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Петпородицадобило
својдомуХртковцима
У Град ској ку ћи у Руми је 12. апри ла 

пет из бе глич ких по ро ди ца пот пи са
ло уго во ре, а по том и до би ло кљу

че ве од мон та жних ку ћа ко је су са гра ђе не 
у Хрт ков ци ма. Ку ће су по вр ши не 50 ква
драт них ме та ра и на ла зе се у Ули ци Ми
ло ша Цр њан ског. 

Са ових пет ку ћа, у рум ској оп шти ни је 
кроз Ре ги о нал ни стам бе ни про грам, до 
са да са гра ђе на 21 мон та жна ку ћа.

Пот пи си ва њу ових уго во ра и до де ли 
кљу че ва при су ство вао је за ме ник ко
ме са ра у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и 
ми гра ци је Ср би је Иван Гер ги нов и пред
сед ник Скуп шти не оп шти не Ру ма Сте ван 
Ко ва че вић.

Из град њу и по ста вља ње мон та жних 
ку ћа фи нан си рао је Ко ме са ри јат за из бе
гли це и ми гра ци је, а рум ска оп шти на је 
обез бе ди ла пла це ве.

Сла ви ца  Ву че тић је до шла у Ру му 
1995. го ди не из Дво ра на Уни и од та да са 
си ном жи ви као под ста нар.

 Ви де ла сам ку ћу, до па ла ми се из у
зет но. Ово је ве ли ки, по зи ти ван пре о крет 
за ме не по сле то ли ких под ста нар ских го
ди на, да имам свој кров над гла вом, то 
је за и ста не што по себ но. Пре то га ни сам 
при ма ла ни ка кву по моћ. Тре нут но не ра
дим, оста ла сам и без по сла, ни син ми 
не ра ди. За вр шио је Гим на зи ју и има 20 
го ди на, ни сам има ла мо гућ но сти да му 
обез бе дим да ље шко ло ва ње. Ова ку ћа 
ми је до шла што се ка же „у ми нут до 12“, 
до ста ће зна чи ти што ви ше не мо рам да 
пла ћам ста на ри ну. Не при мам ни ка кву 

нов ча ну по моћ, сна ла зим се, ра дим све 
што ми се по ну ди, не ке за ме не рад ни ка 
и та ко се сна ла зим  ре кла је Сла ви ца. 

Рад ми ла Ча вић је, та ко ђе, до шла 1995. 
го ди не из Дво ра на Уни. 

 Жи вим у Хрт ков ци ма, као под ста нар, 
са мај ком ко ја има 80 го ди на. Ова ку ћа је 
за ме не ве ли ки пре о крет у жи во ту и за и
ста сви ма пу но за хва љу јем. Мај ка ми је 
бо ле сна, при ма со ци јал ну по моћ, не ма 

пен зи је. Ја сам ра ди ла, али сам и ја оста
ла без по сла и са да ра дим са мо се зон ске 
по сло ве  ка же Рад ми ла.

За ме ник ко ме са ра Иван Гер ги нов на
во ди да жи ви мо у про ду же ној из бе глич кој 
кри зи, ви ше од две де це ни је.

 У по слу ко јим се ми ба ви мо рет
ки су ле пи и срећ ни тре ну ци. Углав ном 
се сва ко днев но бо ри мо да обез бе ди мо 
сред ства за ле че ње, за на бав ку огре ва 

или школ ске опре ме. Ипак, ка да по ло жи
мо ка мен те ме љац за три згра де, као у 
Срем ској Ми тро ви ци, или до де ли мо мон
та жне ку ће као у Ру ми, он да смо ве о ма 
срећ ни. Ми на днев ном ни воу обез бе ђу
је мо 4,7 стам бе них ре ше ња, то је тем по 
ко ји има мо од по чет ка 2009. го ди не. То је 
на пр ви по глед ја ко ле по, ме ђу тим, тре ба 
нам још 18 го ди на да тим тем пом ре ши
мо све про бле ме. За то смо и по кре ну ли 
Ре ги о нал ни стам бе ни про грам кроз ко
ји ће мо и ове го ди не стам бе но збри ну ти 
зна ча јан број из бе гли ца из рум ске оп шти
не  ре као је Гер ги нов.

Пред сед ник СО Ру ма Сте ван Ко ва
че вић је ис та као да ло кал на са мо
у пра ва на раз ли чи те на чи не су фи

нан си ра стам бе но збри ња ва ње из бе глих 
и ин тер но ра се ље них ли ца. За јед нич ки 
са Ко ме са ри ја том ку по ва не су се о ске ку
ће, гра ђе вин ски ма те ри јал и мон та жне 
ку ће. 

 За ових пет по ро ди ца да нас је за и ста 
ра до стан дан, јер ре ша ва ју сво је нај зна
чај ни је ег зи стен ци јал но пи та ње. Ка да пет 
по ро ди ца уна пре ди сво је усло ве за жи
вот, он да и ло кал на за јед ни ца де ли њи хо
ву ра дост. За хва лио бих се Ко ме са ри ја ту 
за из бе гли це што смо парт нер ски ус пе ли 
да на ђе мо још је дан мо дел за ре ша ва ње 
жи вот них пи та ња из бе глих и прог на них 
ли ца. Ко ме са ри јат је овог пу та фи нан си
рао из град њу мон та жних ку ћа, док смо 
ми обез бе ди ли  пла це ве за те ку ће  ре
као је Сте ван Ко ва че вић. 

С.Џакула
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УВОДНИК

Први мај и
друге заблуде

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Мени уопште није јасно зашто је у Србији Први мај и 
даље државни празник који се слави нерадно? То ме 
подсећа на глупу ситуацију када се након распада СФРЈ 

овде још десет година славио 29. новембар као Дан републике, 
дан државе која уопште није постојала. Али, то ником није 
сметало, шта више, добро дођу нерадни дани, ма шта био 
повод.

Није ствар у томе што се Први мај слави углавном на 
излетиштима, што га славе клинци који се скупе, пеку роштиљ 
и пију пиво. Свако је слободан да државни празник прослави 
како хоће. Па макар и не знао у част чега се опио и најео 
ћевапа. 

Ствар је у томе што држава деценијама уназад гледа кроз 
прсте инвеститорима и власницима капитала када је у питању 
кршење права радника, која спадају у основна људска права, а 
лицемерно у календар државних празника ставља и 
Међународни празник рада. Шта се може повезати са 
празником у српској индустрији, ако тако нешто уопште 
постоји? И шта се ту може славити?

У економији влада закон понуде и тражње. Тај закон је 
немилосрдан и тешко може да се нађе механизам који га може 
анулирати. И кад се нађе неки начин, то може бити само 
краткотрајно и веома ограничено. Елем, Србија је сиромашна 
земља која стално кубури са мањком капитала и вишком 
незапослених радника. Што значи да је понуда радне снаге на 
тржишту велика, а тражња за њом мала, што аутоматски значи 
и да је ценa исте те радне снаге мала. И то је чињеница. Све 
остало што бисмо даље развијали су финесе. Кад једна земља 
плаћа сувим еврима да неко, било ко, дође и отвори фабрику, 
онда је свима јасно колико је сати. Ту среће за радничку класу 
нема.

Са друге стране, ни инвеститори, упркос свему, нису баш 
задовољни радном етиком Срба. Чује се да су неки готово 
шокирани бројем отворених боловања. Биће да су та 
боловања један од разлога запошљавања преко агенција. Не 
тврдим, али има индиција. И тако, кад се све сабере и одузме, 

нико овде баш не пева од среће. Ни радници, а ни инвеститори 
који су овде донели белосветски шпекулантски капитал и који 
су наумили да нам одеру кожу с леђа. То дерање им баш не 
иде тако глатко, како им је обећано, или како су се надали. 
Биће ту повуци потегни. 

Имам утисак да је овде транзиција завршена. Прешли смо из 
социјалистичког у капиталистичко уређење. Социјалистичко је 
остало само у јавним службама и јавним предузећима и 
установама. Они су остали замрзнути негде у 1988. години, 
рецимо, и баш их брига. Нису ни чули за капитализам и 
транзицију. Ми остали, који смо осуђени на приватни сектор 
можемо да им завидимо и да их мрзимо. И да им пљунемо под 
прозор.

Међутим, лако је кукати и нападати капитализам и 
капиталисте. Тога смо се у школској лектири ономад начитали. 
Као, сиромашни су увек били поштени, пуни врлина и идеала, 
а богати покварени и неморални. Није него. 

Тако и овде, инсистира се на томе да страни инвеститори 
експлоатишу, додуше, експлоатишу и домаћи, али нису 
сад интересантни, мале плате, пуно се ради, мобинг... А 

није та слика баш тако црно бела. Има ли задовољних 
радника запослених у страним компанијама? Наравно да има. 
Има оних који раде и који су задовољни и платом и условима 
рада. Не жале се, не отварају боловања. То су они који су 
радили много теже послове пре него што су се докопали неке 
фабрике. Који су се нармбачили по туђим (и својим) њивама, 
копали, брали, које је сунце пржило од јутра до вечери за 
обичну надницу. Који знају шта је рад, шта је зарађени динар и 
који цене посао у фабрици (само да не пече звезда по цео 
дан). Посао на ком си плаћен онолико колико си урадио. Они 
имају своју рачуницу и сматрају да су добро прошли. Наравно, 
да не буде забуне, борба за веће плате, боље услове рада и 
живота мора бити непрестана. Ту нема стајања. Јер, ако не 
буде борбе, ако сами себи не отмемо више права и више 
слободе, завршићемо као момак са фотографије. 
Фигуративно, али богами и стварно.
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ВЕ СНА ВУ ЈА НО ВИЋ, НА ЧЕЛ НИ ЦА ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ПРО СТОР НО 
ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗ ГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

По пи са но 9.000
нелегалних обје ка та

Кра јем ју ла про шле го ди не од лу
ком ве ћи не у Скуп шти ни Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца до не та је 

од лу ка о ре ор га ни за ци ји град ских 
упра ва. Уме сто не ка да шње Град ске 
упра ве за ур ба ни зам, ко му нал не и 
ин спек циј ске по сло ве, фор ми ра не су 
две но ве упра ве: ГУ за ур ба ни зам, 
про стор но пла ни ра ње и из град њу 
обје ка та и ГУ за са о бра ћај, ко му нал не 
и ин спек циј ске по сло ве. 

За вр ши о ца ду жно сти на чел ни ка 
упра ве за ур ба ни зам по ста вље на је 
ди пло ми ра на прав ни ца Ве сна Ву ја но
вић, ко ја је ду ги низ го ди на ра ди ла у 
Град ској упра ви, а од сеп тем бра 2012. 
па до ју ла 2016. би ла је ру ко во ди лац 
Слу жбе за управ но – прав не по сло ве 
ГУ за ур ба ни зам.

Град ска упра ва за ур ба ни зам, про
стор но пла ни ра ње и из град њу обје ка

та има 15 за по сле них и ово го ди шњи 
бу џет упра ве из но си 41,705.000. За 
про стор но и ур ба ни стич ко пла ни ра ње 
ппредвиђено је 21,705.000, а за спро
во ђе ње ур ба ни стич ких и про стор них 
пла но ва 20 ми ли о на ди на ра.

Ка ко на во ди Ве сна Ву ја но вић у над
ле жно сти ове упра ве су елек трон ска 
об је ди ње на про це ду ра, по сту пак оза
ко ње ња и по сту пак до но ше ња ур ба ни
стич ких и про стор них пла но ва.

- Нај ак ту ел ни ји су по сло ви ко ји се 
ти чу по ступ ка оза ко ње ња не ле гал но 
из гра ђе них обје ка та. По пис не ле гал
них обје ка та на те ри то ри ји Гра да је 
при ве ден кра ју. По пи са но је око 9.000 
обје ка та, с тим да ми има мо и зах те ве 
за ле га ли за ци ју ко ји су под но ше ни по 
ра ни је ва же ћим про пи си ма од 2009. 
го ди не па на ова мо, та ко да је број 
не ле гал них обје ка та ве ћи. До са да је 

из да то око 900 ре ше ња о оза ко ње њу. 
Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о
бра ћа ја и ин фра струк ту ре има ло је 
став да би тре ба ло 15 пред ме та 
не дељ но да се об ра ђу је. Ми ра ди мо 
мно го ви ше, иако смо оста ли на јед
ном из вр ши о цу ко ји ра ди по сло ве оза
ко ње ња. Од 1. ма ја још че ти ри ли ца 
ко ја су ра ди ла по пис обје ка та на те ре
ну, на осно ву уго во ра о при вре ме ним и 
по вре ме ним по сло ви ма, уз са гла сност 
Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и 
ло кал ну са мо у пра ву, би ће ан га жо ва на 
на по сло ви ма оза ко ње ња. Та ко да ће 
тај по сао ићи мно го бр же. У сва ком 
слу ча ју број до не тих ре ше ња од ка да 
је по чео да се при ме њу је За кон о оза
ко ње њу обје ка та је за до во ља ва ју ћи. 
На ше ре сор но ми ни стар ство про јек то
ва ло је да би у на ред не три го ди не 
по сту пак оза ко ње ња у Ср би ји тре бао 
да се за вр ши – ка же на чел ни ца Ву ја
но вић. 

По пис обје ка та се спро во ди у јав ном 
ин те ре су, на во ди на чел ни ца и ис ти че 
да је ле га ли за ци ја и у ин те ре су фи зич
ких ли ца ко ја су те објек те не за ко ни то 
са гра ди ли.

 Би ло је спо ра дич них по ја ва да 
љу ди ни су же ле ли да им се по пи шу 
објек ти. Ме ђу тим, до ћи ће до про да је, 
на сле ђи ва ња, ако не ма те не што упи
са но у ка та стар као ле га лан обје кат, 

Од на чел ни це Град ске упра ве за ур ба ни
зам, про стор но пла ни ра ње и из град њу 
обје ка та са зна је мо да су тре нут но у из ра ди 
и про це ду ри сле де ћи нацрти пла но ва 
де таљ не ре гу ла ци ја (ПДР): ПДР про ши ре
ња гро бља у Јар ку, ПДР про стор ног бло ка 
из ме ђу ули ца Ар се ни ја Чар но је ви ћа, 
Ра тар ске, Ва се Пе ла ги ћа, ПДР бло ка из ме

ђу ули ца Ар се ни ја Чар но је ви ћа, Пе тра Пре
ра до ви ћа, Кра ља Алек сан дра, На се ља 25. 
мај, Ба ту то ве и Па лан ке, ПДР из во ри шта 
Во до вод Мар тин ци, ко ји је на јав ном уви ду 
до 5. ма ја, ПДР стам бе ног бло ка Ле ди не 
Ла ћа рак је на јав ном уви ду до 12. ма ја, а од 
26. априла на јав ном увиду биће и на црт 
ПДР де ла ви кенд зо не Ле жи мир  Ку штиљ.   

