ ЈА

Ко му ни ка ци ја
пре ко меј ла

По ли циј ска ста ни ца у Ста рој Па зо ви је 
јед на од рет ких у Ср би ји ко ја је за ко му ни-
ка ци ју са гра ђа ни ма, по ред те ле фо на или 
шал те ра, про шле го ди не ре ги стро ва ла и 
имејл адре су: policijastpazova@gmail.com. 
Иако сада грађани могу и електронском 
поштом послати полицији неку 
информацију или поставити питање, ипак 
и даље се више опредељују за телефон 
или долазак у полицијску станицу, каже 
Драган Врањеш, заменик командира 
Полицијске испоставе Стара Пазова. У 
време када скоро свако има мобилни 
телефон са камером, и када полицији 
може бити драгоцена брза мултимедијална 
информација о неком сумњивом понашању 
или догађају, требало би запамтити адресу 
електронске поште полиције. Од раније на 
располагању су бројеви телефона: 192, 
затим, 022/311-310, 310-009, 322-410 и 
323- 227. М. М.

МИ ТРО ВАЧ КА БИ БЛИ О ТЕ КА

По е зи ја Ол ге
Пе ру но вић

Про мо ци ја збир ке пе са ма „Да ли знаш 
шта је сре ћа“ Ол ге Пе ру но вић, одр жа на је 
про шлог че тврт ка, 16. мар та у Би бли о те ци 
„Гли го ри је Во за ре вић“. Ка ко је из ја ви ла 
аутор ка, књи га го во ри о из гу бље ној љу ба-
ви, са на дом да ће да се де си сре ћан крај. 
У пи та њу је збир ка љу бав не по е зи је, 
ре флек сив не ко ја је ин спи ри са на лич ним 
им пре си ја ма. 

Ре цен зент књи ге је Мир ја на Мар ко вић.
В. Ц.
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Општи на  Шид је у окви ру 
про јек та пре ко гра нич не 
сарад ње Срби ја-Босна и 

Хер це го ви на „Одго вор на ван-
ред не ситу а ци је – САДА“, који 
финан си ра Европ ска уни ја, 
наба ви ла опре му наме ње ну 
чла но ви ма про јект ног тима из 
Репу бли ке Срби је. 

Осам ком пју те ра и два про-
јек то ра са плат ном су уру че ни 
пред став ни ци ма Oпш тине Шид, 
као носи о цу про јек та са ове 
стра не гра ни це.

Лица анга жо ва на на про јек ту 
ће доби је ну опре му кори сти ти 
у сва ко днев ном раду, а у скла-
ду са циљем про јек та. 

Циљ је јача ње сарад ње и 
коор ди на ци је изме ђу кори сни-
ка, јача ње капа ци те та у сми-
слу аде кват ног опре ма ња и 
уса вр ша ва ња једи ни ца за 
зашти ту и спа са ва ње како би 
се уна пре ди ла ефи ка сност 
хит ног одго во ра у слу ча ју при-
род них ката стро фа. 

М. З.

Пројекат „Шид: Град по мери свих нас“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

У са ли Скуп шти не оп шти не Шид, 
у че твр так 16. мар та пред став-
ни ци Ви со ке по слов не шко ле за 

еко но ми ју и пред у зет ни штво из Бе о-
гра да  у окви ру про јек та „Мла ди пред-
у зет ник“ одр жа ли су две ра ди о ни це  са 
уче ни ци ма сред њих шко ла из шид ске 
оп шти не. 

До са да су пред став ни ци Ви со ке по-
слов не шко ле по се ти ли ви ше од де сет 
гра до ва и 35 шко ла у ко ји ма су, пре-
ма њи хо вим ре чи ма, за свој про је кат 
има ли ве ли ку по др шку ло кал них са мо-
у пра ва. По др шку за овај про је кат до-
би ли су и од стра не пред сед ни ка Оп-
шти не Шид Пре дра га Ву ко ви ћа:

- Про је кат има две ра ди о ни це. Пр-
ва се са сто ји у из ра ди би знис пла на, 
док је дру га ве шти на пре зен то ва ња - 
ис та кла је мр Алек сан дра Сто ја но вић, 
ме на џер за мар ке тинг и од но се са јав-

но шћу Ви со ке по слов не шко ле из Бе-
о гра да.

На так ми че њу у ве шти на ма пред ста-
вља ња по слов них иде ја ко је пред сто-
ји, уче ство ва ће де вет уче ни ка из шид-
ске Гим на зи је и СТШ „Ни ко ла Те сла“.

- На так ми че њу ће се пред ста ви ти 
три ком па ни је из на ше шко ле. Јед на 
ком па ни ја се ба ви про из вод њом до ма-
ћег са пу на, дру га про из вод њом здра-
вих слат ки ша за де цу и тре ћа је та ко ђе 
на ба зи здра ве ис хра не, про из вод ња 
ин стант на пит ка. Де ца су би ла из у-
зет но за ин те ре со ва на за овај про је кат 
по го то во што зна ју да их че ка по слов-
ни иза зов и не што но во где мо гу да се 
по ка жу и пре зен ту ју, а та ко ђе оче ку ју 
да то и при ме не у бу дућ но сти ка да за-
вр ше шко ло ва ње - ре кла је Је ли са ве-
та Ту тић, про фе сор ра чи но вод ства из 
шид ске Гим на зи је.

За уче ни ке сред њих шко ла, ово так-
ми че ње је од ве ли ког зна ча ја, по себ но 
што кроз овај про је кат има ју мо гућ ност 
да ис по ље сво је иде је и кре а тив ност у 
окви ру уче нич ких ком па ни ја.

- Би ло ми је ве о ма за ни мљи во при-
пре ми ти се за овај про је кат. То је за 
нас ве ли ки по слов ни иза зов с об зи ром 
да по ха ђа мо еко ном ску шко лу.То је и 
при ли ка да на у чи мо не што но во због 
по сла ко јим ће мо се ба ви ти у бу дућ но-
сти - ка же уче ни ца Ма ри ја на Ив ко вић.

На фи нал ном так ми че њу ко је ће би-
ти одр жа но кра јем апри ла, уче ни ци ће 
има ти мо гућ ност да пред ста ве сво ју 
по слов ну иде ју. Жи ри ће оце њи ва ти 
њи хо ву ино ва тив ност, ре ал ност иде-
је, тим ски дух, кре а тив ност и ве шти ну 
пре зен та ци је. Нај бо љи ће би ти аде-
кват но на гра ђе ни.

M. Н.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА

Про је кат Мла ди пред у зет ник

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ 

Уру че на
ИТ опре ма

Уче сни ци про јек та „Мла ди пред у зет ник“
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УМЕТ НИ ЦА ИВА НА ЖИВ КО ВИЋ ИЗ РУ МЕ

Уметност израде 
гравура на стаклу

Би ло је ја ко те шко, али и до вољ но иза зов но и ин те ре
сант но да се ста клу по све тим и у ње га за љу бим. Оп чи
ни ла ме је гра ву ра у ста клу као је дан вид умет нич ког 
из ра жа ва ња

По стру ци прав ни тех ни чар, а по 
опре де ље њу само у ка умет ни ца, 
Ива на Жив ко вић из Руме бави се 

изра дом гра ву ре на ста клу. Про шла је 
кроз раз ли чи те фазе умет нич ког изра жа-
ва ња, од црта ња и сли ка ња, пре ко умет-
но сти на телу, па до умет но сти на ста клу, 
тј. руч не гра ву ре, која је поста ла основ ни 
вид њене умет нич ке екс пре си је. У 
њеном раду, поред гра ву ре на ста клу као 
осно ве дела, може се виде ти ком би на-
ци ја раз ли чи тих тех ни ка, које при ме њу је 
на руч но рађе ним рамо ви ма, темат ски 
уско пове за ним са самим делом. Спој 
тих тех ни ка и гото во увек спој „топлог и 
хлад ног“, њена дела чини аутен тич ним, 
једин стве ним и несва ки да шњим.

- Оду век сам се од све га скла ња ла 
тако што сам црта ла, сли ка ла, пре но се-
ћи неку сво ју енер ги ју на папир, дрво, на 
раз ли чи те мате ри ја ле. Углав ном сам 
сли ка ла, а бавим се и рељеф ним сли-
кар ством, и ско ро све рамо ве сво јих 
гра ву ра радим том тех ни ком. Пре неких 
10 годи на про ба ла сам линиј ску гра ву ру 
на ста клу и то је било довољ но иза зов-
но и инте ре сант но да се ста клу посве-
тим и у њега заљу бим. Опчи ни ла ме је 
гра ву ра у ста клу као један вид умет нич-
ког изра жа ва ња – наво ди Ива на.