Пла но ви де таљ не ре гу ла ци је

На чел ни ца Ве сна Ву ја но вић

На ше ре сор но 
ми ни стар ство 

про јек то ва ло је 
да би у на ред не 

три го ди не 
по сту пак

оза ко ње ња у 
Ср би ји тре бао 
да се за вр ши, 

ка же на чел ни ца 
Весна Ву ја но вић
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За хва љу ју ћи елек трон ској об је ди ње ној 
про це ду ри, по сту пак из да ва ња гра ђе вин
ских до зво ла са да је знат но тран спа рент
ни ји. Об је ди ње на про це ду ра ин ве сти то
ри ма до но си зна чај не уште де, а ло кал ну 
ад ми ни стра ци ју чи ни ефи ка сни јом. 

 Елек трон ска об је ди ње на про це ду ра је 
но ви на од про шле го ди не и ми од стар та 
ја ко до бро ра ди мо. Ка да је по че ла при ме
на об је ди ње не про це ду ре, Град Срем ска 
Ми тро ви ца био је у пр вих пет гра до ва и 
оп шти на по успе шно сти и из у зет но сам 
по но сна на на шу упра ву. Сва ко днев но 
нам сти жу зах те ви за из да ва ње ло ка циј
ских усло ва, до ста гра ђе вин ских до зво ла 
је из да то од по чет ка ове го ди не, као и 
до ста ре ше ња о одо бре њу за из во ђе ње 
ра до ва. У пи та њу су ра до ви ко ји се од но
се на ин ве сти ци о но одр жа ва ње, на ре кон
струк ци је, на пре тва ра ње стам бе ног про
сто ра у по слов ни – на во ди на чел ни ца 
Ве сна Ву ја но вић.

У Ми тро ви ци 
се до ста гра ди

не мо же те са њим ни рас по ла га ти – 
ис ти че на чел ни ца. 

Се дам де сет од сто сред ста ва од 
на пла ће них так си за оза ко ње ње се 
упла ћу је у бу џет Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, 15 од сто иде у ре пу блич ки 
и 15 од сто у по кра јин ски бу џет. За 
стам бе не објек те до 100 ме та ра ква
драт них пла ћа се так са у из но су од 
5.000 ди на ра, за по ро дич не стам бе не 
објек те и ста но ве од 100 до 200 ме та
ра ква драт них пла ћа се так са за оза ко
ње ње у из но су од 15.000 ди на ра, док 
так са за стам бе не и стам бе но по слов
не објек те на ме ње не тр жи шту ко ји се 
са сто је од ви ше ста но ва и дру гих 
по себ них де ло ва и ко мер ци јал не 
објек те пре ко 1.500 ме та ра ква драт них 
из но си 3.000.000 ди на ра.

Б. Се ла ко вић

КА РИ ТАС АУСТРИ ЈЕ ПО МА ЖЕ СРЕМ СКУ МИ ТРО ВИ ЦУ

Уре ђе ње ка нал ске мре же

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви
це Вла ди мир Са на дер пот пи сао 
је про шлог че тврт ка, 20. апри ла у 

Град ској ку ћи уго вор са пред став ни ци ма 
Ка ри та са Сре ма о ре а ли за ци ји про јек та 
„Сма њи ва ња ри зи ка од еле мен тар них 
не по го да“. Срем ска Ми тро ви ца је иза
бра на да бу де ме ђу не ко ли ко ло кал них 
са мо у пра ва у ко ји ма ће се ре а ли зо ва ти 
по ме ну ти про је кат, ко ји фи нан си ра Ка
ри тас Аустри је. 

До на ци ја вред на 300.000 ди на ра омо
гу ћи ће чи шће ње два ка на ла: Рад нич
ко вре ло у На се љу Ма ла Сла во ни ја у 
Срем ској Ми тро ви ци и ко па ње и чи шће
ње ка на ла у Ша шин ци ма. 

 Град Срем ска Ми тро ви ца је мно го 
ура дио на одр жа ва њу ка нал ске мре же. 
Уло же но је до ста сред ста ва за ко па ње 
но вих ка на ла и чи шће ње по сто је ћих, та
ко да од 2014. го ди не за хва љу ју ћи то ме, 
ни смо има ли озбиљ ни јих про бле ма на 
ка нал ској мре жи. Тај по сао је кон стан тан 
и он мо ра да се за на вља сва ке го ди не 
ка ко би ка нал ска мре жа мо гла да при ми 
ве ли ке ко ли чи не па да ви на. Ми слим да 
је про је кат ко ји ре а ли зу је Ка ри тас зна
ча јан са аспек та пре вен ци је и ме ња ња 
све сти на ших гра ђа на, да су ка на ли ту 
за то што су по треб ни, а не за то што сме
та ју. Ка на ли слу же да при ме ви шак во де, 
ка ко та во да не би за вр ши ла у њи хо вим 
дво ри шти ма или ку ћа ма – ре као је гра

до на чел ник Вла ди мир Са на дер. 
Сред ства у из но су од 300.000 ди на ра 

ће би ти утро ше на на чи шће ње и про ду
бљи ва ње ка нал ске мре же. Ра до ви ће се 
за вр ши ти у на ред них се дам да на. Та ко
ђе, ове го ди не, пре ма ре чи ма гра до на
чел ни ка Са на де ра за исту на ме ну би ће 
опре де ље но де вет ми ли о на ди на ра, а 
сред ства ће би ти обез бе ђе на пре ко По
кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при
вре ду и Во да Вој во ди не.  

Пе тар Ду јић, ко ор ди на тор за Ка ри тас 
Срем ис ти че да је про је кат „Сма њи ва
ња ри зи ка од еле мен тар них не по го да“ 
на стао на кон по пла ва 2014. го ди не. Он 
је до дао да је нео п ход на еду ка ци ја ста

нов ни штва ка ко да се по на ша ју у ур гент
ним си ту а ци ја ма, као и еду ка ци ја де це 
у шко ла ма. До са да су, пре ма ње го вим 
ре чи ма ура ђе на два за штит на ве тро за
штит на по ја са у Сре му, у Ши ду и Го лу
бин ци ма. Циљ овог про јек та је да по диг
не оп шту свест у обла сти сма њи ва ња 
ри зи ка од еле мен тар них не по го да, да 
уна пре ди ре ги о нал ну са рад њу и им пле
мен ти ра кон крет не ак ци је у ло кал ним 
за јед ни ца ма ши ром Ср би је.

Ка ри тас Срем је то ком ре а ли за ци је 
про јек та оства рио успе шну са рад њу са 
Ста ром Па зо вом, Го лу бин ци ма, Ши дом, 
Зе му ном, Слан ка ме ном, Бе о чи ном и Че
ре ви ћем.

 С. С. 

Чи шће ње ка на ла

Петар Дујић и Владимир Санадер

Се дам де сет
од сто сред ста ва
од на пла ће них так си 
за оза ко ње ње се
упла ћу је у бу џет Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, 
15 од сто иде
у ре пу блич ки и
15 од сто у по кра јин ски 
бу џет. За стам бе не 
објек те до 100 ме та ра 
ква драт них пла ћа се 
так са у из но су
од 5.000 ди на ра
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ЈКП „ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ове године без захтева 
за искључење са мреже

Ове го ди не, као што је то био 
тренд ра ни јих, Јав ном ко му
нал ном пред у зе ћу „То пли фи ка

ци ја“, ни су под но ше ни зах те ви за 
ис кљу че ње са да љин ског гра ја ња.

 Што се ти че зах те ва за ис кљу че ње 
за са да их не ма, про шле го ди не их је 
би ло упо ла ма ње не го ра ни је. Зах те
ви су под но ше ни из раз ло га што су 
мно ги ста но ви пра зни, ни ко у њи ма не 
жи ви и он да ко ри сни ци тра же да се 
ис кљу че. Та ко ђе, и они ко ри сни ци 
ко ји су има ли про бле ма са пла ћа њем 
су зах те ва ли да се ис кљу че са си сте
ма да љин ског гра ја ња. На дам се да 
ће се тај тренд за у ста ви ти.  Због 
хладног вре мен а, би ли смо при ну ђе
ни да про ду жи мо греј ну се зо ну као 
што смо то учи ни ли и про шле го ди не. 
Греј на се зо на је про ду же на до даљ
њег, што зна чи да мо же мо гре ја ти до 
3. ма ја, а на кон то га мо же мо про ду жи
ти још не ко ли ко да на али са мо ако 
вре мен ски усло ви то зах те ва ју. Мо ра
мо ста ти са гре ја њем због на сту па ју
ћег ре мон та и ра до ва ко је смо при ну
ђе ни да ра ди мо ка ко би и но ва греј на 
се зо на про те кла у ре ду. У то ку греј не 
се зо не има ли смо не ко ли ко сит них 
ин тер вен ци ја, али то на ши ко ри сни ци 
ни су ни осе ти ли. Две ин тер вен ци је 
би ле су ма њег за хва та, а ве ће ин тер
вен ци је би ле су у Ули ци Је вре ма 
Ви ди ћа и на Спо мен гро бљу, ко је смо 
ре ши ли у ноћ ним са ти ма. Про шле 
го ди не смо гре ја ли 213 да на, и ове 

го ди не ће мо нај ве ро ват ни је би ти при
ну ђе ни то ли ко да гре је мо. Од 15. 
де цем бра до кра ја ја ну а ра, укуп но 45 
да на, смо гре ја ли 24 са та – из ја вио је 
про шле сре де, 19. апри ла на кон фе
рен ци ји за но ви на ре ди рек тор ЈКП 
„То пли фи ка ци ја“ Слав ко Сла до је вић.

Про шле го ди не ЈКП „То пли фи ка ци
ја“ по сло ва ло је по зи тив но. Скуп шти
на Гра да Срем ска Ми тро ви ца је при
хва ти ли од лу ку о рас по де ли до би ти 
овог јав ног пред у зе ћа за 2016. го ди ну. 
Не то до бит „То пли фи ка ци је“ у из но су 
од 154.527,14 ди на ра би ће рас по ре
ђе на та ко што ће се 77.263,57 ди на ра 
би ти упла ће на осни ва чу. 

 Тај ре зул тат ни је као прет ход них 
го ди на, али је са на ше стра не за до во
ља ва ју ће. Мо гу да ис так нем да смо у 
ја ну а ру обо ри ли ре корд у по тро шњи 
то плот не енер ги је од осни ва ња 
„То пли фи ка ци је“. Нај ве ћа по тро шња 

до са да је би ла углав ном мак си мал но 
до 7.900 ме га ва та, а ми смо у ја ну а ру 
по тро ши ли 9.200 ме га ва та, што је 
има ло ве ли ки ути цај на фи нан сиј ску 
си ту а ци ју фир ме. Још увек се ни смо 
опо ра ви ли, али се на дам да ће мо у 
то ку лет њих ме се ци ус пе ти све оба ве
зе да из ми ри мо. Та ко ђе је до шло је и 
до за сто ја у пла ћа њу на ших ко ри сни
ка – до да је Сла до је вић. 

Тре нут ни дуг пре ма ЈКП „То пли фи
ка ци ја“ из но си око 80 ми ли о на ди на
ра. Ме ђу тим, из овог пред у зе ћа по ру
чу ју да још увек ни су под но си ли ту жбе 
за не пла ће не оба ве зе, а да је про шле 
го ди не под не то  85 ту жби. Ди рек тор 
Сла до је вић је ре као да сто је на рас
по ла га њу свим ко ри сни ци ма и да, ако 
има ју про бле ма са пла ћа њем, тре ба 
да до ђу у ово пред у зе ће ра ди до го во
ра. 

 Што се ти че при ту жби гра ђа на, 
би ло је по је ди нач них слу ча је ва, али 
ни је би ло при ту жби као ра ни јих го ди
на по себ но из На се ља КП Дом. Ове 
го ди не има ће мо две ве ли ке ин ве сти
ци је. Оста је нам још да за вр ши мо 
ауто ма ти за ци ју под ста ни це у На се љу 
Ста ри Мост, а у На се љу КП Дом 
на ста вља мо оно што смо по че ли пре 
две го ди не. Те две ин ве сти ци је и 
ре дов но одр жа ва ње, ми слим да ће 
би ти на ни воу око 25 ми ли о на ди на ра 
ко ја ће би ти из дво је на из соп стве них 
сред ста ва – сма тра Сла до је вић. 

С. Ста не тић 

Иако је зва нич но крај греј не се зо не био 
15. апри л, услед ло шег вре ме на, из срем
ско ми тро вач ког Јав ног ко му нал ног пред у
зе ћа „То пли фи ка ци ја“ по ру чу ју да ће ова 
греј на се зо на би ти про ду же на, та ко да ће 
Ми тров ча ни ко ји се гре ју на да љин ско 
гре ја ње и у на ред ном пе ри о ду има ти 
то пле ра ди ја то ре.

Продужена 
грејна сезона 

Слав ко Сла до је вић, ди рек тор ЈКП „То пли фи ка ци је“

Тре нут ни дуг
 пре ма ЈКП

 „То пли фи ка ци ја“ 
из но си око

80 ми ли о на
ди на ра. Из овог 

пред у зе ћа
по ру чу ју да

још увек ни су 
под но си ли ту жбе 

за не пла ће не 
оба ве зе
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Бра ни слав Вук мир ди рек тор
Цен тра за со ци јал ни рад
На сед ни ци Скуп шти не Гра

да Срем ска Ми тро ви ца 
ко ја је одр жа на у по не де

љак, 24. aприла име но ван је 
но ви ди рек тор Цен тра за со ци
јал ни рад „Са ва“. Сне жа на Ста
ни са вље вић, ду го го ди шња 
ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни 
рад, на кон 16 го ди на раз ре ше на 
је ду жно сти, док је но ви вр ши
лац ду жно сти ди рек то ра Бра ни
слав Вук мир, ди пло ми ра ни спе
ци ја ли ста  пе да гог из Чал ме. 
Три де се тјед но го ди шњи Бра ни
слав Вук мир, члан Срп ске 
на пред не стран ке, ко ји је се дам 
го ди на ра дио у Шко ли за основ
но и сред ње обра зо ва ње „Ра ди
вој По по вић“, крат ко је про ко
мен та ри сао да се на да да ће 
ис пу ни ти по ве ре ње ко је му је 
ука за но.

Исто вре ме но, ве ћи ном гла со
ва од бор ни ка обра зо ва на је 
Ко ми си ја за спро во ђе ње кон кур
са за из бор ди рек то ра јав них 
пред у зе ћа чи ји је осни вач Град 
Срем ска Ми тро ви ца. Пред сед
ни ца Ко ми си је је Ве ра Ни ко лић, 
дипл. прав ник из Ма чван ске 
Ми тро ви це, а чла но ви су Да ни
је ла Ме ђе до вић, дипл. прав ник из 
Срем ске Ми тро ви це, Алек сан дра 
Па вло вић, дипл. прав ник из Срем ске 
Ми тро ви це, Је ле на Ра до са вље вић, 
дипл. прав ник из Но вог Са да и Ви то
мир Обрен че вић, дипл. прав ник из 
Ма чван ске Ми тро ви це. 

Уме сто Да ни це Не дић из СНС, ко ја 
је под не ла остав ку на ме сто од бор ни
ка, по твр ђен је ман дат но вом од бор
ни ку из ре до ва СНСа Ра ди са ву 
Са ви ћу из Ша ши на ца. 

На днев ном ре ду 13. скуп штин ског 
за се да ња на шла се и од лу ка о из ра
ди Пла на де таљ не ре гу ла ци је Ком
плек са за из град њу елек тра не – би о

га сног по стро је ња у к.о. Ја рак, као и 
од лу ка о до но ше њу Пла на де таљ не 
ре гу ла ци је Рад не зо не Ло ги стич ки 
цен тар у к.о. Срем ска Ра ча. При хва
ће не су од лу ке о из ра ди Пла на 
де таљ не ре гу ла ци је Ком плек са за 
из град њу би о га сног по стро је ња и 
фар ме сви ња у к.о. Ди вош и Пла на 
де таљ не ре гу ла ци је По вр шин ског 
ко па „Му таљ“ к.о. Бе ше но вач ки 
Пр ња вор и к.о. Шу љам.

По др жан је пред лог о ан га жо ва њу 
екс тер ног ре ви зо ра за ре ви зи ју за вр
шног ра чу на бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца за 2016. го ди ну, као и 
пред лог од лу ке о рас по де ли до би ти 
за 2016. го ди ну Над зор ног од бо ра 

ЈКП „То пли фи ка ци ја“. Не то 
до бит „То пли фи ка ци је“ у из но су 
од 154.527,14 ди на ра би ће рас
по ре ђе на та ко што ће се 
77.263,57 ди на ра би ти упла ће на 
осни ва чу.

 Да је То пли фи ка ци ја сни зи ла 
це не гре ја ња, гра ђа ни се не би 
ис кљу чи ва ли са си сте ма гре ја
ња, те би и приходи овог пред у
зе ћа би ли ве ћи – про ко мен та ри
сао је за скуп штин ском го вор ни
цом од бор ник опо зи ци је Алек
сан дар Про да но вић.   

Усво јен је и про грам одр жа ва
ња пар ко ва, зе ле них ре кре а ци о
них по вр ши на са пла ном са на
ци је за шти ће ног др во ре да пла
та на и пла ном укла ња ња штет не 
ве ге та ци је на те ри то ри ји Гра да 
за ову го ди ну, као и про грам одр
жа ва ња ло кал них пу те ва, ули ца, 
јав них по вр ши на, одр жа ва ње 
хо ри зон тал не и вер ти кал не сиг
на ли за ци је, зим ска слу жба за 
2017. го ди ну. Пла ном пред у зе ћа 
„Сир ми јум пут“ је пред ви ђе но 
36.200.000 ди на ра без ПДВа за 
одр жа ва ње ло кал них пу те ва, 
ули ца, јав них по вр ши на, одр жа
ва ње хо ри зон тал не сиг на ли за

ци је и вер ти кал не са о бра ћај не сиг на
ли за ци је као и за рад зим ске слу жбе. 

 У на ред ном пе ри о ду ће мо са гле
да ти шта је све од ре кон струк ци ја 
са о бра ћај ни ца по треб но ура ди ти у 
гра ду и се ли ма. Циљ нам је да у јед
ном кра ћем вре мен ском пе ри о ду, да 
ли кроз јав но при ват но парт нер ство 
или кре дит но за ду жи ва ње, ис фи нан
си ра мо ове ра до ве – из ја вио је гра до
на чел ник Вла ди мир Са на дер. 

Од бор ни ци су по др жа ли из ве шта је 
о ра ду бу џет ских ко ри сни ка из обла
сти кул ту ре, спор та и ту ри зма за 
2016. го ди ну, из ве штај о ра ду и 
фи нан сиј ском по сло ва њу ЈКП „То пли
фи ка ци ја“, из ве штај о из вр ше њу про
гра ма по сло ва ња ЈП „Ур ба ни зам“ и 
из ве шта је о ра ду Цен тра за со ци јал
ни рад „Са ва“, Аген ци је за ру рал ни 
раз вој и Град ског пра во бра ни ла штва 
за про шлу го ди ну. У то ку 2016. го ди не 
пра во бра ни ла штво је има ло укуп но у 
ра ду 1.157 пред ме та од ко јих је ре ше
но 1.010, док је не ре ше но оста ло 147 
пред ме та. У 2016. го ди ни за кљу че но 
је 409 спо ра зу ма о на кна ди ште те 
на ста ле услед ује да на пу ште них 
жи во ти ња, сто ји у из ве шта ју. 

Би ља на Се ла ко вић

На кра ју скуп штин ског за се да ња по
ста вље на су два од бор нич ка пи та ња. 
Шеф од бор нич ке гру пе „За бо љу Ми
тро ви цу“ Алек сан дар Про да но вић пи тао 
је на чел ни ка Град ске упра ве за бу џет 
Ду шка Ша ро шко ви ћа ко ли ко је у прет
ход не че ти ри го ди не Фуд бал ском клу бу 
„Фру шко го рац“ из Ман ђе лоса упла ће но 

сред ста ва и ко ли ко сред ста ва су они 
оправ да ли.   

Дра ган Ци врић из од бор нич ке гру пе 
ЛСВ  ЛДП – Зе ле на еко ло шка пар ти ја 
пи тао је шта се де ша ва са по вра ћа јем 
имо ви не Срп ској пра во слав ној цр кви, а 
по себ но оних обје ка та у ко ји ма су сме
ште не про сто ри је уста но ва кул ту ре.   

Ко ли ко средстава Град даје 
„Фру шко гор цу“ из Ман ђе ло са?

Бра ни слав Вук мир, но ви ди рек тор
Цен тра за со ци јал ни рад
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МИ ГРАНТ СКА КРИ ЗА У ШИ ДУ: СПРО ВЕ ДЕ НЕ МЕ РЕ ЗА СИ ГУР НОСТ ГРА ЂА НА

Не ре да у Ши ду ви ше не ће би ти
Ми гран ти ће оста ти у два при хват на цен тра, на Прин ци пов цу и на мо те лу Ада шев-

ци, али ће они би ти под стро гом кон тро лом. У тим при хват ним цен три ма ће би ти 
на пра вље не две кан ти не у ко ји ма ће се про да ва ти по вр ће, ци га ре те, до пу не за 
мо бил не те ле фо не, а ми гран ти ће при хват не цен тре мо ћи на пу шта ти са мо у од ре ђе-
ним си ту а ци ја ма, ка да им то бу де пре ко по треб но, ре као је пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић

При хват ни цен тар у Ши ду, у ком је 
би ло сме ште но пре ко 500 ми гра
на та, са да је рас те ре ћен и у ње му 

се тре нут но на ла зе са мо по ро ди це са 
де цом. Рас те ре ће ње при хват ног цен
тра у Ши ду усле ди ло је на кон од лу ке 
др жав них ор га на као и за кључ ка 
Оп штин ског ве ћа Оп шти не Шид, на кон 
ин ци ден та ко ји се до го дио 7. апри ла. У 
то ку но ћи 10. апри ла спро ве де на је 
оп се жна ак ци ја при во ђе ња иле гал них 
ми гра на та, ко ји су се на ла зи ли ван при

хват ног цен тра у Ши ду. Под се ћа ња 
ра ди, 7. апри ла у по по днев ним са ти ма, 
ми грант на о ру жан се ки ром ушао је у 
по ро дич ну ку ћу по ро ди це Шти мац. У 
ку ћу су се тог мо мен та на ла зи ле две 
де во ји чи це уз ра ста од 11 го ди на, ко је су 
се на кон ње го вог упа да, за кљу ча ле у 
со бу. На сву сре ћу, оне ни су по вре ђе не, 
а ми грант је из ку ће од нео два мо бил на 
те ле фо на, нов ча ник и по бе гао. 

Су тра дан, на кон овог ин ци ден та, по 
хит ном по ступ ку за се дао је Са вет за 

ван ред не си ту а ци је Оп шти не Шид, ка да 
је до не та од лу ка да се тра жи за тва ра
ње при хват ног цен тра. Ини ци ја ти ва 
Са ве та за без бед ност, о из ме шта њу 
при хват ног цен тра код же ле знич ке ста
ни це, би ла је је ди на тач ка днев ног ре да 
хит не сед ни це Оп штин ског ве ћа, ко ја је 
одр жа на од мах су тра дан. Оп штин ско 
ве ће је, на осно ву по гор ша не си гур но
сне си ту а ци је на под руч ју шид ске 
оп шти не, по др жа ло зах тев Са ве та за 
без бед ност, обра зла жу ћи сво ју од лу ку 
нај по вољ ни јим ре ше њем у но во на ста
лој си ту а ци ји.

 Ве ће је опре де ли ло не ко ли ко ме ра 
ко је ће уса гла си ти са ви шим ор га ни ма 
ко ор ди на ци је. На кон спро во ђе ња свих 
ме ра, си гур ни смо да ће мо до би ти 
бо љу си ту а ци ју и бо љу кон тро лу над 
кре та њем, по го то во јед ног де ла ми гра
на та ко ји ни су еви ден ти ра ни у при хват
ним цен три ма. Оно што је кључ но у 
овом мо мен ту, то је да је на ма си гур
ност гра ђа на и њи хо ве имо ви не на 
пр вом ме сту. У том сми слу све ме ре 
ко је смо да нас осми сли ли, у нај кра ћем 
ро ку би ће уса гла ше не са ви шим ор га
ни ма  ре као је том при ли ком члан 
Оп штин ског ве ћа Дра ган Гу тић.

По во дом но во на ста ле си ту а ци је 
ве за не за ми грант ску кри зу 10. апри ла, 
око 200 гра ђа на Ши да је у цен трал ном 
пар ку одр жа ло про тест ни скуп, на ком 
су из ра зи ли сво је не за до вољ ство и 

Мај ка Бра ни сла ва Шти мац 

Про тест гра ђа на Ши да
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за тра жи ли нај хит ни је ме ре, ка ко би се 
га ран то ва ла си гур ност гра ђа на и њи хо
ве имо ви не. Већ то ком исте но ћи у 
Ши ду је спро ве де на ак ци ја укла ња ња 
иле гал них ми гра на та ко ји се на ла зе ван 
при хват ног цен тра у Ши ду.

 Спро ве де на је ве ли ка ак ци ја у ко јој 
је уче ство вао на чел ник на ше по ли ци је и 
лич но ми ни стар Алек сан дар Ву лин. 
При ве де но је укуп но 204 ми гран та. 24 
ми гран та су про це су и ра на и они ће пре
ма мо јим са зна њи ма, би ти сме ште ни у 
Па дин ску Ске лу, а оста ли ми гран ти су 
од ве же ни у Пре ше во без мо гућ но сти 
по врат ка у Шид. Наш до го вор са ми ни
стром Ву ли ном је да се за тво ри при
хват ни цен тар у Ши ду, а оно што је за 
са да из ве сно у ње му ће оста ти по ро ди
це са де цом и не моћ ни. То је ху ма но. Ми 
ов де ни смо ра си сти и ни смо ис кљу чи ви 
и при хва та мо све што др жа ва на ла же, 
али же ли мо да у Ши ду вла да ред и мир. 
Ми гран ти ће оста ти у два при хват на 
цен тра на Прин ци пов цу и на мо те лу 
Ада шев ци, али ће они би ти под стро гом 
кон тро лом. У тим при хват ним цен тир ма 
ће би ти на пра вље не две кан ти не у ко ји
ма ће се про да ва ти по вр ће, ци га ре те, 
до пу не за мо бил не те ле фо не, а ми гран
ти ће при хват не цен тре мо ћи на пу шта ти 
са мо у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, ка да им 
то бу де пре ко по треб но. Не ре да у Ши ду 
ви ше не ће би ти и то обе ћа вам гра ђа ни
ма. Сма трам да не ма по тре ба за про те
сти ма и оно што нај ма ње же лим је, да 
не ко ко ри сти ову не сре ћу у не ке по ли
тич ке свр хе  ре као је пред сед ник 
Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић.

Истог да на, пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић при мио је мај ке 
де вој чи ца ко је су до жи ве ле ве ли ки 
стрес при ли ком упа да ми гран та у ку ћу 
по ро ди це Шти мац. Ка ко су на кон 
са стан ка из ја ви ле, за до вољ не су оним 
што су са зна ле од пред сед ни ка Оп шти
не, као и по др шком ко ју су до би ли од 
ње га. На кон свих спро ве де них ме ра, 
гра ђа ни Ши да по но во су се оку пи ли у 
уто рак 18. апри ла ис пред Кул тур но 
обра зов ног цен тра, ка да су ор га ни зо ва
ном шет њом до шли до згра де Оп шти
не, где су за ме ни ку пред сед ни ка 
Оп шти не Шид Зо ра ну Се ме но ви ћу, пре
да ли пе ти ци ју гра ђа на са око 2.500 пот
пи са, ко ји ма се тра жи из ме шта ње при
хват ног цен тра у Ши ду. 

ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР НЕ НАД ИВА НИ ШЕ ВИЋ У ШИ ДУ

За тва рање
При хват ног цен тра

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња Не над Ива ни

ше вић по се тио је у по не де љак, 24. 
апри ла Шид. То ком сво је по се те раз го
ва рао је са пред сед ни ком Оп шти не 
Шид Пре дра гом Ву ко ви ћем, на кон 
че га је при су ство вао са стан ку Са ве та 
за без бед ност. Глав на те ма раз го во ра 
би ла је ак ту ел но ста ње са ми гран ти
ма. Ка ко нам је на кон раз го во ра из ја
вио пред сед ник Оп шти не Шид Пре
драг Ву ко вић, за кљу чак са стан ка је да 
ће При хват ни цен тар у Ши ду, у до глед
ном вре ме ну би ти за тво рен.