Ова мла да умет ни ца о ала ту који 
кори сти и самом начи ну изра де гра ву ре 
каже:

- Алат који кори стим је врло јед но ста-
ван. Углав ном је то дија мант ски врх 
којим радим тзв. тач ка сту гра ву ру, где 
густи ном тача ка пра вим сен ку. Нај ви ше 
радим на там ном ста клу, накнад но уно-
сим сре бро да би се све боље виде ло. 

Када радим на при род ном, белом ста-
клу, ком би ну јем са неким дру гим врста-
ма гра ву ре да би ефе кат био дру га чи ји и 
тада не радим дија ман том него каме-
ном. Ста кло накнад но поли рам, а све-
тлом пости жем ефек те. Тач ка стом гра-
ву ром успе вам на сли ци да доби јем 
гото во фото граф ску гра ву ру, постиг нем 
ско ро хипер ре а ли зам. Мислим да сам 
сво јим начи ном рада иза шла из неког 
зва нич ног коло се ка и гото во да радим 
кон тра од неког школ ског уче ња у целом 
све ту.

Ива на Жив ко вић није има ла ника квог 
мен то ра, нико га ко би јој могао помо ћи. 

- Сама сам све учи ла и савла да ла. 
Можда сам и из тог раз ло га кре ну ла 
супрот но од све га и на сре ћу то је има ло 
сми сла – каже наша саго вор ни ца.  

Мла да умет ни ца напо ми ње да се 
овим видом ства ра ња у Срби ји не бави 
вели ки број људи, па чак ни у све ту где 
посто је шко ле. Кра јем про шле годи не 
има ла је сво ју само стал ну изло жбу у 
митро вач кој Цар ској пала ти, на којој је 
публи ци при ка за ла руч не гра ву ре на 
ста клу.

- Пре неко ли ко годи на сам поже ле ла 
да баш у Цар ској пала ти одр жим изло-
жбу, јер је то јед но оча ра ва ју ће место, 
кул тур ни и исто риј ски спо ме ник, који 
сам по себи пле ни. Циљ изло жбе био је 
да посе ти о ци ма при ка жем како изгле да 
гра ву ра на ста клу и гра ни ту. Изло жи ла 
сам вео ма раз ли чи те радо ве, и темат-
ски и тех нич ки, рађе не у три раз ли чи те 
гра вер ске тех ни ке. Зато је назив изло-
жбе био „Мy wаy“ – каже Ива на Жив ко-
вић.

Поред гра ву ре на ста клу и гра ни ту, 
гра ви ра и ста кле не чаше и фла ше, јер 
како каже, такве ства ри су људи ма мно-
го при сту пач ни је и углав ном су пер со на-
ли зо ва не, што их поред тога што су 
уни ка ти, чини и врло лич ним и једин-
стве ним покло ном. 

За крај наво ди да тежи ка томе да јој 
умет ност буде једи ни и дово љан извор 
при хо да, али од умет но сти се тешко 
може живе ти у Срби ји.

Б. Села ко вић

Ра до ви Ива не Жив ко вић из Ру ме су 
сти гли и до Ита ли је, где је у гра ди ћу Ро ве-
ре то има ла из ло жбу, ко ја је на и шла на 
из у зет но до бар при јем. За хва љу ју ћи то ме 
Ива на је до би ла по зив да у не ко ли ко гра-
до ва у бли зи ни Ро ве ре та др жи ра ди о ни це 
гра ву ре уче ни ци ма. 

- За ни мљи во је што сам до би ла по ну ду 
да про дам јед ну сли ку на ко јој сам на ста-
клу ура ди ла лик Све тог Ва си ли ја Остро-
шког. Сли ку је ку пио ка то лич ки све ште-
ник, и по кло нио је сво јим ро ди те љи ма, уз 
јед но став но обра зло же ње, сви смо ми од 
истог Бо га – при се ћа се Ива на и ка же да 
из ла га ти у ино стран ству ни је ни ма ло лак 
по сао. По треб но је мно го ан га жо ва ња и 
ула га ња у се бе и свој рад, ка ко би се 
ис та кли у ма си ја ко раз ли чи тих и ква ли-
тет них умет ни ка, а по треб но је и огром но 
стр пље ње, за кљу чу је на ша са го вор ни ца.

Из ло жба
у Ита ли ји
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ОВАН: Поку ша ва те 
да про ме ни те уста-
ље на пра ви ла на 
послов ној сце ни, али 

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

БИК: Осе ћа те кре а-
тив ну инспи ра ци ју и 
потре бу да про ши ри-
те сво је види ке. 

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

БЛИ ЗАН ЦИ: У 
досто јан стве ном сти-
лу и без суви шних 
пита ња при хва та те 

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

РАК: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и има-
те врло амби ци о зне 
пла но ве. Уз одре ђе-

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

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

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

ДЕВИ ЦА: Врло сте 
енер гич ни у ситу а ци-
ја ма када бра ни те 
сво је послов не 

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

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

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

ШКОР ПИ ЈА: Пра ти 
вас неиз ве сност у 
про це ни нових дога-
ђа ја на послов ној 

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

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

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

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

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

ВОДО ЛИ ЈА: Уме те 
да про це ни те повољ-
ну ситу а ци ју и веру је-
те у сво је зна ње. 

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

РИБЕ: Захва љу ју ћи 
добр ој вешти ни пре-
го ва ра ња успе ва те 
да се укло пи те и 

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

VREMEPLOV
22. март

1876. Ро ђен срп ски пи сац 
Бо ри сав Стан ко вић, је дан од 
за чет ни ка мо дер не срп ске про-
зе. При ка зу ју ћи жи вот род ног 
Вра ња с кра ја XIX ве ка, дао и 
пси хо ло шку ана ли зу лич но сти, 
уно се ћи пр ви пут у срп ску ли те-
ра ту ру еро ти ку и сен зу ал ност.

23. март
1903. Бра ћа Рајт па тен ти ра ла 
су ави он. 
1903. У де мон стра ци ја ма око 
5.000 сту де на та, ђа ка и рад ни-
ка про тив ап со лу ти стич ког 
ре жи ма срп ског кра ља Алек-
сан дра Обре но ви ћа ко је су 
ор га ни зо ва ли сту ден ти со ци ја-
ли сти Ди ми три је Ту цо вић и 
Три ша Кец ле ро вић, у Бе о гра ду 
је у су ко бу с по ли ци јом по ги ну-
ло пет, а ра ње но шест љу ди.

24. март
1736. У Бу ди му је му че њем на 
точ ку умо рен во ђа срп ских 
уста ни ка Пе ра Се ге ди нац, ко ји 
је 1735. у По мо риш ју, Бач кој и 
По са ви ни по ди гао Ср бе про тив 
Бе ча. Да би за стра ши ле бун-
тов не Ср бе, аустриј ске вла сти 
су мр твог Се ге дин ца од не ле у 
Печ ку и обе си ле. Ср би су се 
ди гли на бу ну због мо би ли за-
ци је у аустриј ску вој ску, а уста-
нак се про ши рио ме ђу се ља ци-
ма. Срп ски пи сац Ла за Ко стић 
на пи сао је дра му „Пе ра Се ге-
ди нац“. 

25. март
1669. Еруп ци ја Ет не уби ла је 
20.000 љу ди. 
1844. Про гла шен је пр ви срп-
ски гра ђан ски за ко ник, ко ји је 
од и грао зна чај ну уло гу у прав-
ном и дру штве ном жи во ту 
Ср би је. Уки нут је 1945. до ла-
ском ко му ни ста на власт. 

26. март
1953. Аме рич ки ми кро би о лог 
Џо нас Едвард Салк об ја вио да 
је из у мео вак ци ну про тив де чи-
је па ра ли зе. 

27. март
1941. У Бе о гра ду је, пред зо ру, 
у офи цир ском пу чу сврг нут 
ре гент кнез Па вле Ка ра ђор ђе-
вић и на пре сто је до ве ден 
ма ло лет ни краљ Пе тар II Ка ра-
ђор ђе вић. Зба че на је и вла да 
Дра ги ше Цвет ко ви ћа и Влат ка 
Ма че ка и обра зо ва на но ва с 
ге не ра лом Ду ша ном Си мо ви-
ћем на че лу. Ка сни је то ком 
да на на род је по здра вио пуч 
ма сов ним де мон стра ци ја ма у 
Бе о гра ду и дру гим гра до ви ма 
Ср би је. Јав но су спа љи ва не 
не мач ке и ита ли јан ске за ста ве, 
це па не сли ке Адол фа Хи тле ра 
и Бе ни та Му со ли ни ја и из ви ки-
ва не па ро ле „Бо ље рат не го 
пакт“, „Бо ље гроб не го роб“. 

28. март
1797. На та ни јел Бригс из Њу 
Хемп ши ра па тен ти рао је веш 
ма ши ну. 
1939. Окон чан је Шпан ски гра-
ђан ски рат. 

HOROSKOP

Сре да, 22. (9) март
Св. 40. Муч. Сева стиј ских – 
Мла ден ци; Св. 42 муч. Моми-
шић ка

Четвр так, 23. (10) март
Све ти муче ник Кодрат Коринт-
ски

Петак, 24. (11) март
Све ти Софро ни је Јеру са лим ски

Субо та, 25. (12) март
Преп. Симе он Нови Бого слов; 
Св. Гри го ри је Дво је слов

Неде ља, 26. (13) март
Пре нос мошти ју Све тог Ники фо-
ра Цари град ског

Поне де љак, 27. (14) март
Пре по доб ни Бене дикт Нур сиј ски

Уто рак, 28. (15) март
Све ти муче ни ци Ага пи је, Пли си-
је и дру ги

Crkveni
kalendar

• На ње му је све ве штач
ко, са мо је при род но 
глуп.
• За оне ко ји се сла бо 
сна ла зе у књи га ма, уве
де не су књи жи це.
• Имао је та ко ве ли ку 
ду шу да је хи ља де љу ди 
но сио на њој.

Пи ца кро а са ни 
Са стој ци: 350 г бра шна, око 350 

г мар га ри на,  20 г ше ће ра, 15 г ква-
сца,  5 ја ја,  ка ши ка круп ног ше ће-
ра, со. Фил за пи цу по же љи: сец-
ка не пе чур ке, сец ка на шун ка,  кач-
ка ваљ,  ке чап, ори га но. 

При пре ма: Од 175 г мар га ри на, 
ше ће ра, ма ло со ли, ква сца рас то-
пље ног у мле ку, бра шна и 4 ја је та 
за ме си те те сто. Пре о ста ли мар га-
рин др жи те не ко вре ме на соб ној 
тем пе ра ту ри да омек ша. Окла ги-
јом раз ву ци те те сто у пра ву га о ни 
об лик или круг. У сре ди ну ста ви те 
мар га рин, оба виј те га те стом пре-
са ви ја ју ћи га као књи гу. Tесто раз-
ву ци те и по но во пре са виј те на че-
тво ро. Оста ви те те сто у фри жи де-
ру да од сто ји 15 ми ну та. По но во га 
раз ву ци те, пре са виј те и оста ви те у 
фри жи де ру да од сто ји 15 ми ну та. 
Раз ву ци те ко ру у пра ву га о ни об лик, 
исе ци те на ши ре шни те, иви це 
пре ма жи те раз му ће ним жу ман це-
том, на пу ни те пи ца-сме сом. Пе ћи 
на тем пе ра ту ри од 220 сте пе ни. 
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ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ СЛО ВАЧ КИХ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА 

По сле де це ни је ра да, ко ја је обе ле же-
на про шле го ди не Асо ци ја ци ја сло-
вач ких удру же ња же на (АСУЖ) по 

пр ви пут је Го ди шњу скуп шти ну одр жа ла у 
Ста рој Па зо ви у про сто ри ја ма Сло вач ког 
на род ног до ма. На сед ни ци одр жа ној 18. 
мар та би ле су при сут не пред став ни це 18 
од 20 чла ни ца Асо ци ја ци је. Уз ма ле до пу не 
усво јен је из ве штај о про шло го ди шњем 
ра ду, план ра да за ову го ди ну, фи нан сиј ски 
из ве штај и план ра да за ову го ди ну.

Асо ци ја ци ја сло вач ких удру же ња же на 
на ста ла пре 11 го ди на из го ди не у го ди ну 
све ви ше оства ру је свој циљ афир ми са ње 
же не и сва ког об ли ка жен ског ства ра ла-
штва. Про шло го ди шња ак тив ност би ла је у 
зна ку обе ле жа ва ња де се те го ди шњи це 
ра да Асо ци ја ци је. Цен трал на про сла ва 
би ла је на Сло вач ким на род ним све ча но-
сти ма у Бач ком Пе тров цу у ав гу сту, ка да је 
ор га ни зо ва на из ло жба под на зи вом „Ра до-
ви у про шло сти у на шим сре ди на ма“ и при-

ка за ни већ за бо ра вље ни за на ти, тра ди ци о-
нал ни оби ча ји и бо гат ство на род них 
но шњи. Из ло жба је иза зва ла ве ли ко ин те-
ре со ва ње по се ти ла ца, ис та кла је Ма ри ја 
Га шпа ров ски, се кре тар Асо ци ја ци је. На 
све ча ној сед ни ци На ци о нал ног са ве та Асо-
ци ја ци ји је до де ље на Злат на пла ке та На ци-
о нал ног са ве та за ду го го ди шњу ак тив ност. 
На Сло вач ким на род ним све ча но сти ма је 
пре зен то ва но чак 13 књи га ко је су у јед ној 
го ди ни на пи са ле же не. С про ле ћа је успе-
шно ор га ни зо ва но так ми че ње у умет нич ком 
ка зи ва њу по е зи је и про зе, чи је су по бед ни-
це уче ство ва ле на так ми че њу у Сло вач кој у 
Бан ској Би стри ци и Ста рој Љу бов њи, где су 
би ле ме ђу нај бо љи ма. У Ста рој Па зо ви је 
успе шно ор га ни зо ва на ра ди о ни ца под 
на зи вом Са чу вај мо ста ре за на те – тка ње и 
ма шин ско ве зе ње та ко зва но шти ко ва ње, 
ис та кла је Га шпа ров ска. Удру же ња же на из 
Вој во ди не су са из ло жба ма уче ство ва ла на 
фол клор ном фе сти ва лу Сло ва ка „Тан цуј, 
тан цуј“ и на фе сти ва лу сло вач ких из вор них 
пе са ма „У Пив нич ком по љу“. По ред то га 
сва ко удру же ње ор га ни зо ва ло је у сво јој 
сре ди ни не ку спе ци фич ну ак тив ност као 
што су пре ла, тор ти ја де, ча јан ке, из ло жбе 
руч них ра до ва, ус кр шњих ја ја, фе сти вал 
ви ша ња, ма ни фе ста ци је ко ји ма се од за бо-
ра ва чу ва ју оби ча ји и тра ди ци ја Сло ва ка. 
Пред став ни це удру же ња су би ле и на 
ва ша ру умет но сти у Ру му ни ји.

План ра да за
2017. го ди ну ам би ци о зан
Асо ци ја ци ја сло вач ких удру же ња же на 

је не про фит на ор га ни за ци ја ко ја се фи нан-
си ра из про је ка та. За ову го ди ну су већ 
на пи са ли че ти ри про јек та у На ци о нал ни 
са вет Сло ва ка, исто то ли ко Кан це ла ри ју 
за ди ја спо ру у Бра ти сла ви, у пла ну је 
пи са ње про је ка та у по кра јин ски се кре та ри-
јат за на ци о нал не ма њи не и род ну рав но-
прав но сти. По ре чи ма пред сед ни це Асо-
ци ја ци је Ви е ре Ми шко виц ово го ди шњим 
про јек ти ма се на ста вља ра ди о ни чар ски 
рад. На јед ној ће из ра ђи ва ти вен чи ће за 
мла де та ко зва ну пар ту, део на род не 
но шње а за по тре бе из ло жби. Дру га ра ди-
о ни ца ће се фо ку си ра ти на из ра ду лу та ка 

у на род ној но шњи, као су ве ни ра. Про јек-
том се пла ни ра ју обез бе ди ти сред ства за 
опре ма ње кан це ла ри је Асо ци ја ци је у Бач-
ком Пе тров цу. У са рад њи са од бо ром за 
кул ту ру На ци о нал ног са ве та АСУЖ ће 
ор га ни зо ва ти из ло жбу тра ди ци о нал них 
на род них но шњи, руч них ра до ва и га стро-
ном ских спе ци ја ли те та за вре ме одр жа ва-
ња ма њин ских фе сти ва ла фол кло ра и 
на род них пе са ма. По себ ну па жњу ће 
по све ти ти удру же њи ма же на у ма њим сре-
ди на ма, ко ји ма је нај че шће сва ка вр ста 
по мо ћи нео п ход на. Ми шко ви цо ва ка же да 
ће не са мо на ста ви ти са рад њу са др жав-
ном на уч ном би бли о те ком у Бан ској 
Би стри ци у Сло вач кој већ се пла ни ра и 
про ши ре ње са рад ње у ви ду из ло жбе 
но шњи и књи га са пред ста вља њем аутор-
ки на фе сти ва лу по е зи је и про зе. Та ко ђе 
ће на ста ви ти са рад њу са Уни јом же на у 
Сло вач кој. По ред фи нан си ра ња из про је-
ка та ак тив ност Асо ци ја ци је по ма жу и не ке 
ло кал не са мо у пра ве као што је то Бач ки 
Пе тро вац, Ко ва чи ца и Ста ра Па зо ва. Све 
то је ма ло ка ко је ис та кла пред сед ни ца, 
јер нај ви ше сред ста ва по треб но је за пу то-
ва ња ка ко би се оства ри ле за јед нич ке 
ак ци је. За то ће се у овој го ди ни ви ше ан га-
жо ва ти на обез бе ђе њу ви ше сред ста ва и 
од дру гих ло кал них са мо у пра ва. На Го ди-
шњој скуп шти ни ускла ђен је и план ак тив-
но сти сва ког удру же ња, та ко да ће же не 
на ста ви ти дру же ње јер сва ког ме се ца у 
не кој сре ди ни ће би ти ба рем јед на ма ни-
фе ста ци ја.