 За све оно о че му смо го во ри ли у 
прет ход ном пе ри о ду, до би ли смо 
по др шку др жав ног се кре та ра Ива ни
ше ви ћа. При хват ни цен тар у Ши ду 
би ће за тво рен. За то ће нам тре ба ти 
вре ме на, али у на ред них не ко ли ко 
да на би ће пред у зе те све нео п ход не 
ак тив но сти. Ја се овом при ли ком 
за хва љу јем гра ђа ни ма Ши да на стр
пље њу и по ве ре њу. Ја сам обе ћа вао 
да ће до ћи до ре ше ња но во на ста ле 
си ту а ци је са ми гран ти ма и то ће мо и 
учи ни ти. Сва ки ми грант ко ји је ушао на 
те ри то ри ју Ср би је био је за шти ћен, 
ка ко од стра не европ ских ор га ни за ци
ја та ко и од стра не др жа ве. Али и пра
ва на ших гра ђа на мо ра ју да се по шту
ју и искре но се на дам да ће у на ред
ном пе ри о ду све би ти ка ко тре ба  
из ја вио је Ву ко вић.

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња Не над Ива ни ше вић 
за хва лио се ло кал ној са мо у пра ви, 
пред сед ни ку Оп шти не Шид и гра ђа ни
ма Ши да на до са да шњем раз у ме ва њу.

 На ше Ми ни стар ство да је пот пу ну 
по др шку Оп шти ни Шид у ре ша ва њу 
ми грант ске кри зе. На ша иде ја је сте да 
се те рет са ми гран ти ма рас по де ли. 
Ни је у ре ду да у Ши ду бу де сме ште но 
2.000 ми гра на та. На ма је на пр вом 
ме сту си гур ност гра ђа на у Ср би ји и 
све ће мо ура ди ти да та без бед ност 
ни јед ног да на, ни јед ног мо мен та не 
бу де до ве де на у пи та ње. Ми ни стар
ство уну тра шњих по сло ва на ве о ма 
од го во ран на чин ра ди свој по сао. 
Си ту а ци ја са ми гран ти ма је ап со лут но 
под кон тро лом и не ма мо ин ци дент них 
си ту а ци ја. Кроз Шид је до са да про
шло пре ко 600.000 љу ди. Има мо 23 
ре ги стро ва них из вр ши ла ца кри вич них 
де ла, што на це ло куп ну по пу ла ци ју 
ни је ве ли ки број из вр ши ла ца. Сва ко ко 
је из вр шио кри вич но де ло је про це су и
ран. Ми ће мо по др жа ти све оно што је 
нео п ход но ка ко би се си ту а ци ја у Ши ду 
др жа ла под кон тро лом, ка ква са да и 
је сте, ста бил на и мир на без ин ци де на
та. У на ред них не ко ли ко да на ће мо 
за јед но са ло кал ном са мо у пра вом 
на пра ви ти рас по де лу од ре ђе ног бро ја 
ми гра на та  из ја вио је Не над Ива ни
ше вић. М .Н. 

Са ста нак у Ши ду

За све оно о че му смо го во ри ли у прет ход ном пе ри о-
ду, до би ли смо по др шку др жав ног се кре та ра Ива ни ше-
ви ћа. При хват ни цен тар у Ши ду би ће за тво рен, изјавио 
је председник Општине Шид Предраг Вуковић

Заменику председника
Оп шти не Шид
Зо ра ну Се ме но ви ћу
18. априла пре дата
је пе ти ци ја гра ђа на
са око 2.500 пот пи са, 
ко ји ма се тра жи
из ме шта ње при хват ног 
цен тра у Ши ду
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У СУ СРЕТ 1. МА ЈУ, ПРА ЗНИ КУ РА ДА

Страх од гу бит ка по сла 
са ве зник по сло да ва ца

При пре ми ла Би ља на Се ла ко вић Ми ла но вић

Ме ђу на род ни пра зник ра да, Пр ви 
мај, обе ле жа ва се ши ром све та у 
знак се ћа ња на дан ка да је 1886. 

го ди не око 40.000 рад ни ка у Чи ка гу, тра
же ћи бо ље усло ве жи во та, сту пи ло у 
штрајк и об у ста ви ло рад. Пр ви мај у Ср би
ји обе ле жен је пр ви пут 1893. го ди не про
тест ним ску по ви ма у Бе о гра ду.

У овом об ли ку 1. мај је по стао ме ђу на
род но сла вље со ци јал них и еко ном ских 
успе ха рад нич ке кла се и син ди кал ног 
по кре та. Ме ђу тим, пи та ње је да ли рад ни
ци има ју шта да сла ве? Мно ги рад ни ци у 
Ср би ји и ове го ди не Ме ђу на род ни пра зник 
ра да до че ку ју без у прак си оства ре них и 
за шти ће них пра ва ко ја им са мо на па пи ру 
га ран ту ју Устав и за ко ни, док мно ги не за
по сле ни при жељ ку ју да ра де под би ло 
ка квим усло ви ма. 

Тра гич ни до га ђај у Сме де рев ској Па лан
ци, ка да се кра јем мар та рад ник фа бри ке 
шин ских во зи ла „Го ша“, Дра ган Мла де но
вић из Ве ли ке Пла не обе сио на рад ном 
ме сту, још јед ном је ба цио све тло на пи та
ње ко ли ко је љу ди ко ји су за по сле ни, али 
за свој рад ни су ре дов но пла ће ни. За му ку 
рад ни ка ко ја тра је го ди на ма са зна је се тек 
по што се је дан од њих од лу чио на дра сти
чан по тез. Са мо у би ство из оча ја от кри ва 
да ови љу ди, иако за по сле ни, здрав стве
но оси гу ра ње не ма ју три го ди не, а вла
сник им ду гу је ви ше од 15 пла та.

У Ср би ји из ме ђу 300 и 320 хи ља да 

љу ди не при ма ре дов но пла те, про це не су 
Асо ци ја ци је сло бод них и не за ви сних син
ди ка та Ср би је (АСНС). 

 Они има ју фик тив ну за по сле ност. И то 
још ви ше по гор ша ва њи хов по ло жај Не 
при ма ју пла те, не ма ју ни ка кве бе не фи те, 
а у исто вре ме не мо гу у Ми ни стар ство 
ра да да тра же со ци јал ну по моћ  ка же 
Ран ка Са вић из АСНС за N1.

То је ста ње без на ђа и за пра во на лич је 
сли ке о сто пи не за по сле но сти до 13 
од сто, ко ја за пра во то ни је, ако има мо 
ве ли ки број љу ди ов де и на дру гим ме сти
ма ко ји не при ма ју пла ту и ко ји су за пра во 
у не ком без ва зду шном про сто ру, на во ди 
та ко ђе за N1 Та ња Ја ко би из Цен тра за 
ис тра жи ва ње јав них по ли ти ка.

Ипак, без об зи ра на те шку си ту а ци ју, 
мно ги ће и овог 1. ма ја оти ћи да раз би стре 
гла ву у при ро ди, ба ци ти (ако има ју) не што 
на ро штиљ и ужи ва ти у сло бод ном да ну.

Где је гра ни ца угро жа ва ња
пра ва рад ни ка?

У по след ње вре ме „по себ ним по на ша
њем“ пре ма рад ни ку ис ти чу се стра не 
ком па ни је и то ве ћи ном оне ко је су од ове 
др жа ве, да кле из џе па свих по ре ских 
об ве зни ка, до би ле суб вен ци је за отва ра
ње рад них ме ста.

Па је та ко јав ност не дав но мо гла да чу је 

Очај ни у по тра зи
за по слом, рад ни ци 

при ста ју на све, а 
син ди кал не вар ни це 

ни на ви ди ку.
Син ди кал ног

ор га ни зо ва ња
у ве ли ком бро ју 

фа бри ка не ма, јер се 
љу ди пла ше да уђу у 

син ди кат, за то што им 
се пре ти от ка зом

Карикатура Слободана Срдића
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у ме ди ји ма да су рад ни ци за вр ши ли на 
по ли гра фу, да мо ра ју да но се пе ле не на 
рад ном ме сту, ра де у ха ла ма на плус 35 
сте пе ни Цел зи ју со вих и па да ју у не свест...

Да ли то што по сто ји ве ли ка ар ми ја 
не за по сле них да је иком пра во да се пре
ма за по сле ни ма као ла ко за мен љи вим 
по на ша ју она ко ка ко у сво јим др жа ва ма 
не би сме ли ни да по ми сле.

Ли дер Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ср би је Љу би сав Ор бо вић сма тра да не ма 
до ње гра ни це угро жа ва ња пра ва рад ни ка 
у Ср би ји, јер љу ди очај ни у по тра зи за 
по слом при ста ју на све, па и на по ни жа ва
ње о ко јем се рет ко у јав но сти и при ча. Да 
зло бу де ве ће, ис ти че Ор бо вић, у ве ћи ни 
стра них ком па ни ја у ко ји ма се по ми ње 
кр ше ње рад нич ких пра ва, не ма син ди кал
ног ор га ни зо ва ња па са мим тим ни син ди

кал не цен тра ле не мо гу да ре а гу ју и да 
бра не оне ко ји ни су њи хо ви чла но ви.

Ли дер ка АСНС Ран ка Са вић об ја шња ва 
за Днев ник да раз у ме за ла га ње и же љу 
Вла де да у Ср би ју до ђе све ви ше стра них 
ин ве сти то ра, али не раз у ме за што он да 
др жа ва не во ди ра чу на о по ло жа ју за по
сле них у тим ком па ни ја ма.

 Да ли они ко ји ма смо сви да ли суб вен
ци је има ју пра во да по ни жа ва ју на ше гра
ђа не за бра ном од ла ска у то а лет за вре ме 
рад ног вре ме на? Уоста лом, да ли се та ко 
по на ша ју у сво јим зе мља ма? Си гур но не. 
Кри вац за ова кво ста ње су над ле жни 
др жав ни ор га ни ко ји за тва ра ју очи пред 
овим про бле мом, ко ји то ле ри шу кр ше ње 
Уста ва и За ко на о ра ду, и не ре а гу ју на 
упо зо ре ња син ди ка та да је на сна зи ап со
лут на за бра на фор ми ра ња син ди ка та у 
мно гим стра ним ком па ни ја ма - об ја шња ва 
Ран ка Са вић.

По оце ни Дра го љу ба Ра ји ћа из Мре же 
за по слов ну по др шку, про блем је у то ме 
што код нас до ла зе, ка ко их на зи ва, „укле
ти ин ве сти то ри“, од но сно они ко ји су на пу
сти ли дру гу др жа ву у по тра зи за јеф ти ни
јом рад ном сна гом.

 У 72 гра да и оп шти не у Ср би ји не 
по сто ји ни јед но сред ње или ве ли ко пред у
зе ће, сви су ма ли при вред ни ци. Та кве 
ком па ни је, ка да до ђу у не ки град, не рет ко 
бу ду је ди не у том ме сту и они ко ји су 
по мо гли да они до ђу не же ле или не сме ју 
да се за ме ра ју ру ко вод ству, ка ко они не би 
оти шли из оп шти не. Др жа ва би мо ра ла да 
има че шће ре дов не кон тро ле, а осим то га 
ни јед на вла да у Ср би ји у по след њих 15 
го ди на ни је има ла кон цеп ци ју при вред ног 
раз во ја, већ је са мо ју ри ла за ин ве сти то
ри ма - сма тра Ра јић.

Прет ход них ме се ци па жња ми тро вач ке 
јав но сти усме ре на је на пи са ње пор та ла 
Ми тро вач ки син ди кат. Нај че шће се ба ве 
по ло жа јем рад ни ка у ми тро вач ким фа бри
ка ма, пре све га у „Ку пер стан дар ду“ и 
„Еуро цај ту“, те је пр во пи та ње за Дра га на 
Мар ко вића из Митровачког синдиката,  
због че га баш ове две ком па ни је?

 Нај ви ше нам при ту жби сти же упра во 
од за по сле них у овим ком па ни ја ма. То не 
зна чи да је у оста лим фир ма ма све мед и 
мле ко. На рав но, сва ку ин фор ма ци ју про
ве ри мо из не ко ли ко из во ра и он да је тек 
об ја вљу је мо – ка же Мар ко вић.

А на пи та ња да ли тр пе при ти ске по сло
да ва ца и по ли ти ча ра, пре те ли им и ко их 
фи нан си ра, Мар ко вић одговара:

 При ти са ка по сред но има, али ни ко нам 
ди рект но ни је пре тио. Прет ње и при ти сци 
код нас ства ра ју кон тра е фе кат. Спре ман 
сам да раз го ва рам са сви ма о све му што 
смо об ја ви ли. Сти жу увре дљи ви ко мен та
ри, ме ђу тим по сло дав ци се не огла ша ва ју 
зва нич но и ни ко ни шта ар гу мен то ва но ни је 
по био. Са ми се бе фи нан си ра мо, нас 
че тво ри ца пи ше мо, а оп ста је мо за хва љу ју
ћи ен ту зи ја зму. Же ли мо да бу де мо сва ко
днев ни опе ра тив ни сер вис рад ни ка и оста
лих гра ђа на.

Као не ко ко од лич но по зна је пра ва рад
ни ка, За кон о ра ду, јер је ду го био ре ги о
нал ни по ве ре ник за Срем УГ „Не за ви
сност“, са Мар ко ви ћем смо раз го ва ра ли и 
о да на шњем по ло жа ју срп ског рад ни ка.

 Док је „Не за ви сност“ био син ди кат био 
сам њи хов члан, а ка да су пре ста ли  то да 
бу ду, ја сам иза шао из те при че. Што се 

пра ва рад ни ка ти че, мно ги не зна ју да је 
пра вил ник о ра ду при вре ме ни акт и он тра
је са мо док се не за кљу чи ко лек тив ни уго
вор, а услов је да по сто ји 15 од сто син ди
кал ног ор га ни зо ва ња и мо ра стал но да се 
пре го ва ра док се не за кљу чи ко лек тив ни 
уго вор. То је ја ко до бро сред ство при ти ска, 
али се на жа лост не ко ри сти. По сто је љу ди 
ко ји и су по 10 го ди на оба вља ли рад ван 
рад ног од но са, на осно ву уго во ра о при
вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма. Та 
по ја ва по ста је све ма сов ни ја, а у пи та њу је 
гру бо кр ше ње рад них пра ва. Рад на пра ва 
спа да ју у кор пус људ ских пра ва. Твр дим 
да је мо гу ће оства ри ти еко ном ски раз вој, а 
да не бу де на уштрб сма њи ва ња и она ко 
ма лих рад них пра ва. До са да не ви ди мо 
раз вој, а рад на пра ва су се сро за ла. Има те 
чу ве ни из раз „људ ски ре сур си“. Не ма 
на прет ка у дру штву где се љу ди тре ти ра ју 
као ре сур си, а упра во за по сле не у стра ним 
ком па ни ја ма та мо не ки тим ли де ри тре ти
ра ју као ре сур се, а не као љу де. Кон стант
но га же ње љу ди је иза зва ло ре во лу ци ју. 
Рад ни ци су у стал ном стра ху, ста њу стре
са, што се ре флек ту је на све и то не ће 
иза ћи на до бро – сма тра Дра ган Мар ко
вић. 