Же не су нај ве ћа
сна га дру штва

Идеј ни тво рац осни ва ња Асо ци ја ци је 
сло вач ких удру же ња же на 2006. го ди не 
би ла је Људ ми ла Бе ре ђи Сту пав ски из 
Ки са ча, ко ја је са не ко ли ко та да ак тив них 
удру же ња же ле ла да се удру же ња ује ди не 
и да се у ма њим сре ди на ма осну ју но ва. 
Људ ми ла је би ла и пр ва пред сед ни ца Асо-
ци ја ци је два ман да та. Же ља и глав ни 
циљ, да се же на и њен рад афир ми ше, да 
же на иза ђе из ку ће и у дру штву по ка же 
сво је спо соб но сти и уме ће, оства ри ли су 
се, али ка ко ка же оста ло је још нео ства ре-

них ци ље ва. Чи ње ни ца да удру же ња са ра-
ђу ју са слич ним удру же њи ма у зе мљи и са 
Уни јом же на из Сло вач ке, али још у пот пу-
но сти ни је за жи вео Клуб же на ко ји би омо-
гу ћио да же не сво је ру ко тво ри не и пла си-
ра ју на тр жи ште и на тај на чин оства ре 
до дат ну за ра ду. Дру ги де ли мич но оства-
рен циљ је за јед нич ки ку вар са га стро ном-
ским спе ци ја ли те ти ма из сва ке сре ди не. 
За са да је не ко ли ко удру же ња из да ло 
ку вар са сво јим спе ци ја ли те ти ма. Нај бит-
ни је је да су се удру же ња удру жи ла и да 
сво јим ра дом не са мо до при но се очу ва њу 
тра ди ци је, оби ча ја, кул ту ре и ма тер њег 
је зи ка Сло ва ка већ да све то и успе шно 
пре зен ту ју у зе мљи и ино стран ству.

Ста ро па зов чан ке
до бре ор га ни за тор ке

Јед но од не ко ли ци не нај ак тив ни јих је 
Удру же ње же на у Ста рој Па зо ви ко је ра ди 
при Сло вач ком КУД „Хе рој Јан ко Чме лик“ 
због че га је Го ди шња скуп шти на одр жа на у 
Ста рој Па зо ви. По ре чи ма Ли бу шке Ла ка-
тош, пред сед ни це дру штва Чме лик ова 
про грам ска фор ма СКУД-а је нај ак тив ни ја 
и у овом кул тур но - умет нич ком дру штву. 
Ли бу шка Ла ка тош је по здра вља ју ћи при-
сут не из ра зи ла за до вољ ство што је Го ди-
шња скуп шти на АСУЖ одр жа на у Ста рој 
Па зо ви а удру же ње се по тру ди ло да го сте 
до че ка на до ма ћин ски на чин. За до бро до-
шли цу при пре мљен је кра так му зич ко по ет-
ски про грам. По е зи ју су го во ри ле успе шне 
ре ци та тор ке Ва лен ти на Ху ђец, Ја на Ру ман 
и Ема Ко чиш, чла ни це ли те рар но - ре ци та-
тор ске сек ци је „Људ ми ла Хур бан“, ко је ће 
ово дру штво пред ста вља ти и на по кра јин-
ској смо три ре ци та то ра. Ле по ту из вор них 
сло вач ких на род них пе са ма пре нео је 
опер ски пе вач Бо рис Ба бик. Чла ни це па зо-
вач ког удру же ња и Скуп шти не оп шти не 
Ста ра Па зо ва су се по тру ди ле да пред-
став ни це сва ког удру же ња до би ју при год не 
ус кр шње по кло не, ка лен дар и књи гу Сто го-
ди шњи ца по зо ри шта у Ста рој Па зо ви. За 
ову при ли ку па зо вач ке же не су при пре ми-
ле и ми ни из ло жбу на род не но шње при ла-
го ђе ну ус кр шњим пра зни ци ма.

Ана Си мо но вић

По пр ви пут у Ста рој Па зо ви
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Слу жба за здрав стве ну зашти ту 
деце Дома здра вља Ириг као и 
прет ход них годи на орга ни зу је 

лекар ске пре гле де деце за упис у први 
раз ред основ не шко ле, с обзи ром на то 
да на осно ву чла на 98. став 2. Зако на о 
осно ва ма систе ма обра зо ва ња и вас пи-
та ња, посто ји закон ска оба ве за роди те-
ља да за упис деце у основ ну шко лу 
доста вља ју и доказ о здрав стве ном пре-
гле ду дете та.

У окви ру при пре ма за пола зак у основ-
ну шко лу ради се систе мат ски пре глед 
дете та при чему се про це њу је њего во 
здрав стве но ста ње. Систе мат ски пре-
глед дете та обу хва та пре глед сле де ћих 
спе ци ја ли ста: ото ри но ла рин го лог (ОРЛ), 
офта мо лог, лого пед, физи ја тар, пси хо-
лог. Након извр ше них пре гле да од стра-
не наве де них спе ци ја ли ста иза бра ни 
педи ја тар врши про це ну здрав стве ног 
ста ња дете та и у зави сно сти од тога 
изда је потвр ду за упис дете та у први раз-
ред основ не шко ле.

Како је у пита њу сло жен посао који 
под ра зу ме ва оби ла зак неко ли ко раз ли-
чи тих слу жби и спе ци ја ли ста, нео п ход но 
је издво ји ти зна чај но вре ме и финан сиј-
ска сред ства. Како би се олак ша ла про-
це ду ра пре гле да деце и роди те љи ма 
уште де ло вре ме и финан сиј ска сред ства 
због неко ли ко одла за ка са децом у Дом 
здра вља Рума ради врше ња нео п ход них 
пре гле да, Дом здра вља Ириг је у сарад-
њи са осни ва чем, локал ном само у пра-
вом, орга ни зо вао дола зак лека ра спе ци-
ја ли ста.

Лека ри спе ци ја ли сти ће врши ти лекар-
ске пре гле де деце током два дана у Ири-
гу и један дан у Врд ни ку, при чему ће 
бити пре гле да но око 90 деце која ће 

бити упи са на у први раз ред основ не 
шко ле у школ ској 2017/2018. годи ни.

Тро шко ве дола ска спе ци ја ли ста сно-
си ће осни вач Дома здра вља Ириг, локал-
на само у пра ва, а о тер ми ни ма дола ска 
поме ну тих спе ци ја ли ста роди те љи ће 
бити бла го вре ме но оба ве ште ни.

Ова зајед нич ка акци ја Дома здра вља 
Ириг и Општи не Ириг као нашег осни ва-
ча сва ка ко ће у вели кој мери допри не ти 

ефи ка сни јем и јед но став ни јем спро во-
ђе њу нео п ход них лекар ских пре гле да 
деце, а при томе и уште ди вре ме на и 
финан си ја роди те љи ма деце који неће 
има ти потре бу да ради оба вља ња свих 
пре гле да и по неко ли ко пута зака зу ју и 
одла зе код свих лека ра спе ци ја ли ста, 
уме сто чега ће ком пле тан пре глед дете-
та бити завр шен за један дан и на јед-
ном месту.

ДОМ ЗДРАВЉА 

Прегледи будућих првака
у Иригу и Врднику

Радови у Крушедол Селу
Након два вели ка про јек та која су 

током 2015. годи не реа ли зо ва на у 
Дому здра вља Ириг, енер гет ске 

сана ци је објек та и поста вља ња ште дљи-
ве уну тра шње расве те, на путу ка реа ли-
за ци ји нала зи се још један зна ча јан про-
је кат, а то је адап та ци ја згра де амбу лан-
те у Кру ше дол Селу.

У пита њу је про је кат који је од изу зет-
ног зна ча ја за локал ну зајед ни цу, а чији 
је циљ да се побољ ша и уна пре ди 
систем при мар не здрав стве не зашти те 
не само у матич ној уста но ви Дома здра-
вља у Ири гу, већ и у амбу лан та ма по 
сели ма.