Иако бив ши син ди ка ли ста, син ди кал ним 
цен тра ла ма за ме ра мно го то га.

 Ср би ја је је ди на зе мља од бив ших 
ре пу бли ка екс ЈУ у ко јој се пла ћа ју так се 
на рад не спо ро ве. Што је до дат на оте жа
ва ју ћа окол ност за те рад ни ке. По сто ји 
иде ја о фор ми ра њу фон да за рад ни ке ко ји 
се су де са фир ма ма уз по др шку јед не 
скан ди нав ске пар ти је. По сло дав ци ко ри

сте то што зна ју да по сто је рад ни ци ко ји 
ег зи стен ци јал но не мо гу да из др же да се 
су де са фир мом. Уз по сто ја ње овог фон да 
рад ник би до био по др шку то ком суд ског 
про це са, па ће се си гур но и лак ше од лу чи
ти да за шти ти сво ја пра ва. И то је срж про
бле ма. 

Син ди ка ти ни су ни шта ура ди ли по пи та
њу за шти те за ра де, јер по сто је фир ме ко је 
зах те ва ју да се отво ре те ку ћи ра чу ни у 
од ре ђе ној бан ци. 

На кра ју, из гу био се по јам оку пља ња за 
1. мај и ту су са у че сни ци оба син ди ка та. 
За по сле ни ма тре ба по ру чи ти да 1. ма ја 
тре ба да бу ду у Бе о гра ду и да се бо ре за 
сво ја пра ва, а да 2. ма ја ра де све оно што 
би ина че ра ди ли 1. ма ја – ис ти че Дра ган 
Мар ко вић из Ми тро вач ког син ди ка та.

Шта пи ше Митровачкисиндикат

Дра ган Мар ко вић из
Митровачкогсиндиката

Бо ли то што
је рад ник за

исто рад но ме сто
у ита ли јан ској

фа бри ци пла ћен
ско ро че ти ри

пу та ви ше

Зо ран Сте вић, пред сед ник 
син ди ка та у „Ла ме су“

На та ша Са пун, пред сед ни ца ССС
за Срем ску Ми тро ви цу и Шид
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При ту жбе рад ни ка нај че шће се од но се 
на не ис пла ће не за ра де, не у пла ће не по ре
зе и до при но се, зло ста вља ње на ра ду, 
от ка зе уго во ра о ра ду, ре ша ва ње про бле
ма ви шка за по сле них и не е фи ка сност 
ин спек ци је ра да. Где је до ња гра ни ца у 
угро жа ва њу пра ва рад ни ка?

 У др жа ви вла да апа ти ја у свим сег мен
ти ма, не ма ви ше во ље, љу ди не ви де све
тло на кра ју ту не ла. Рад ни ци тре ба да 
зна ју да је по сло да вац тај ко ји за ви си од 
рад ни ка. Ме ђу тим, у Ср би ји има мо ма њак 
ка пи та ла, а рад не сна ге је мно го ви ше, па 
по сло дав ци има ју мо гућ ност да би ра ју. 
За то је че ста при ча хо ћеш, не ћеш, не 
мо раш, има ко хо ће, ре до ви су за овај 
по сао. На тај на чин се оба ра це на ра да, 
као и зна чај и пра ва рад ни ка – сма тра 
На та ша Са пун, пред сед ни ца Са ве за 
са мо стал них син ди ка та Ср би је за Град 
Срем ску Ми тро ви цу и Оп шти ну Шид.

Очај ни у по тра зи за по слом, рад ни ци 
при ста ју на све, а син ди кал не вар ни це ни 
на ви ди ку. Син ди кал ног ор га ни зо ва ња у 
ве ли ком бро ју фа бри ка не ма, јер се љу ди  
пла ше да уђу у син ди кат, за то што им се 
пре ти от ка зом.

 Од стра них фир ми ко је не ко ли ко го ди
на по слу ју у Срем ској Ми тро ви ци, у „Ла ме
су“, „Итон елек три ку“ и „Ку пер стан дар ду“ 
по сто је син ди кал не ор га ни за ци је и бро је 
при ли чан број чла но ва у од но су на уку пан 
број рад ни ка. При њи хо вом осни ва њу ни је 
би ло за бра на од стра не по сло да ва ца. Од 
ове три фир ме са мо у „Ито ну“ је пот пи сан 
ко лек тив ни уго вор, а у оста ле две фир ме 
по кре ће мо ини ци ја ти ву за пот пи си ва ње 
ко лек тив них уго во ра. У „Ми тро су“ још увек 
ни је осно ван син ди кат, син ди кат не ма ни 
Брoдоградилишт е „Ва ха ли“, а у „Еуро цај
ту“ ка да је отво рен би ло је по ку ша ја да се 
осну је син ди кат, али та да рад ни ци ма ни је 
до зво ља ва но да се син ди кал но ор га ни зу
ју. Код њих је до шло до про ме на у ме наџ
мен ту, мо жда и до ђе до син ди кал ног ор га
ни зо ва ња, али је про блем тај што су рад
ни ци од стар та за пла ше ни, стра ху ју за 
гу би так по сла – на во ди На та ша Са пун и 
до да је:

 Че сто по сло дав ци, ка да се спо ме не 
син ди кат, на сту па ју са при чом шта ће 
њи ма син ди кат, ми њи ма да је мо све, пру
жа мо им све. Под тим ве ро ват но ми сле на 
др ва и по лут ке на ра те, не раз ми шља ју ћи 
ши ре, и са мим тим спре ча ва ју љу де да 
има ју сво ју ор га ни за ци ју ко ја би се ба ви ла 
за шти том пра ва рад ни ка. Ми не на сту па
мо не при ја тељ ски и не тра жи мо ро вов ску 
бор бу, већ смо за са рад њу, до го ва ра ње. 
Сма тра мо да је со ци јал ни ди ја лог за и ста 
ре ше ње и не што што тре ба да жи ви у сва
кој фир ми.

Уни ја ко ја шти ти пра ва по сло да ва ца у 
овој је при чи на стра ни рад ни ка. Пред сед
ник те ин сти ту ци је твр ди: ка да је уго ва ра
ла по сао, др жа ва је стра ним ин ве сти то ри
ма да ла пре те ра ну сло бо ду, што ипак не 
зна чи, ка же, да су на ме ре др жа ве би ле 
ло ше.

 Си гур но да др жа ва не сто ји иза то га да 
ка же ‘за по сли те ви на ших 1.000 др жа вља
на, а ми ће мо вам да ти да са њи ма ра ди те 
шта хо ће те’  то си гур но ни је та ко. Али 
стра ни ин ве сти тор до ла зи с иде јом да 
оства ри мак си мал ни про фит, да ће пла те 
би ти нај ни же, али да ће про дук тив ност 
би ти зах тев да сва ки ми нут на по слу бу де 
мак си мал но ис ко ри шћен  на во ди за N1 
пред сед ник Уни је по сло да ва ца Ср би је 
Не бој ша Ата нац ко вић.

На па пи ру, ка жу у Уни ји, све је увек у 

скла ду са За ко ном о ра ду, и чик нек не ки 
рад ник про го во ри о оно ме што не ва ља. 
Да му се кр ше основ на људ ска пра ва, за 
то чу је те тек кад тај исти рад ник оста не и 
без рад нич ких.

Нај че шћи
про бле ми рад ни ка

Ка ко ис ти чу пред став ни ци син ди ка та, 
ме ђу људ ски од но си су у свим фир ма ма 
по ре ме ће ни, би ло да је реч о при ват ним 
фир ма ма или јав ном сек то ру. 

 Рад ни ци се пре све га жа ле на ма ле 
за ра де, а син ди кат стал но по тен ци ра 
по ве ћа ње за ра да и по бољ ша ње по ло жа ја 
рад ни ка. Ве ли ки про блем су и од су ства 
због бо ло ва ња, јер у мно го слу ча је ва под
јед на ко су пла ће ни они ко ји су ра ди ли и 
они ко ји су би ли на бо ло ва њу. А ка ко сти
му ли са ти чо ве ка да не оде на бо ло ва ње? 
Ми се бо ри мо да по сло дав ци пре по зна ју 
до брог рад ни ка и да на гра де до брог рад
ни ка. Та ко ће под сти ца ти и оста ле рад ни
ке да бу ду до бри – ис ти че На та ша Са пун. 

Је дан од го ру ћих про бле ма са ко јим се 
Син ди кат бо ри је за по шља ва ње пре ко 
аген ци ја. По сто ји за кон ска ре гу ла ти ва ко ја 
ре гу ли ше за по шља ва ње пре ко аген ци ја и 
она ни је спор на, ме ђу тим...

 Тре нут но се ра ди на црт За ко на о за по
шља ва њу пре ко аген ци ја, на црт За ко на о 
штрај ку и на црт За ко на о мир ном ре ша ва
њу рад них спо ро ва. Сва та три за ко на су 
увод у но ву из ме ну За ко на о ра ду. По 
са зна њи ма син ди ка та, про ме не су ка та
стро фал не. Основ на при мед ба на за по
шља ва ње пре ко аген ци ја је да се не сме 
до зво ли ти нео гра ни че на сло бо да за по
шља ва ња пре ко аген ци ја. Син ди кат ин си
сти ра да 10 од сто од укуп ног бро ја за по
сле них у од ре ђе ној фир ми бу де за по сле но 
пре ко аген ци је. Син ди кат се бо ри и да се 
из јед на че за ра де за по сле них пре ко аген
ци ја са за ра да ма у тим фир ма ма. Та ко 
по сло да вац не би имао ни ка кве ко ри сти 
да за по шља ва пре ко аген ци је. Тра жи се и 
да се ко лек тив ни уго во ри и син ди кал но 
ор га ни зо ва ње омо гу ће и за за по сле не 

У ком па ни ји „Еуро цајт“ из Срем ске 
Ми тро ви це ни су би ли пре те ра но рас по ло
же ни да раз го ва ра ју за М но ви не о не по
сто ја њу син ди ка та и кр ше њу пра ва рад ни
ка о че му је пор тал Ми тро вач ки син ди кат 
у не ко ли ко на вра та пи сао. 

Ди рек то ри ца „Еуро цај та“ Дра га на Пе рић 
по сла ла нам је до пис у ко јем ка же:

Што се ти че син ди кал ног ор га ни зо ва
ња, ме наџ мент фир ме ни је за ду жен за 
ор га ни за ци ју и осни ва ње син ди ка та, јер 
за то по сто је над ле жне син ди кал не 
ин сти ту ци је. Што се ти че рад но прав
ног ста ту са за по сле них, та над ле жност 
је у до ме ну ин спек ци је ра да.

Ин спек то ри вр ше кон тро ле и са те 
стра не до са да ни смо има ли ни ка квих 
не пра вил но сти ни ти пре кр ша ја.

Оста ла пи та ња су не у о би ча је на за јав
но из ла га ње, јер за ди ру у ор га ни за ци ју и 
по сло ва ње на ше фир ме.

Ме ђу тим, у ње ном до пи су не ма од го во
ра на пи та ње да ли је исти на да се рад-
ни ци ма пре ти от ка зом уко ли ко же ле да 
осну ју син ди кат?

Исто та ко оста ли смо ус кра ће ни и за 
оста ле од го во ре. На ша пи та ња упу ће на 
ди рек то ри ци „Еуро цај та“ би ла су: 

1. Због че га у Ва шој фир ми рад ни ци 
ни су син ди кал но ор га ни зо ва ни?

2. Да ли је исти на да се рад ни ци ма 
пре ти от ка зом уко ли ко же ле да осну ју 
син ди кат?

3. Ко ли ко има те за по сле них рад ни ка?

4. Ко ли ко је рад ни ка ан га жо ва но пре-
ко аген ци је Аде ко и на ко јим по сло ви-
ма?

5. Да ли је исти на да је од мар та део 
рад ни ка ко ји су ра ди ли на од ре ђе но 
вре ме пре ба че но да ра ди пре ко аген ци-
је Аде ко?

6. Ка ко ко мен та ри ше те то што се рад-
ни ци жа ле ме наџ мен ту на по на ша ње 
сво јих по сло во ђа, а да ни ко на то не 
ре а гу је?

7. Ка ко ко мен та ри ше те на во де ко ји се 
о фир ми и ме наџ мен ту из но се на пор та-
лу Митровачкисиндикат?

„Еуро цајт“ за тво рен за јав ност

У по след ње
вре ме „по себ ним 

по на ша њем“
пре ма рад ни ку

ис ти чу се стра не
ком па ни је и то

ве ћи ном оне ко је
су од ове др жа ве, 

да кле из џе па свих 
по ре ских об ве зни ка, 
до би ле суб вен ци је

за отва ра ње
рад них ме ста
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пре ко аген ци је, од но сно да се та гру па 
рад ни ка за шти ти и из јед на чи са остат ком 
за по сле них у од ре ђе ној фир ми. Тен ден ци
ја је да ће мо има ти ви ше рад ни ка пре ко 
аген ци је не го да та ко ка жем ре дов них рад
ни ка. Ми слим да ста ти сти ка ту игра ве ли ку 
уло гу, да се при ка же ве ли ки број за по сле
них, а ни ко не ка же на ко ји на чин су за по
сле ни. Они су ски ну ти са еви ден ци је 
би роа. И са тим број ка ма мо же да се 
ма ни пу ли ше и кал ку ли ше – сма тра пред
сед ни ца Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ср би је за Град Срем ску Ми тро ви цу и 
Оп шти ну Шид.

Зо ран Сте вић, пред сед ник син ди ка та у 
ком па ни ји „Ла мес“ ка же да њи хов син ди
кат бро ји око 50 од сто за по сле них, тре нут
но у овој фир ми ра ди око 220 рад ни ка.