У окви ру Про гра ма обно ве и уна пре ђе-
ња обје ка та јав не наме не у јав ној сво ји-
ни у обла сти обра зо ва ња, здрав ства и 
соци јал не зашти те који спро во ди Вла да 
Репу бли ке Срби је – Кан це ла ри ја за упра-
вља ње јав ним ула га њи ма, извр ше на је 

селек ци ја про је ка та по при о ри те ти ма 
при чему је Општи ни Ириг као осни ва чу 
Дома здра вља Ириг одо брен про је кат 
„Сана ци ја и адап та ци ја објек та амбу лан-
те у Кру ше дол Селу“.

За про је кат сана ци је и адап та ци је 
здрав стве не амбу лан те у Кру ше дол Селу 
одо бре на су бес по врат на сред ства у 
виси ни од око 6.500.000 дина ра, а пред-
ви ђе ни радо ви су гра ђе вин ско занат ски 
радо ви на ком плет ној заме ни кро ва и 
кров ног покри ва ча, изра да фаса де са 
заме ном дотра ја ле сто ла ри је ПВЦ сто ла-
ри јом, уну тра шњи молер ско фар бар ски 
радо ви, заме на сани та ри је, заме на уну-
тра шњих вра та и подо ва, изра да при-
ступ не рам пе за инва лид на лица и слич-
но.

За овај про је кат Општи на Ириг је у оба-
ве зи да при ба ви гра ђе вин ску дозво лу 
након чега ће се при сту пи ти спро во ђе њу 

јав не набав ке за избор изво ђа ча радо ва 
који би уко ли ко све буде текло по пла ну 
тре ба ло да буду гото ви до кра ја окто бра 
месе ца ове годи не.

Како је у пита њу амбу лан та која се 
нала зи у руи ни ра ном објек ту, адап та ци-
јом објек та обез бе ди ће се бољи усло ви 
за рад лека ра као и пру жа ње ква ли тет ни-
је здрав стве не зашти те паци јен ти ма.

Тако ђе исти че мо да смо изу зет но задо-
вољ ни сарад њом са локал ном само у пра-
вом, осни ва чем Дома здра вља Ириг која 
се све срд но тру ди да побољ ша ква ли тет 
пру жа ња здрав стве не зашти те ста нов ни-
ци ма општи не Ириг и ова кви про јек ти су 
резул тат пре све га доброг рада локал не 
само у пра ве у прет ход ном пери о ду који је 
остао пре по знат у репу блич ким и покра-
јин ским орга ни ма као и добре про јект не 
при пре ме за апли ци ра не про јек те, кажу 
из ири шког Дома здра вља.

Седиште Дома здравља у Иригу
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Оп шти на Ин ђи ја у 2017. го ди ни 
опре де ли ла је 10 ми ли о на ди на-
ра за раз вој спор та и рад спорт-

ских клу бо ва. То су пре до чи ли и по кра-
јин ском се кре та ру за спорт и омла ди ну 
Вла ди ми ру Ба те зу ко ји је у че твр так, 16. 
мар та бо ра вио у овој срем ској оп шти ни.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја ин фор ми сао је Ба те за и о про-
бле ми ма са ко ји ма се су сре ћу ка да је 
ње гов ре сор у пи та њу. Ту је пре све га 
ак це нат ста вљен на не до вр ше ну спорт-
ску дво ра ну ко ја се гра ди од 2008. го ди-
не. Гак је, та ко ђе, на ја вио да ће се бу џет 
за спорт у на ред ним го ди на ма зна чај но 
уве ћа ти.

- Спорт је ве о ма ва жан за нас, јер се 
кроз спорт ске ко лек ти ве раз ви ја ју мла ђи 
на ра шта ји ко ји уче да по бе ђу ју и гу бе. 
Са мо за ову го ди ну смо, кроз бу џет Са-
ве за спор то ва, пред ви де ли 10 ми ли о на 
ди на ра за ула га ње у спорт ску ин фра-
струк ту ру, а по себ но смо одво ји ли сред-

ства за но ву спорт ску са лу у Бе шки, што 
ја сно по ка зу је да смо по све ће ни раз во ју 
спор та - ис та као је Гак.

То ком по се те оп шти ни Ин ђи ја, Вла ди-
мир Ба тез об и шао је и ста ру спорт ску ха-
лу ко ја, пре ма ре чи ма пред став ни ка ло-
кал не са мо у пра ве, ис пу ња ва све усло ве 
за одр жа ва ње спорт ских при ред би.

Оп шти на Ин ђи ја кон ку ри са ће за сред-
ства код по кра јин ског се кре та ри ја та за 
спорт и омла ди ну, те по сто ји мо гућ ност 
да ће је дан од про је ка та пред ви де ти до-
дат но ула га ње у по сто је ћу спорт ску ха лу.

- При о ри тет по кра јин ског се кре та ри-
ја та је да са ло кал ним са мо у пра ва ма 
у парт нер ском од но су раз ви ја спорт у 
де лу где по сто ји обо стра ни ин те рес, од 
афир ма ци је и раз ви ја ња спор та до ин-
фра струк тур них обје ка та. Ово је са мо 
пр ва у ни зу по се та и за јед нич ких ак ци-
ја ко је пла ни ра мо у на ред ном пе ри о ду 
и си гу ран сам да ће мо уско ро до ћи до 
по зи тив них ре зул та та ко ји ће би ти ви-
дљи ви - ре као је Ба тез и до дао да на кон 
по се те но си по зи ти ван ути сак из Ин ђи је.

М. Ђ.

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА СПОРТ И ОМЛА ДИ НУ ПО СЕ ТИО ИН ЂИ ЈУ

Ве ћи бу џет за спорт

То ком по се те оп шти ни Ин ђи ја, по кра-
јин ски се кре тар за спорт и омла ди ну Вла-
ди мир Ба тез по се тио је и основ ну шко лу 
„Пе тар Ко чић“ где је уру чио од бој ка шке и 
фуд бал ске лоп те за по тре бе ча со ва 
фи зич ког вас пи та ња. У оби ла ску ста ре 
спорт ске ха ле до де лио је и спорт ским 
клу бо ви ма лоп те и раз го ва рао са пред-
став ни ци ма спорт ских клу бо ва. 

По кло ни за
шко ле и клу бо ве

Састанак у Општини Инђија

Првен ство Вој во ди не 
у кара теу одр жа но је 
у Теме ри ну 19. мар-

та у орга ни за ци ји Вој во ђан-
ске кара те уни је. Насту пи ло 
је 195 так ми ча ра из 15 клу-
бо ва који су се так ми чи ли у 
осам дисци пли на у ката ма и 
бор ба ма. Кара те клуб „Сир-
ми јум“ насту пио је са сво јим 
так ми ча ри ма који иза себе 
има ју вели ко так ми чар ско 
иску ство у земљи и ино стран-
ству. Наступ је био убе дљив 
и врхун ски изве ден у сва-
кој дисци пли ни било да су у 
пита њу бор бе или кате. Дуго-
го ди шње иску ство на свим 
ниво и ма так ми че ња ста ри ји 
так ми ча ри су пре не ли жељу за 
успе хом на мла ђе кате го ри је 
тако да је зајед нич ким радом 
тре не ра и так ми ча ра оства-
рен резул тат за понос свих у 
клу бу. Зла том су се оки ти ли 

Вук Петро вић, Ема Петро-
вић, Бра ни слав Лаза ре вић, 
Јеле на Томић, Срђан Илић, 
Вла ди мир Павле шин, Лара 
Форо, Кали на Мак си мо вић, 
Вања Гру јић, Бојан Ћорић, 
Ђор ђе Гру јић, Еми ли ја Цве-
те нић, Дуња Ста ни ву ко вић, 
Вла ди мир Пашић, Ана ста си ја 

Павле шин и Вла ди мир Лиже-
нес у поје ди нач ним насту пи-
ма. Екип но злат не меда ље 
осво ји ли су: Дамјан Мили во-
је вић, Мар ко Гарић, Вла ди-
мир Пашић, Хана Тупе на рац, 
Соња Јова но вић, Нико ла 
Хоље вац, Душан Ђор ђе вић, 
Алек сан дар Сикин, Мили ца 

Бала нац и Мили ца Крстић. За 
нај у спе шни је так ми ча ре про-
гла ше ни су так ми ча ри Кара те 
клу ба „Сир ми јум“ Вања Гру јић 
у жен ској кате го ри ји са осво-
је них осам злат них и јед ном 
сре бр ном меда љом. У мушкој 
кон ку рен ци ји нај у спе шни ји 
так ми чар је био Ђор ђе Гру јић 
са осво је них шест злат них и 
две сре бр не меда ље. У гене-
рал ном пла сма ну „Сир ми јум“ 
је осво јио прво место са укуп-
но 93 меда ље и то злат них 
47, сре бр них 26 и брон за них 
20 меда ља. Захвал ни смо 
свим так ми ча ри ма за постиг-
ну те резул та те њихо вим тре-
не ри ма и роди те љи ма, кажу 
из клуба.

Наред но так ми че ње које је 
вели ки иза зов за так ми ча ре 
„Сир ми ју ма“ је 26. мар та код 
Еми ра Кусту ри це, на Мокрој 
Гори.  С. Рако вић

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Злат ни у Теме ри ну
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Резул та ти утак ми ца 27.
кола: Бео град: Рад – Напре дак 
0:1; Субо ти ца: Спар так – 
Борац1:0; Бео град: Чука рич ки 
– Црве на Зве зда 3:4; Ива њи ца: 
Јавор-Матис – Мета лац 1:0; 
Нови Сад: Вој во ди на – Мла-
дост 0:1; Бео град: Пар ти зан – 
Вождо вац 4:0; Бач ка Палан ка: 
Бач ка – Рад нич ки1:2; Нови 
Пазар: Нови Пазар – Рад ник1:0.

01. Ц.Зве зда 27 22 4 1 67:24 70
02. Пар ти зан 27 20 4 3 52:15 64
03. Вој во ди на 27 18 3 6 49:21 57
04. Напре дак 27 12 7 8 29:23 43
05. Рад нич ки 27 12 7 8 36:32 43
06. Мла дост 27 12 5 10 29:27 41
07. Јавор 27 10 9 8 31:35 39
08. Спар так 27 10 7 10 36:41 37
09. Вождо вац 27 11 4 12 29:34 37
10. Чука рич ки 27 9 6 12 33:40 33
11. Рад 27 7 8 12 23:32 29
12. Мета лац 27 6 8 13 19:29 26
13. Бач ка 27 7 3 17 16:34 24
14. Рад ник 27 5 6 16 22:40 21
15. Н.Пазар 27 5 5 17 21:46 20
16. Борац 27 4 6 17 22:41 18

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Резул та ти утак ми ца 18.
кола: Инђи ја: Инђи ја – Син ђе-
лић 1:1; Чела ре во: ЧСК Пива ра 
– ОФК Бео град 1:0; Бор ча: БСК 
– Будућ ност 3:0; Оџа ци: ОФК 
Оџа ци – Јаго ди на 2:0; Лаза ре
вац: Колу ба ра – Дина мо 1:1; 
Пирот: Рад нич ки – Бежа ни ја 
(игра се 22. мар та); Нови Сад: 
Про ле тер – Мачва 0:2; Земун: 
Земун – Сло бо да 2:1.

01. Мачва 18 13 2 3 27:10 41
02. Сло бо да 18 8 6 4 22:16 30
03. ЧСК 18 7 7 4 20:16 28
04. Земун 18 6 9 3 18:11 27
05. Рад нич ки 17 8 2 7 17:13 26
06. Инђи ја 18 7 5 6 15:14 26
07. Про ле тер 18 6 6 6 16:17 24
08. БСК 18 7 3 8 18:20 24
09. Будућ ност 18 6 6 6 18:24 24
10. Син ђе лић 18 5 8 5 17:16 23
11. Дина мо 18 6 5 7 19:25 23
12. Бежа ни ја 17 4 9 4 13:11 21
13. Јаго ди на 18 6 3 9 22:24 21
14. Оџа ци 18 4 7 7 11:14 19
15. Колу ба ра 18 2 10 6 13:17 16
16. ОФК Беог. 18 1 6 11 11:29 9

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Резул та ти утак ми ца 17.
кола: Нови Сад: Црве на Зве-
зда – Омла ди нац1:1; Саку ле: 
Борац - Рад нич ки (З) 2:0; Ста ри 
Банов ци: Дунав – ТСЦ 1:0; 
Вршац: Вршац - Рад нич ки (СМ) 
4:1; Бео чин: Цемент – Желе-
зни чар 1:2; Теме рин: Сло га - 
Бач ка 1901 0:0; Шид: Рад нич ки 
- Брат ство 1946 0:2; Рад нич ки 
(НП) је био сло бо дан.

01. Омлад. 16 12 1 3 26:9 37
02. Брат ство 16 11 3 2 33:11 36
03. Дунав 16 9 3 4 22:17 30
04. Борац 15 7 4 4 23:16 25
05. ТСЦ 16 7 3 6 22:14 24
06. Бач ка 16 6 4 6 17:16 22
07. Вршац 16 7 1 8 20:23 22
08. Железн. 16 5 6 5 21:19 21
09. Цемент 16 5 4 7 19:22 19
10. Рад. (СМ) 16 5 4 7 20:24 19
11. Сло га 16 3 8 5 18:22 17
12. Рад. (НП) 15 4 4 7 18:23 16
13. Рад. (З) 16 4 3 9 15:30 15
14. Рад. (Ш) 16 4 2 10 11:29 14
15. Ц. Зве зда 16 2 6 8 14:24 12

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резул та ти утак ми ца 
17.кола: Беле гиш: Поду на вац 
– Кабел 1:3; Нови Сад: Индекс 
– Мла дост 0:1; Вој ка: Сре мац 
– СОФЕКС 2:0; Чуруг: Хај дук – 
Сла ви ја 0:0; Жабаљ: ЖСК – 
Борац 1:4; Ерде вик: Сло га - 
Хај дук (Б) 3:1; Лаћа рак: ЛСК – 
Једин ство 2:1; Ветер ник: 
Ветер ник – Купи но во 1:1.

01. Мла дост 17 14 2 1 37:9 44
02. Кабел 17 12 2 3 32:18 38
03. Сре мац 17 10 3 4 34:16 33
04. Хај дук (Ч) 17 9 5 3 26:19 32
05. Поду на вац 17 9 4 4 37:19 31
06. Сло га 17 9 3 5 42:24 30
07. Једин ство 17 8 2 7 32:18 26
08. ЛСК 17 8 2 7 17:19 26
09. Индекс 17 7 3 7 24:20 24
10. Купи но во 17 6 3 8 24:23 21
11. Борац 17 6 2 9 20:35 20
12. СОФЕКС 17 5 3 9 18:27 18
13. Сла ви ја 17 3 7 7 19:23 16
14. Хај дук (Б) 17 4 2 11 21:47 14
15. Ветер ник 17 2 3 12 18:41 9
16. ЖСК 17 1 0 16 11:54 3

Резул та ти утак ми ца 17.
кола: Ада шев ци: Гра ни чар 
1923 – Хрт ков ци 1:0; Попин ци: 
Напре дак – Хај дук 0:4; Мачван
ска Митро ви ца: Под ри ње – 
Доњи Петров ци 3:2; Срем ска 
Митро ви ца: Митрос – Рудар 
1:0; Љуко во: Љуко во – Борац 
2:1; Голу бин ци: Јадран – 
Будућ ност 1:0; Рума: Сло вен -  
Први Мај 1:1; Доњи Товар ник: 
Сло бо да – Пар ти зан 1:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Хај дук 17 11 3 3 28:9 36
02. Први Мај 17 9 5 3 41:9 32
03. Под ри ње 17 9 4 4 33:11 31
04. Сло бо да 17 10 0 7 20:19 30
05. Јадран 17 9 2 6 27:20 29
06. Љуко во 17 8 4 5 26:30 28
07. Будућ ност 17 8 3 6 24:18 27
08. Гра ни чар 17 8 3 6 35:32 27
09. Сло вен 17 7 4 6 18:19 25
10. Борац 17 6 4 7 21:17 22
11. Напре дак 17 6 4 7 19:23 22
12. Хрт ков ци 17 7 0 10 21:27 21
13. Рудар 17 6 1 10 15:34 19
14. Митрос 17 5 1 11 16:25 16
15. Пар ти зан 17 5 1 11 23:34 16
16. Д.Петров ци 17 2 1 14 10:50 7

МОЛ СРЕМ

Резул та ти утак ми ца 17. 
кола: Пла ти че во: Једин ство – 
Мла дост 0:3; Инђи ја: Желе зни-
чар – Хај дук 8:0; Обреж: Гра ни-
чар  – Напре дак 4:1; Кузмин: 
Гра ни чар – Сло га 2:2; Бре стач: 
ОФК Бре стач - Оби лић 1993 
2:0; Путин ци: ПСК – Борац 0:0; 
Моро вић: Једин ство – Зека 
Буљу ба ша 0:1; Фру шко го рац је 
био сло бо дан.