 Пла та ти је ми ни мал на, су пер ви зо ри ти 
ше та ју по фа бри ци, по сло да вац је одо
брио син ди кал но ор га ни зо ва ње, чу је тво је 
зах те ве али ра ди по сво ме. Пре не го што 
смо осно ва ли син ди кат, хте ли смо да об у
ста ви мо про из вод њу јер нам је пла та 
ка сни ла два ме се ца, а има ли смо по сла и 
ли ни ја је ишла. Од то га ни је би ло ни шта, 
јер 90 од сто њих ни је сме ло да штрај ку је, 
пла ши ли су се. Ми смо се про шле го ди не 
бо ри ли за 10 од сто по ве ћа ња пла те и 
ни смо га до би ли. Ове го ди не смо до би ли 
се дам од сто по ве ћа ње пла те. Ми тра жи мо 
ве ће пла те, да мо же мо нор мал но да жи ви
мо од на шег ра да. Фир ма има по сла и 
при хо да, ми смо но си о ци про из вод ње и 
бо ли то што је рад ник за исто рад но ме сто 
у ита ли јан ској фа бри ци пла ћен ско ро 
че ти ри пу та ви ше – на во ди Зо ран Сте вић. 

На та ша Са пун ис ти че да је страх рад ни
ка од гу бит ка по сла са ве зник по сло да ва
ца, ко ји то ко ри сте. И још је дан пут под вла
чи да је ве ли ки про блем тај што од нос 
по тра жње за рад ном сна гом ни је у рав но
те жи са ка пи та лом. 

По по сло дав ци ма
све је мед и мле ко

Осим број них не во ља ко је пра те срп ске 
рад ни ке у тран зи ци ји, сва ка ко је и њи хо во 
те шко на ви ка ва ње на свет ски ре жим ра да, 
ка кав ни смо по зна ва ли у вре ме са мо у пра
вља ња и ква зи син ди кал не бри ге о рад ни
ци ма, ко ја се сво ди ла на кром пир и по лут
ке. За раз ли ку од он да шњег вре ме на, ка да 
су се по на ло гу ку мро веч ких ко ме са ра и 
њи хо вих уред ни ка, но ви не, ра дио и те ле
ви зи ја про сто утр ки ва ле у пла си ра њу тек
сто ва и при ло га о про из вод ним ре кор ди ма 
и при мер ним рад ни ци ма, то га да нас ви ше 
не ма. Ни ти се но ви на ри тру де да до ђу до 

ин фор ма ци ја, ни ти их у фа бри ке че сто 
по зи ва ју, сем, кад су у пи та њу пра зни ци, 
го ди шњи це и слич но. 

Иако се ме ђу за по сле ни ма у при ват ним 
фир ма ма, али све че шће сти жу при мед бе 
и за по сле них у јав ном сек то ру, рас пре да ју 
при че о ло шим усло ви ма ра да и на ру ше
ним ме ђу људ ским од но си ма, мо бин гу, 
ма лим пла та ма, ме на џе ри тих истих 
фа бри ка све то де ман ту ју, твр де ћи да се у 
њи хо вим фа бри ка ма во ди ра чу на о рад ни
ци ма и за шти ти рад нич ких пра ва.  

Та ко је кра јем ја ну а ра у М но ви на ма 
об ја вљен ин тер вју са ме на џер ком „Ку пер 
стан дар да“ Алек сан дром Јак шић на те му 
по ло жа ја њи хо вих за по сле них. Под се ти мо 
се шта је та да Алек сан дра Јак шић ре кла о 
мо бин гу.

Мо бинг је ду го роч но за стра шу ју ће 
по на ша ње усме ре но про тив за по сле ног 
са на ме ром да се ума њи ње го во са мо по
што ва ње и са мо по у зда ње. Ком па ни ја је 
ве о ма осе тљи ва на ову вр сту по на ша ња 
и уве ра вам Вас да се ми увек од но си мо 
пре ма на шим за по сле ни ма са по што ва
њем. На ши за по сле ни су ве о ма ва жни за 
нас у сва кој зе мљи у ко јој по слу је мо и ми 
смо по све ће ни ства ра њу окру же ња ко је 
спре ча ва мо бинг и ре а гу је на ра не симп
то ме не га тив ног по на ша ња. Сви ру ко во
ди о ци од вр ха до нај ни жег ни воа су укљу
че ни у ову те му и не ма из у зе та ка. Осим 
то га, ми ор га ни зу је мо раз ли чи те обу ке 
за ру ко во ди о це у ци љу по бољ ша ња ко му
ни ка ци је са за по сле ни ма.

Го во ре ћи о без бед но сти о ра ду, по што 
су че сте при мед бе рад ни ка на ис па ра ва
ње гу ме и те шке усло ве у про из вод њи 
Алек сан дра Јак шић је ре кла сле де ће:

Ку пер стан дард по слу је по гло бал но 
де фи ни са ним стан дар ди ма ко ји ва же за 
све Ку пе ро ве ло ка ци је у све ту, а ко ји су 
ус по ста вље ни од стра не нај е ми нент ни
јих свет ских ин сти ту ци ја од го вор них за 
без бед ност и здра вље на ра ду. Здра вље, 
без бед ност и за шти та жи вот не сре ди не 
су при о ри те ти Ку пер стан дар да. На рав
но, про из вод ња гу ме је спе ци фич на као и 
ри зи ци ко ји су про це ње ни и кон тро ли са
ни. Ми смо у оба ве зи да рад не усло ве одр
жа ва мо у скла ду са за кон ским и кор по ра
тив ним зах те ви ма. Та ко на при мер лич на 
за штит на опре ма укљу чу ју ћи и ма ске је 
обез бе ђе на у скла ду са зах те ви ма из 
Ак та о про це ни ри зи ка свим на шим за по
сле ни ма. Ми на сто ји мо да спре чи мо евен
ту ал не про бле ме и чи ни мо све што је у 
на шој мо ћи да обез бе ди мо без бед но рад
но окру же ње за све на ше за по сле не.

О за по шља ва ју пре ко аген ци је „Аде ко“, 
ме на џер ка „Ку пер стан дар да“ је за М но ви
не кра јем ја ну а ра ре кла:

Ку пер стан дард је до шао у Ср би ју 2013. 
го ди не и ми смо уло жи ли ви ше од 25 
ми ли о на еура на срп ском тр жи шту. Наш 
план да утро стру чи мо број за по сле них је 
нај бо љи по ка за тељ на шег стра те шког 
при сту па и по све ће но сти. Ка да је о за ра
ди реч, ми смо са Вла дом Ср би је уго во ри
ли и оба ве зу ве за ну за ви си ну за ра де, 
за до вољ ство нам је што мо же мо да 
по твр ди мо да ис пла ћу је мо за ра ду ко ја је 
из над про сеч не за ин ду стри ју у ко јој ми 
ра ди мо за 25 од сто, та ко ђе ми за по сле
ни ма ну ди мо ор га ни зо ван пре воз, кан ти
ну са то плим обро ком, до дат не пе ри о
дич не ле кар ске пре гле де као и спорт ске 
ак тив но сти Ве о ма ма ли број за по сле них 
је ан га жо ван пре ко аген ци је, ис под пет 
од сто. Ку пер стан дард тре нут но за по
шља ва 470 за по сле них. Ауто мо бил ска 

АН КЕ ТА: Ка ко
славите 1. мај?

Алек сан да ра Јак шић,
ме на џер ка „Ку пер стан дар да“

Ве сна Жив ко вић, 
Шид: У да на шње вре ме 
ка да је за по сле ње за 
мно ге у Ср би ји по ста ло 
не по зна ни ца и ка да се 
све ма ње по шту ју основ
на пра ва рад ни ка, и пра
зник ра да је из гу био на 
зна ча ју. 

Дра ган Ца кић, Ру ма: 
Др жа ва да нас не ма вре
ме на за рад нич ка пра ва, 
јер се бо ри да при ву че 
по сло дав це, ин ве сти то
ре а рад ни ци не мо гу да 
се из ву ку из вр зи ног 
ко ла. 

Ма ри ја Ман дић, 
Ру ма: Рад ни ци су у 
те шком по ло жа ју, те шко 
се жи ви. Мно ги не ма ју 
по сла и ни је им ла ко, 
не рас по ло же ни су. Баш 
због то га, ми слим да се 
љу ди за 1. мај оку пе да 
се ма ло дру же.

Алек сан дар Ба лић, 
Ада шев ци: Они ко ји 
да нас има ју ту сре ћу да 
ра де, ви ше су обес пра
вље ни не го што има ју 
мо гућ ност да оства ре 
не ка од сво јих пра ва. 
По себ но они ко ји ра де у 
при ват ним пред у зе ћи ма. 
Рет ко ко да нас зна, због 
че га је 1. мај пра зник.  

Да мир Ива ни ше вић, 
Ин ђи ја: Тре ба се за пи та
ти да ли рад ник уоп ште 
оства ру је пра ва ко ја му 
по за ко ну при па да ју. За то 
је ве о ма ди ску та бил но 
при ча ти и о про сла ви 1. 
ма ја, пра зни ка ра да. 
Уме сто ро шти ља ња, 
би ло би при ме ре ни је да 
тог да на ис ка жу не за до
вољ ство због сво јих угро
же них пра ва.

Ма ри ја Ба ла ба но вић, 
Ин ђи ја: Ве ру јем да, ка да 
би љу ди ра ди ли по сло ве 
ко је во ле и за ко је су 
струч ни, си гур но не би 
би ло то ли ко не за до вољ
них рад ни ка. Син ди ка ти 
го то во и не по сто је, та ко 
да по је ди нац тре ба да се 
из бо ри за сво ја пра ва. 

Све тла на Каба шај, 
Мачван ска Митро ви ца: 
Поло жај рад ни ка у Срби
ји данас је пора жа ва ју ћи. 
Прва асо ци ја ци ја на 1. 
мај је сло бо дан дан, то је 
мислим оно што већи ну 
асо ци ра на тај дан. 

Маја Бур му џи ја, 
Срем ска Митро ви ца: 
Сам 1. мај ми не пред ста
вља ништа осим чиње ни
це да је 1. мај нерад ни 
дан. 
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ин ду стри ја је ве о ма спе ци фич на, због 
то га ми мо ра мо стал но да се при ла го ђа
ва мо иза зов ном окру же њу и про ме њи вим 
зах те ви ма на ших ку па ца.

Рад на цр но и ка зне
за по сло дав це

Ка ко на во ди Вла дан Та на сић, на чел ник 
Oдељења ин спек ци је ра да за Срем ски 
округ, глав ни мо тив по сло да ва ца да др же 
рад ни ке на цр но је сва ка ко еко ном ска 
ко рист.

 Ка ко то су ди је ка жу у осу ђу ју ћим пре
су да ма, би ли су све сни штет них по сле ди
ца, али су ола ко др жа ли да до њих не ће 
до ћи. Ка да им до ђе ин спек тор у кон тро лу, 
нај че шћи из го вор због че га рад ник ни је 
при ја вљен је да је у пи та њу проб ни рад. 
По сло дав ци тре ба да зна ју да проб ни рад 
не ам не сти ра од од го вор но сти и да се он 
де фи ни ше исто уго во ром о ра ду. Мо ра се 
при зна ти да че сто и за по сле ни кал ку ли шу, 
јер је у пи та њу до бро вољ но ан га жо ва ње 
из ме ђу по сло дав ца и за по сле ног. Во де се 
ми шљу да ће уко ли ко их по сло да вац не 
при ја ви до би ти мо жда по ло ви ну оних 
до при но са ко ји сле ду ју др жа ви. При томе 
не раз ми шља ју о сво јој бу дућ но сти и 
евен ту ал ној пен зи ји. Нај че шће ма њи 
по сло дав ци ко ји за по шља ва ју ма њи број 
рад ни ка у обла сти тр го ви не, уго сти тељ
ства и гра ђе ви нар ства др же не при ја вље
не рад ни ке, то су нај кри тич ни је де лат но
сти. Ми смо то дав но пре по зна ли и до бар 
део на ших ак тив но сти на су зби ја њу ра да 

У Ита ли ји се сла ви 1. мај, до ду ше 
је дан дан, али по што је Дан осло бо ђе ња 
25. апри ла, Ита ли ја ни то обич но спа ја ју и 
ко ри сте за кра ћа пу то ва ња и од мор. Све 
до 1991. го ди не, ка да је пре ста ла са 
ра дом Пар ти ја ко му ни ста Ита ли је и по де
ли ла се на две пар ти је, има ли су ве о ма 
ја ку ко му ни стич ку пар ти ју, нај ја чу у за пад
ној Евро пи, ко ја је не го ва ла тра ди ци ју 
про сла ве 1. ма ја, та ко да је и да нас то 
је дан од нај ва жни јих пра зни ка. Ма да су 
на из бо ри ма увек има ли ви ше од 30 
по сто гла со ва, ита ли јан ски ко му ни сти 
ни ка да ни су ушли у Вла ду, а пр ви чо век 
ко ји је хтео да са њи ма, као дру гом пар
ти јом по ја чи ни, са ста ви вла ду био је 
Ал до Мо ро из Хри шћан ско де мо крат ске 

пар ти је, ко ји је због то га бру тал но уби јен.
Сва ког 1. ма ја на тр гу Сан Ђо ва ни у 

Ри му ску пи се по ла ми ли о на љу ди, ви јо
ре се нај ви ше цр ве не за ста ве ко му ни ста, 
го во ре син ди кал ни ли де ри и одр жа ва 
нај ве ћи бес плат ни кон церт у Евро пи. 
Та ко Ита ли ја ни сла ве 1. мај, а на истом 
тр гу се то ком го ди не одр жа ва ју и све 
ве ће рад нич ке де мон стра ци је. Ита ли јан
ски рад ни ци, као и срп ски ни су за до вољ
ни сво јим по ло жа јем и ми слим да је Ита
ли ја зе мља са нај ви ше штрај ко ва, али и 
са ја ком син ди кал ном ор га ни за ци јом. 
Сва ки град има сво ју ло кал ну про сла ву, 
али ова у Ри му је нај ве ћа, испричала је 
Тамара Живковић, Митровчанка која 
живи у Италији. 

Ка ко Ита ли ја ни сла ве Пр ви мај

Про те сти Ита ли ја на за 1. мај

Уме сто да рас па ли мо ура нач ки 
ро штиљ хај де да ви ди мо шта сим бо ли зу
је 1. мај. У 19. ве ку рад нич ку кла су су 
га зде бру тал но из ра бљи ва ли. Рад но 
вре ме је пре ла зи ло пре ко 10, 12 са ти, 
ра ди ло се и су бо том, по не кад и не де
љом, ло ши усло ви ра да, ни ске пла те, 
ни ка кво оси гу ра ње. Због све га то га, рад
ни ци су од лу чи ли да се ује ди не у син ди
ка те са ци љем да се за јед нич ким сна га
ма из бо ре за ху ма ни је рад не усло ве, 
осмо ча сов но рад но вре ме и ве ће пла те. 
Ка да су аме рич ки рад ни ци пре да ли сво је 
зах те ве по сло дав ци ма и др жа ви, дав ши 
им ул ти ма тум да се до 1.ма ја 1886. ис пу
не њи хо ви зах те ви, од го вор је сти гао, 
али у ви ду на си ља, ба ти на, ре пре си је, 
хап ше ња, пре тре са. Мо мен тал но су 
по че ли ма сов ни про те сти и штрај ко ви 
рад ни ка ши ром зе мље. У Чи ка гу, у кру гу 
фа бри ке Мек Кор мик Хар ве стер, по ли ци
ја је отво ри ла ва тру на штрај ка че, уби ла 
јед ног и ра ни ла дво ји цу. На кон че га је на 
ми тин гу 1. ма ја не и ден ти фи ко ва на осо ба 
ба ци ла бом бу на по ли ци ју, убив ши седам 
по ли ца ја ца и ра нив ши 67. Вла сти су 
на кон то га, без до вољ но до ка за, осу ди ле 
четири син ди кал не во ђе на смрт ве ша
њем. 

Не ко ли ко го ди на на кон тих до га ђа ја, 
са вет ин тер на ци о нал них рад нич ких 
ор га ни за ци ја усво јио је 1. мај као успо
ме ну и сим бол рад нич ке бор бе и со ли
дар но сти. Те ко ви не и ре зул та ти те бор
бе, ко ји су оства ре ни, и  угра ђе ни у 
те ме ље ства ра ња со ци ја ли стич ке Ју го
сла ви је, сми шље но и си сте мат ски су 
уни шта ва ни и са хра ње ни у тран зи ци ји 
др жа ва ко је су је чи ни ле у ка пи та ли зам, 
ме ђу ко ји ма је и на ша рас про да та, ро бо
вла снич ка, ан ти људ ска Ср би ја. За га зду 
пе че ње а за рад ни ка ко ји је вра ћен на 
ни во ро ба, ко ска. 

Осам са ти ра да је оти шло у исто ри ју, 
рад на цр но, про сеч на пла та ко ја је два 
по кри ва ра чу не и хра ну, не бри га га зде за 
здрав стве не и си гур но сне усло ве ра да, 
рад су бо том и не де љом, не пла ће ни пре
ко вре ме ни рад итд. Мак си мал но из ра
бљи ва ње љу ди уз ми ни мал не тро шко ве, 
ако је мо гу ће. Све то те че ка ако имаш 
сре ћу да уоп ште на ђеш по сао. Уз све 
не до след но сти и про бле ме, и зва нич ну 
ате и стич ку иде о ло ги ју, не ка да шња др жа
ва ни је по чи ва ла на та квој без бо жнич кој 
ло ги ци. Из дај нич ке по ли тич ке ели те су, 
мо же мо, кон ста то ва ти, под де ма го шким 
па ро ла ма „тран зи ци је“ „европ ских вред
но сти“, „раз во ја“, „де мо кра ти је“ итд, вра
ти ле Ср би ју два ве ка уна зад, у пе ћин ско 
до ба рад нич ких пра ва. 

Фи лип Кран тић

Ср би ја вра ће на 
два ве ка уна зад

Аген ци је су, у сми слу 
За ко на о ра ду,

по сло дав ци као би ло 
ко ји дру ги. Ово ујед но 

зна чи да за по сле ни 
код ових по сло дав ца 
има ју иста пра ва из 

рад ног од но са,
као што су пра во на 

за ра ду, го ди шњи 
од мор, на кна ду у

слу ча ју при вре ме не 
спре че но сти за ра д

(Владан Танасић)
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на цр но је пре по зна то ка та квим ви со ко ри
зич ним де лат но сти ма, док ре ци мо код 
по сло да ва ца ко ји за по шља ва ју пре ко 50 
– 100 рад ни ка, пра ва је рет кост да на ђе те 
за по сле ног на цр но. Они су се већ фи нан
сиј ски ста би ли зо ва ли, ду го већ по сто је и 
схва ти ли су да се то на кра ју не ис пла ти, 
јер увек по сто ји мо гућ ност да не за по сле
ни при ли ком пре стан ка рад ног од но са, 
без об зи ра на то што је он био на цр но, 
ту жи по сло дав ца и оства ри све оне до при
но се и плус на кна ду ште те за све го ди не 
уна зад та квог ан га жо ва ња – ка же Та на
сић.

Ин спек тор уко ли ко за тек не ли це ко је 
ра ди без уго во ра о ра ду на ли цу ме ста, 
из да је пре кр шај ни на лог ко ји из но си 
100.000 ди на ра за прав на ли ца, 10.000 
ди на ра за од го вор но ли це у прав ном ли цу 
и 50.000 ди на ра за пред у зет ни ке.

 Ов де по сто ји и она мо гућ ност де фи ни
са на За ко ном о пре кр ша ји ма да пре кр ши
лац упла ти по ло ви ну из но са у ро ку од 
осам да на и ти ме се осло ба ђа пла ћа ња 
остат ка ка зне. Ово се по ка за ло, као и код 
За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја, као 
вр ло ефи ка сна ме ра, јер се из бе га ва суд
ски по сту пак при зна њем кри ви це. Ка зне 
за пред у зет ни ке ко ји има ју рад ни ка на 
цр но је од 300.000 до 500.000 ди на ра, за 
прав на ли ца од 800.000 до два ми ли о на и 
за од го вор но ли це ка зна је до 50.000 
ди на ра. То су ка зне ко је пред ви ђа сам 
За кон о ра ду, а ми ту има мо и За кон о пре
кр ша ји ма ко ји да је мо гућ ност пре кр шај
ном су ди ји да це ни од ре ђе не олак ша ва ју
ће окол но сти и да иде ис под те ми ни мал
не ка зне про пи са не За ко ном о ра ду. 
Ни ком ни је циљ да уга си по сто ја ње са мог 
при вред ног су бјек та, не го да до вољ но 
озбиљ но упо зо ри и да се да ље кло ни 

чи ње ња та квог пре кр ша ја. То је по ли ти ка 
ко ју пре све га во де пре кр шај не су ди је, ми 
као ин спек то ри не ма мо ути цај на из нос 
из ре че не ка зне. Ове дра стич не ка зне ко је 
је пред ви део За кон о ра ду се при ме њу ју 
та мо где до ђе до по вре де на ра ду и та да 
ми ин си сти ра мо код су ди ја да не иду 
ис под за ко ном про пи са ног ми ни му ма што 
се ти че ка зни. Ка зне ко је се ти чу без бед
но сти здра вља на ра ду су нај че шће у 
ра спо ну од 800.000 до ми ли он ди на ра и то 
је ја ко узан ра спон и мо же да зву чи не пра
вед но, јер на рав но ни су исти ри зи ци ни ти 
штет не по сле ди це ко је мо гу на ста ти код 
тр го ви не и у не кој ви со ко ри зич ној про из
вод њи по пут лив ни це – сма тра Вла дан 
Та на сић.

С об зи ром на то да је Вла да Ср би је про
гла си ла 2017. го ди ном бор бе про тив си ве 
еко но ми је, а да рад на цр но пред ста вља 
је дан од ње них по јав них об ли ка, Та на сић 
за М но ви не ис ти че да ће Ин спек то рат за 
рад то ком чи та ве ове го ди не вр ши ти по ја
ча не над зо ре код по сло да ва ца у свим 
де лат но сти ма. 

 У пр ва три ме се ца 2017. ин спек ци ја 
ра да је већ из вр ши ла пре ко 350 ван ред
них над зо ра на те ри то ри ји Срем ског 
управ ног окру га. Том при ли ком је укуп но 
217 ли ца за те че но на ра ду без аде кват ног 
уго во ра (од но сно на ра ду „на цр но“). Апе
лу је мо на за по сле не да се ин спек ци ји 
ра да обра ћа ју док још увек ра де код 
по сло дав ца, јер на кон пре стан ка њи хо вог 
ан га жо ва ња ни смо у мо гућ но сти да им 
по мог не мо, јер се та да евен ту ал но до ка
зи ва ње по сто ја ња рад ног од но са из во ди 
пред над ле жним су дом – на во ди на чел ник 
Вла дан Та на сић.

Бе ла књи га по сло да ва ца 
У ја ну а ру 2017. го ди не до не та је од лу ка 

да се фор ми ра рад на гру па за спро во ђе
ње пре по ру ка из та ко зва не „Бе ле књи ге“ 
Са ве та стра них ин ве сти то ра. Не ки од 
пред ло га Са ве та стра них ин ве сти то ра из 
„Бе ле књи ге“ су: сма њи ти пре кр шај не 
ка зне за по сло дав це, уве сти мо гућ ност да 
труд ни це бу ду „тех но ло шки ви шак“ и про
ду жи ти тра ја ње уго во ра на од ре ђе но.

Ме ди ји су у ја ну а ру не кри тич ки пре не ли 
вест да је пре ми јер Ср би је осно вао рад ну 
гру пу ка ко би се спро ве ле пре по ру ке из 
„Бе ле књи ге“ Са ве та стра них ин ве сти то ра 
и да је циљ ове рад не гру пе „по бољ ша ва
ње по слов не кли ме у Ср би ји“. У рад ној 
гру пи се по ред пре ми је ра Ву чи ћа на ла зе 
по је ди ни ми ни стри и при ват не ком па ни је, 
али не ма ни јед ног пред став ни ка син ди ка
та. Пред сед ник Са ве за са мо стал них син
ди ка та Кра гу је вац Ју го слав Ри стић је за 
Рад ник.рс упо зо рио да пре по ру ке из те 
књи ге ни су увек у ин те ре су рад ни ка и да 
са став те рад не гру пе ни је обе ћа ва ју ћи за 
љу де у Ср би ји. 

 Бе ла књи га ни је ни ка кав зва нич ни 
до ку мент ко ји је усво јио би ло ко ји ор ган у 
Ре пу бли ци Ср би ји, већ су то же ље стра на
ца ка ко тре ба да из гле да на ша зе мља  
ка же Ју го слав Ри стић.

На та ша Са пун, пред сед ни ца Са ве за 
са мо стал них син ди ка та за Град Срем ску 
Ми тро ви цу и Оп шти ну Шид ис ти че да 
пред ло зи ко ји сто је у „Бе лој књи зи“ до дат
но сро за ва ју и ова ко угро же на рад нич ка 
пра ва.

 Син ди кат је због то га на пра вио син ди
кал ну књи гу, ко ја ће би ти од го вор на „Бе лу 
књи гу“, са др жа ће сва за па жа ња син ди ка та 
и ука зи ва ће на про бле ме ко ји се од но се на 
рад ни ке – на во ди Са пун.

О за по шља ва њу рад ни ка пре ко аген ци
ја за М но ви не је го во рио и на чел ник Оде
ље ња ин спек ци је ра да за Срем ски округ 
Вла дан Та на сић. На чел ни ка смо пи та ли 
на осно ву ког чла на За ко на о ра ду је 
ре гу ли са но за по шља ва ње пре ко аген ци
ја? Да ли ин спек ци ја ра да кон тро ли ше 
по сло дав це ко ји за по шља ва ју пре ко аген
ци ја? Да ли ин спек ци ја ра да кон тро ли ше 
аген ци је ко је „из најм љу ју“ рад ни ке стра
ним ком па ни ја ма? Шта по ка зу ју по да ци 
на те ре ну, ко ли ко је рад ни ка у ми тро вач
ким фа бри ка ма за по сле но пре ко аген ци
ја? 

 За кон о ра ду не по зна је за по шља ва ње 
пре ко аген ци ја као по се бан вид рад ног 
од но са, од но сно, аген ци је су, у сми слу 
За ко на о ра ду, по сло дав ци као би ло ко ји 
дру ги. Ово ујед но зна чи да за по сле ни код 
ових по сло дав ца има ју иста пра ва из рад
ног од но са (пра во на за ра ду, го ди шњи 
од мор, на кна ду у слу ча ју при вре ме не 
спре че но сти за ра д, итд).

Оде ље ње ин спек ци је ра да у Срем ској 
Ми тро ви ци вр ши над зо ре на те ре ну код 
по сло да ва ца у свим де лат но сти ма, па и 
код оних код ко јих по сло ве оба вља ју и 
за по сле ни у аген ци ја ма, ко јом при ли ком 
кон тро ли ше и њи хов рад но прав ни ста тус. 
Сви за по сле ни има ју мо гућ ност да се 
обра те ин спек ци ји ра да за за шти ту сво јих 
пра ва из рад ног од но са и та да је ин спек
ци ја ра да ду жна да из вр ши ван ред ни 
ин спек циј ски над зор.

Што се ти че кон тро ле ра да са мих аген
ци ја, пот пу ни над зор је мо гу ће из вр ши ти 
са мо у се ди шту по сло дав ца, ко је је, по 
пра ви лу, за све ове аген ци је у Бе о гра ду, 
од стра не над ле жне ин спек ци је. 

Ин спек ци ја ра да не по се ду је по да так 
ко ли ко је рад ни ка у ми тро вач ким фа бри
ка ма за по сле но у аген ци ја ма.

Ан га жо ва ње за по сле них у аген ци ја ма 
сва ка ко ни је спе ци фи кум по сло да ва ца на 
те ри то ри ји Срем ске Ми тро ви це, већ је сву
да за сту пље но – из ја вио је Та на сић.

Рад ни ци пре ко аген ци ја
има ју иста пра ва

Осим број них
не во ља ко је пра те 

срп ске рад ни ке
у тран зи ци ји, сва ка ко 

је и њи хо во те шко 
на ви ка ва ње на
свет ски ре жим

ра да, ка кав ни смо 
по зна ва ли у вре ме 

са мо у пра вља ња
и ква зи син ди кал не 
бри ге о рад ни ци ма, 
ко ја се сво ди ла на 
кром пир и по лут ке

Вла дан Та на сић, на чел ник Oдељења 
ин спек ци је ра да за Срем ски округ
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Усво је ни про гра ми рада
јав них пред у зе ћа и уста но ва

У Шиду је у петак, 21. апри ла одр
жа на сед ни ца Скуп шти не општи
не Шид на којој су одбор ни ци 

раз ма тра ли и усво ји ли више одлу ка. 
Пре све га, усво јен је про грам зашти
те, уре ђе ња и кори шће ња пољо при
вред ног земљи шта за 2017. годи ну. 
На тери то ри ји општи не Шид нала зи се 
6.540 хек та ра држав ног пољо при вред
ног земљи шта, од чега је дато на више
го ди шње кори ште ње 2.640 хек та ра. 