01. Железн. 16 14 2 0 64:6 44
02. Борац 16 9 6 1 27:14 33
03. ПСК 16 8 4 4 24:16 28
04. Хај дук 16 9 1 6 34:29 28
05. Фрушк. 15 8 3 4 28:22 27
06. Бре стач 16 8 2 6 27:24 26
07. Сло га 16 7 5 4 24:23 26
08. Гра ни чар (К) 16 7 2 7 20:16 23
09. Мла дост 16 7 1 8 25:27 22
10. Зека Б. 16 6 2 8 25:31 20
11. Гра ни чар (О) 16 6 1 9 27:37 19
12. Оби лић 16 5 0 11 20:29 15
13. Напре дак 16 4 2 10 31:44 14
14. Једин. (М) 15 3 4 8 22:41 13
15. Једин. (П) 16 0 1 15 11:50 1

ДОЊИ ТОВАР НИ К

Ревија фудбала
У спорт ској хали у Доњем 

Товар ни ку про шле неде-
ље одр жа но је окру жно 

так ми че ње у малом фуд ба лу 
основ них шко ла у кате го ри ји 
за деча ка и девој чи ца. Так-
ми че ње је одр жа но у орга-
ни за ци ји Спорт ског саве за 
„Раз вој спор то ва“ Пећин ци. 
Шко ла дома ћин, као побед ник 
општин ског так ми че ња у обе 
кате го ри је, била је Основ на 
шко ла „Душан Јер ко вић Уча“ 
из Шима но ва ца, а покро ви тељ 
Општи на Пећин ци.

Ина че, Општи на Пећин ци 
први пут је има ла при ли ку да 
буде дома ћин окру жног спорт-
ског так ми че ња, а испред 
пећи нач ке локал не само у-
пра ве мла дим так ми ча ри ма 
добро до шли цу је поже ле ла 
начел ни ца Оде ље ња за дру-
штве не делат но сти Сне жа на 
Гагић, која је том при ли ком 
нагла си ла да је ово так ми че-
ње у ново о пре мље ној спорт-
ској хали у Доњем Товар ни ку 
резул тат про гра ма раз во ја 
спор та Општи не Пећин ци, у 
окви ру којег је посеб на пажња 
посве ће на раз во ју школ ског 
спор та.

У спорт ској хали у Доњем 
Товар ни ку оку пи ли су се нај-
бо љи из свих седам срем-
ских општи на: ОШ „Душан 
Јер ко вић Уча“ Шима нов ци, 
„Сло бо дан Сав ко вић“ Ста ри 
Банов ци, „Бран ко Ради че вић“ 
Шид, „Јован Јова но вић Змај“ 
Срем ска Митро ви ца, „Душан 
Јер ко вић Уча“ Инђи ја, „Доси-
теј Обра до вић“ Ириг и „Милош 
Црњан ски“ Хрт ков ци.

Побед ни ци так ми че ња су 
деча ци из инђиј ске основ не 
шко ле, који су у фина лу савла-
да ли вршња ке из Срем ске 
Митро ви це резул та том 8:1, 
док је тре ће место зау зе ла 
еки па основ не шко ле из Шида. 
Титу лу нај бо љег игра ча понео 
је мла ди фуд ба лер из Инђи-
је Бојан Ћалић, а за нај бо љег 
стрел ца про гла шен је Милан 
Лекић, тако ђе из Инђи је.

Дру гог дана окру жног так-
ми че ња у малом фуд ба лу, 
на тере ну спорт ске хале у 
Доњем Товар ни ку сво је фуд-
бал ско уме ће пока за ле су 
нај бо ље девој чи це Срем ског 
окру га. Побед ни це так ми че ња 
су девој чи це из ОШ „Душан 
Јер ко вић Уча“ из Руме, које 
су савла да ле вршња ки ње из 
ОШ „Душан Јер ко вић Уча“ из 
Шима но ва ца резул та том 3:2. 
Тре ће место при па ло је еки пи 
из ОШ „Бран ко Ради че вић“ из 
Кузми на.

За нај бо љег игра ча тур ни ра 
про гла ше на је Мили ца Шарић 
из Руме, а за нај бо љег стрел-
ца Хеле на Хост из Шима но ва-
ца.

Током дру гог так ми чар ског 
дана фер плеј игру али и тале-
нат на тере ну спорт ске хале у 
Доњем Товар ни ку при ка за ле 
су девој чи це из: ОШ „ Душан 
Јер ко вић“ из Руме, ОШ „Душан 
Јер ко вић Уча“ из Шима но ва-
ца, ОШ „Бран ко Ради че вић“ из 
Кузми на, ОШ „Филип Вишњић“ 
из Моро ви ћа, ОШ „Симе он 
Ара ниц ки“ из Ста ре Пазо ве 
и ОШ „Бран ко Ради че вић“ из 
Мара ди ка.

Деца из све три основ не шко-
ле и пред школ ске уста но ве са 
тери то ри је општи не Пећин ци, 
као и нај мла ђи пола зни ци 
Теквон до клу ба „Змај“ из Пећи-
на ца и клу ба за рит мич ку гим-
на сти ку из Шима но ва ца, 19. 
мар та су се так ми чи ли у савла-
да ва њу пре пре ка на поли го ну 
спрет но сти, у при су ству настав-
ни ка физич ког вас пи та ња и тре-
не ра. Дру ге по реду ово го ди-
шње „Игре без гра ни ца“ за децу 
узра ста од чети ри до десет 
годи на, одр жа не су на спорт-
ским тере ни ма у дво ри шту 
Основ не шко ле „Душан Вука со-

вић Дио ген“ у Купи но ву у орга-
ни за ци ји Спорт ског саве за „Раз-
вој спор то ва“, а под покро ви-
тељ ством пећи нач ке локал не 
само у пра ве.

Пре ма речи ма Сини ше 
Ђокић, пред сед ни ка Спорт ског 
саве за „Раз вој спор то ва“ циљ 
ове мани фе ста ци је није само 
так ми че ње, него пре све га раз-
ви ја ње спорт ског духа код нај-
мла ђих, можда и буду ћих шам-
пи о на.

На поли го ну спрет но сти у 
Купи но ву так ми чи ло се и заба-
ви ло укуп но 130 мали ша на, а 
на кра ју су сви доби ли меда ље.

КУПИ НО ВО

Поли гон спрет но сти
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Бо ја на Ша рац из Лаћарка на др жав-
ном пр вен ству Ср би је у би ли ја ру, 
у жен ској се ни ор ској кон ку рен ци ји, 

осво ји ла је пр во ме сто и ти ме сте кла ти ту-
лу пр ва ки ње др жа ве. Ово так ми че ње одр-
жа но је 12. мар та у Бе о гра ду. 

Че тр на е сто го ди шња Бо ја на би ли јар је 
по че ла да игра пре го ди ну да на. Тре нут-
но тре ни ра у Би ли јар клу бу „29“ у Тр жном 
цен тру „Ма де са“. Ову игру је за во ле ла за-
хва љу ју ћи оцу Го ра ну. 

- Пр во сам гле да ла та ту ка ко игра би ли-
јар и искре но, ни је ме за ни ма ло у по чет-
ку. Та та је имао же љу бар да по ку шам да 
играм и убр зо сам и за во ле ла би ли јар кад 
сам ста ла пред сто. Тре ни рам у Би ли јар 
клу бу „29“ у Срем ској Ми тро ви ци. До бри 
су усло ви за тре ни ра ње, али сва ко днев но 
мо ра да се ради. Тренирам три до че ти-
ри са та днев но, али по што сам по чет ник 
тре ба ла бих и ви ше. Тре нут но ми је та та 
тре нер, али нај че шће вежбам са ма, та ко 
је и нај бо ље, ста нем за сто и тре ни рам. 
Са мном тре ни ра ју углав ном му шкар ци, 
има нас тро је, че тво ро мла дих, има још 
јед на де вој ка ко ја је ма ло ста ри ја али рет-
ко тре ни ра. Играм са му шкар ци ма, по бе-

ђу јем их, али су се већ на ви кли на то – ка-
же мла да Бо ја на, ина че уче ни ца Основ не 
шко ле „Све ти Са ва“. 

Би ли јар је спорт ко јим мо гу да се ба ве 
све ста ро сне гру пе. Ни кад ни је ка сно да 
се поч не. Јед ном кад се осе ти драж игре, 
ја вља се љу бав ко ја не пре ста је. То је 
спорт ко ји зах те ва вр хун ску ко ор ди на ци ју 
ока, гла ве и ру ке, те као та кав пред ста-
вља јед ну од нај ком плек сни јих спорт ских 
ди сци пли на. Kaко ка же Бо ја нин отац Го-
ран, сле де ће го ди не пла ни ра ју да Бо ја на 
уче ству је и на Европ ском пр вен ству. Иако 
је тре нут но пр ва ки ња Ср би је у де вет ка 
ди сци пли ни, Го ран сма тра да је Бо ја ни 
нео п ход но да сти че још ис ку ства, јер је 
су шти на игре у кон цен тра ци ји, пси хо ло ги-
ји, ве шти ни по кре та, где око и ру ка мо ра ју 
би ти мир ни и до да је да би се за не ко ли-
ко го ди на ова мла да спор ти ски ња мо гла 
опро ба ти и у сну ке ру.  

У шко ли су, ка же Бо ја на, сви оду ше-
вље ни. Оми ље на је ме ђу дру га ри ма а и 
на став ни ци јој из ла зе у су срет ка да јој је 
то по треб но. 

- Сви су оду ше вље ни и дру га ри ми сле 
да сам ја сад нај бо ља у све му. Из ла зе ми 
у су срет и на став ни ци и углав ном има-
ју раз у ме ва ња. Сва ка ме да ља ко ју сам 
осво ји ла ми је дра га на свој на чин, али 
ипак нај дра жа ми је злат на ме да ља са др-
жав ног пр вен ства ко ја ми је до не ла ти ту лу 
пр ва ки ње др жа ве. Би ло је шест др жав них 
пр вен ста ва до са да у овој се зо ни и имам 
шест ме да ља са сва ког др жав ног – ис ти че 
Бо ја на. 

Би ли јар као спорт, по мно ги ма не пра-
вед но је за по ста вљен. Ме ђу тим, Бо-
ја на има ис кре ну по др шку са свих 

стра на, ка ко у клу бу, та ко и ме ђу так ми-
ча ри ма. Сви су у њој пре по зна ли та ле-
нат. Отац је, ка ко ка же, не ће фор си ра ти, 
тре ни ра ће све док бу де хте ла. Ме ђу тим, 
као и у сва ком спор ту, та ко и би ли ја ру, има 
не што из над игре а то је скла па ње при ја-
тељ ста ва, упо зна ва ње љу ди и пу то ва ња. 
Са мим тим, ве шти не ко је при ме њу је у би-
ли ја ру, ве о ма су ко ри сне и у сва ко днев ном 
жи во ту. Бит но је би ти сми рен и од лу чан у 
сва кој си ту а ци ји. 

Пла но ви за бу дућ ност су вр ло ре ал ни 
и оп ти ми стич ни. По што је пр ва у Ср би ји, 
Бо ја на на ред не го ди не кре ће у по ход на 
Евро пу. 

- Пла ни ра мо да на ста ви и да ље игра 
на ша др жав на пр вен ства и ако бу де тре-
ни ра ла вред но и бу де ра ди ла план ски, 
на ста ви ће да ни же успе хе код нас, а он да 
евен ту ал но сле де ће го ди не да се опро ба 
у Евро пи. Мо ра мо оти ћи јед ном да ви ди мо 
ко ли ко ка ска мо за њи ма, да ли смо у ис-
тој рав ни или смо мо жда на пред ни ји. Тек 
ће мо он да зна ти где смо. Ср би ја по ре зул-
та ти ма не за о ста је за Евро пом, има мо ве-
шти ну и зна ње, са мо фи нан си је не до ста ју 
да се че шће од ла зи на так ми че ња, он да 
би се че шће и осва ја ло – сма тра Го ран. 

У овој игри, као и сва кој по треб но је и 
ма ло сре ће, па се уз ве шти ну и зна ње мо-
гу по сти ћи за вид ни ре зул та ти што сва ка ко 
Бо ја ни пред сто ји у на ред ном пе ри о ду. 

С. Ста не тић

БО ЈА НА ША РАЦ ИЗ ЛАЋАРКА ДР ЖАВ НА ПР ВА КИ ЊА У БИ ЛИ ЈА РУ 

Девојчица која 
побеђује у мушкој игри
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Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них 
по сло ва и пред сед ник Ко ми си је 
за ко ор ди на ци ју про це са трај не 

ин те гра ци је из бе гли ца Вла де Ср би
је при су ство вао је про шлог пет ка, 17. 
мар та по чет ку ра до ва на из град њи 
згра де у Срем ској Ми тро ви ци, у На се
љу Ка ме њар, на ме ње не из бе гли ца ма 
из Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске. 

Срем ска Ми тро ви ца је пр ва од де вет 
ло кал них са мо у пра ва у ко ји ма ове го
ди не по чи ње град ња ста но ва у окви ру 
дру гог пот про јек та Ре ги о нал ног про гра
ма стам бе ног збри ња ва ња, а гра ди ће 
се укуп но 200 ста но ва, у Кру шев цу, Па
ра ћи ну, Вр шцу, Про ку пљу и Ба ји ној Ба
шти по 20, у Шап цу и Ки кин ди по 25 и у 
Ши ду 10 ста но ва.

У овим оп шти на ма из бе гли це ће ста
но ве до би ја ти у за куп, са мо гућ но шћу 
ка сни јег от ку па по по вла шће ним це на

ма, док је 40 ста но ва у Срем ској Ми тро
ви ци на ме ње но за со ци јал но ста но ва
ње у за шти ће ним усло ви ма, од но сно 
за нај у гро же ни је ка те го ри је из бе гли ца, 
ста ра ли ца и јед но ро ди тељ ске по ро ди
це и оне са бо ле сним чла ном, без мо
гућ но сти от ку па. 

Ми ни стар Да чић под се тио је да је 
Ср би ја 90тих го ди на про шлог ве ка 
при ми ла пре ко 600.000 из бе гли ца из 
Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не и пре
ко 200.000 ин тер но ра се ље них ли ца са 
Ко со ва и Ме то хи је.

По ма жу ћи они ма ко ји су тре нут но 
без до ма, ко ји до ла зе из обла сти по го
ђе них су ко би ма, те ро ри змом и екс тре
ми змом,  има мо још ве ћу оба ве зу и не 
сме мо да за бо ра ви мо љу де у ду го трај
ном ра се ље њу ко ји су из сво јих до мо ва 
би ли про те ра ни пре ви ше од две де це
ни је и ко ји још увек че ка ју одр жи ва ре

ше ња, ре као је Ивица Да чић.
Из бе ћи из соп стве ног до ма је вр ло 

те шко, бол но, ис та као је Да чић и до дао 
да жи ве ти у не ка да ја ко те шким и го то
во не ху ма ним усло ви ма из бе гли штва, 
то ли ко ду го го ди на, зах те ва по себ ну 
па жњу и по моћ дру штва.

 Ови ста но ви су на ме ње ни со ци јал
ном ста но ва њу нај у гро же ни јих ка те
го ри ја из бе гли ца и на дам се да ће им 
ули ти осе ћај си гур но сти и за шти ће но
сти и по твр ди ти да др жа ва бри не за 
њих, да ни су оста вље ни по стра ни и да 
им је обез бе ђен дом  изјавио је ми ни
стар Иви ца Да чић.

Ко ме сар за из бе гли це и ми гра ци је 
Вла ди мир Цу цић ис та као је да по
ред из град ње ста но ва, оче ку је да 

ће у овој го ди ни не ко ли ко хи ља да љу
ди до би ти гра ђе вин ски ма те ри јал, се о
ске ку ће и да ће се за вр ши ти са про гра
ми ма из град ње мон та жних ку ћа.

Из град ња ста но ва у Срем ској Ми тро
ви ци тра ја ће 11 ме се ци, а ра до ве из во
ди но во сад ска гра ђе вин ска фир ма.

Ре ги о нал ни про грам стам бе ног збри
ња ва ња за јед нич ки је ви ше го ди шњи 
про грам Ре пу бли ке Ср би је, Бо сне и 
Хер це го ви не, Цр не Го ре и Ре пу бли ке 
Хр ват ске, ко ји има за циљ да обез бе ди 
трај на стам бе на ре ше ња за око 27.000 
нај у гро же ни јих из бе глич ких по ро ди ца, 
од но сно за око 74.000 љу ди у ре ги о ну. 
Од тог бро ја 16.780 по ро ди ца је у Ср би
ји, тач ни је око 45.000 љу ди.

Б.Селаковић
Фото:В.Цуцанић

Град Срем ска Ми тро ви ца да о је по др
шку ре ша ва њу стам бе ног пи та ња из бе
глич ких по ро ди ца.

 Обез бе ди ли смо пар це лу на ко јој ће 
би ти из гра ђе на згра да, обез бе ди ће мо 
све по треб не при кључ ке и уре ди ти про
стор око згра де ка да бу де за вр ше на. 
Све укуп но Град Срем ска Ми тро ви ца ће 
уло жи ти око 34 ми ли о на ди на ра, што ми

слим да су зна чај на сред ства. Же ли мо и 
на овај на чин да по ка же мо да смо за јед
но са Ре пу бли ком Ср би јом спрем ни да 
по др жи мо све др жав не про јек те, али и 
на ше су гра ђа не да на кон ду гог ни за го ди
на ре ше сво је стам бе но пи та ње ка ко би 
се ак тив но укљу чи ли у дру штве ну за јед
ни цу  ре као је гра до на чел ник Владимир 
Са на дер на по ла га њу ка ме на те мељ ца.
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