 На лици та ци ји ове годи не, одно сно 
на пра во пре чег заку па биће доступ
но уче сни ци ма укуп но 1.172 хек та ра 
држав ног пољо при вред ног земљи шта. 
Уку пан број над ме та ња про гра мом 
биће 197, а про сеч на повр ши на биће 
шест хек та ра. За пра во пре чег заку па 
за држа о це дома ћих живо ти ња, вла
сни ке дома ћих фар ми, лица су кон ку
ри са ла на укуп но 55 хек та ра. Про грам 
зашти те, уре ђе ња и кори шће ња пољо
при вред ног земљи шта, не раз ли ку
је се бит но од про гра ма пред ви ђе ног 
за про шлу годи ну. Раз ли ка је једи но у 
томе, што ће ове годи не бити нешто 
мање заку па пре че купо ви не  иста као 
је испред Кан це ла ри је за пољо при вре
ду Дејан Вуче но вић.

Након раз ма тра ња изве шта ја о раду 
Општин ског шта ба за ван ред не ситу а
ци је за 2016. годи ну, одбор ни ци су га 
усво ји ли као и њихов годи шњи план за 
теку ћу годи ну.

 Опе ра тив ни план одбра не од 
попла ва није се мењао од 2014. годи
не, када су нашу општи ну пого ди ле 
мај ске попла ве. Овај план садр жи и 
кри те ри ју ме за про гла ше ње редов

не и ван ред не одбра не од попла ва. 
Наша општи на је током мај ских попла
ва 2014. годи не про шла добро како је 
могла да про ђе, а упра во из раз ло га 
што је има ла овај план у вре ме када 
су се деша ва ле нај стра шни је попла ве. 
Ситу а ци ја је тре нут но таква да нема 
ника кве боја зни, јер су све сна ге и 
сред ства укљу че на у све задат ке што 
се тиче одбра не од попла ва  иста кла 
је извр ши лац за ван ред не ситу а ци је 
Сне жа на Момир ски.

Усво је на је и изме на и допу на про
гра ма Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Водо вод“ за 2017. годи ну.

 Изме на и допу на про гра ма посло
ва ња ЈКП „Водо вод“ Шид одно си се на 

две ства ри. То је кори ште ње ками о на 
за фекал ни отпад и ками о на за чисту 
воду. У слу ча ју да негде дође до про
бле ма, пуца ња цеви или неста нак 
воде, ми ћемо моћи да у таквим ситу
а ци ја ма дово же њем цистер не реши мо 
те про бле ме, а посеб но ће то добро 
доћи гра ђа ни ма током лет ње сезо не. 
Допу на рада за 2017. годи ну, се одно
си на так су за водо мер коју су до сада 
сви пла ћа ли исто, што је било немо
гу ће издр жа ти. „Водо вод“ није у ста
њу да финан си ра и водо ме ре вели ког 
капа ци те та. Аде кват но томе, одре ди
ли смо нову так су за такве водо ме ре, 
а после пет годи на, биће мо у могућ но
сти да им извр ши мо бес плат ну заме ну 

КОЦ у новом руху
У пла ну рада за ову годи ну, дирек тор Кул тур но 

обра зов ног цен тра Срђан Мале ше вић, иста као је 
рекон струк ци ју бине и ком плет не сале, укљу чу ју
ћи и заме ну расве те и озву че ња.

 Прва фаза про јек та која под ра зу ме ва рекон
струк ци ју бине, за коју смо од Упра ве за капи тал
на ула га ња доби ли 5.690.000 дина ра, поче ће 
одмах након завр шет ка поступ ка јав не набав ке. У 
пла ну нам је да напра ви мо мул ти функ ци о нал ну 
салу у којој ће се моћи одр жа ва ти при ред бе, кон
цер ти, семи на ри и сед ни це. У сали ће посто ја ти 
могућ ност да се пре гра ди и да се кори сти за неке 
мање дога ђа је. Тако ђе, пла ни ра мо да купи мо 
нове удоб не сто ли це, а у про јек ту је и набав ка 
соп стве не апа ра ту ре за про јек ци је фил мо ва, 
савре ме на расве та, побољ ша ње аку стич но сти, 
пот пу но ново реше ње за кли ма ти за ци ју, као и 
места за инва ли де и реша ва ње њихо вог ула ска у 
салу  исти че Срђан Мале ше вић.

Сед ни ца Скуп шти не општи не Шид

Срђан Мале ше вић,
дирек тор КОЦ-а
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ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

По љо при вред ни ци ма
по др шка Општине
На сво јој 24. сед ни ци, ко ја је одр жа

на 11. апри ла, чла но ви Оп штин
ског ве ћа су усво ји ли про грам 

ме ра по др шке за спро во ђе ње по љо при
вред не по ли ти ке и ру рал ног раз во ја у 
рум ској оп шти ни за те ку ћу го ди ну. Овај 
про грам је пред ста ви ла Би ља на Да мља
но вић, ше фи ца Оде ље ња за фи нан си је, 
при вре ду и по љо при вре ду.

 Ло кал на са мо у пра ва ће и ове го ди не 
су фи нан си ра ти ка ма те за по љо при
вред не кре ди те и за ту на ме ну је обез
бе ђе но пет ми ли о на ди на ра. Ову ме ру 
смо спро во ди ли и у прет ход не две го ди
не. Исто то ли ка су ма, пет ми ли о на ди на
ра, је на ме ње но за оси гу ра ње од ри зи ка 
усе ва, пло до ва, ви ше го ди шњих за са да, 
ра сад ни ка и жи во ти ња. На овај на чин 
под сти че мо по љо при вред ни ке да се 
оси гу ра ју и кроз ове ме ре обез бе де ста
бил ност сво јих при хо да  ис та кла је 
Би ља на Да мља но вић.

Са зна ча јем по ме ну тих ме ра са гла сио 
се и Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
оп шти не. 

 Фи нан си ра ње ка ма те у из но су до 10 
про це на та за крат ко роч не кре ди те је у 
про те кле две го ди не оправ да ло сво је 
уво ђе ње и по љо при вред ни ци ма до ста 
зна чи и за про лећ ну се тву, али и за 
ка сни је из ми ре ње по тра жи ва ња. По 
пр ви пут, ове го ди не смо опре де ли ли и 
пет ми ли о на за суб вен ци о ни ра ње оси гу
ра ња од ри зи ка. Под се ти мо се са мо 
ка ко је про шле го ди не ка та стро фа лан 
лед на нео огром не ште те усе ви ма у 
не ким де ло ви ма оп шти не и ми на овај 
на чин же ли мо да под стак не мо љу де да 
их оси гу ра ју. Обе ме ре има ју за циљ да 
по мог ну по љо при вред ни ци ма  ука зао је 
Ман чић. 

На сед ни ци је усво је но и не ко ли ко 
од лу ка ко је се ти чу ра да ЈП „Во до вод“. 
Рум ском „Во до во ду“ је одо бре на на бав

ка два пут нич ка и два те рет на во зи ла у 
ци љу њи хо вог бо љег по сло ва ња, али и 
ускла ђи ва ње Ста ту та и до но ше ње сред
њо роч ног и ду го роч ног пла на раз во ја, 
што је у скла ду са од ред ба ма но вог 
За ко на о јав ним пред у зе ћи ма. 

Ово јав но пред у зе ће је до би ло по хва
ле за свој до са да шњи рад и ан га жо ва ње 
у снаб де ва њу гра ђа на и рад них зо на 
во дом. По ре чи ма ди рек то ра „Во до во да“ 
Сло бо да на Ста ни ћа у сред њо роч ном 
про гра му су се ба ви ли си сте ма ти за ци
јом и опре ма њем рад них ме ста, из град
њом но вих бу на ра, ре ша ва њем про бле
ма тич них ме ста у рум ској и ири шкој 
оп шти ни са ста но ви шта снаб де ва ња 
во дом.

 Ла не смо отво ри ли два но ва бу на ра, 
а за ову пла ни ра мо још два, као и от куп 
зе мље у Јар ку ка ко би смо мо гли да 
бу ши мо но ве бу на ре. Наш мак си ма лан 
ка па ци тет у Фа бри ци во де тре нут но 
из но си 250 ли та ра у се кун ди што је 
до вољ но, чак и ако има мо у ви ду по тре
бе рад них зо на, а но вим бу на ри ма ће се 
тај кап ци тет по ве ћа ва ти. Ду го роч но, 
ве ли ке ин ве сти ци је би би ле ве за не за 
про ме ну во до вод не мре же ко ја је, у 
не ким де ло ви ма, ве о ма ста ра, а ве ли ке 
ин ве сти ци је су и пре чи стач от пад них 
во да, као и из град ња ре ги о нал ног во до
во да „Ис точ ни Срем“  ка же ди рек тор 
Сло бо дан Ста нић.

На овој сед ни ци са ва же ћим За ко
ном о кул ту ри је ускла ђен Ста тут 
Град ске би бли о те ке „Ата на си је 

Стој ко вић“ Ру ма. По др жа не су и две 
из ме не бу џет ске апро при ја ци је у из но
си ма од 332.000 ди на ра и 169.000 ди на
ра, ка ко би се фи нан си ра ла по прав ка 
ко тла за цен трал но гре ја ње у вр ти ћу у 
Пр во мај ској ули ци и пла ти ли ра до ви на 
из град њи Еко учи о ни це у основ ној шко
ли у Ни кин ци ма. С. Џа ку ла

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа Ру ма

 рекао је за говор ни цом дирек тор ЈКП 
„Водо вод“ Мар ко Бајић.

Одбор ни ци локал ног пар ла мен
та усво ји ли су изве шта је и про гра ме 
о раду Народ не библи о те ке „Симе он 
Пишче вић“, Музе ја наив не умет но
сти „Или ја нум“, Гале ри је сли ка „Сава 
Шума но вић“, Уста но ве за физич ку кул
ту ру „Пар ти зан“, Дома здра вља Шид, 
Кул тур но обра зов ног цен тра, Пред
школ ске уста но ве „Јели ца Ста ни ву ко
вић Шиља“ и Тури стич ке орга ни за ци је 
Шид. Цен тру за соци јал ни рад одбор
ни ци су усво ји ли изве штај о раду за 
2016. годи ну, али не и про грам рада 
за ову годи ну. Про тив усва ја ња изве
шта ја о раду за 2017. годи ну Цен тра за 
соци јал ни рад гла са ло је 26 одбор ни
ка. Обра зло же ње ова квог гла са ња за 
говор ни цом је изнео Пре драг Симић, 
пред сед ник одбор нич ке гру пе СНСа, 
који је том при ли ком иста као да је један 
од раз ло га гла са ња про тив одбор ни ка 
СНСа, непо сто ја ње слу жбе туђе неге 
и помо ћи у опи су посло ва Цен тра за 
соци јал ни рад. Дру гу опа ску на рад 
Цен тра за соци јал ни рад дао је одбор
ник Дра ган Радо ва но вић, исти чу ћи да 
соци јал ну помоћ оства ру ју и они који 
су мла ди и рад но спо соб ни, као и они 
који има ју неки дру ги извор при хо да 
и нала зе се у добром мате ри јал ном 
поло жа ју. Одго вор је за говор ни цом 
дала је дирек тор ка Цен тра за соци јал
ни рад Дра га на Шин ка.

 Цен тар за соци јал ни рад нема 
лицен цу да оба вља те врсте посло ва. 
Услу га туђе неге и помо ћи посто ји и 
то ради Кари тас и ми са њима има мо 
добру сарад њу. Цен тру за соци јал ни 
рад не недо ста ју само услу ге соци јал
не зашти те, него и саве то ва ли ште за 
децу, саве то ва ли ште за брак и поро
ди цу. Има мо вели ких поте шко ћа у 
раду. Соци јал на помоћ је вечи та тема. 
Усло ве и кри те ри ју ме о томе ко може 
да при ма соци јал ну помоћ, про пи су је 
Закон. И ми се некад не сла же мо са 
свим, али посто ји Закон који ми мора
мо пошто ва ти. Ако неко има при мед бу 
или сма тра да неко доби ја соци јал ну 
помоћ а да то не заслу жу је, сло бод но 
може да дође и то да при ја ви Цен тру 
за соци јал ни рад  иста кла је Дра га на 
Шин ка.

За све месне зајед ни це, осим Сота, 
Бер ка со ва и Ада ше ва ца, усво је ни су 
изве шта ји о раду за 2016. и финан сиј
ски пла но ви за 2017. годи ну. При хва
ћен је пред лог о раз ре ше њу и понов
ном име но ва њу др Крсте Куре ша за 
дирек то ра шид ског Дома здра вља, као 
и раз ре ше ње и понов но име но ва ње 
на ту функ ци ју, дирек то ри це Гале ри је 
сли ка „Сава Шума но вић“ Весне Буро
је вић. Послед ње тач ке днев ног реда, 
одно си ле су се на одлу ку о обра зо
ва њу и име но ва њу коми си је за рас
по ла га ње непо крет но сти ма у сво ји ни 
Општи не Шид, као и на раз ре ше ње и 
име но ва ње чла но ва школ ских одбо ра 
основ них и сред њих шко ла, са тери то
ри је шид ске општи не.

М. Н.
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ПО ПИ СА НО 6.800 ОБЈЕ КА ТА ПО ЗА КО НУ О ОЗА КО ЊЕ ЊУ

По пис при ве ден кра ју
По пис свих не ле гал них обје ка та 

у рум ској оп шти ни је по ло ви ном 
апри ла при ве ден кра ју и по пи са

но је укуп но 6.800 обје ка та.
Под се ти мо, од 27. но вем бра 2015. го

ди не по че ла је при ме на но вог За ко на о 
оза ко ње њу.

 Та да смо и кре ну ли са по пи сом, али 
озби љан по пис је по чео по чет ком 2016. 
го ди не и у то ку те го ди не смо по пи са
ли 1.668 обје ка та. На ин тер вен ци ју и 
пре по ру ку над ле жног Ми ни стар ства 
смо убр за ли по пис без об зи ра што је 
за кон ски рок од го ди ну да на ис те као. 
Ми ни стар ство је до зво ли ло да се по
пис вр ши и по сле 27. но вем бра про шле 
го ди не, са на ме ром да се до кра ја мар
та ове го ди не ком плет но из вр ши по пис 
свих не ле гал них обје ка та  об ја шња ва 
за на ше но ви не Та ња Дро бац, ше фи ца 
оде ље ња за ур ба ни зам и гра ђе ње.

Та ко је од по чет ка ове го ди не, у пр
вом квар та лу, при ве ден кра ју овај про
цес и за кључ но са по ло ви ном апри ла 
по пи са но је 5.132 објек та, а укуп но 
6.800 објек та.

 За овај пе ри од смо до не ли 615 ре
ше ња о оза ко ње њу. Ка ко смо и оче ки
ва ли нај ви ше је би ло по моћ них обје ка
та, по го то во у се о ским до ма ћин стви ма, 
у про се ку од три до пет обје ка та, ту је 
и око 1.000 стам бе них обје ка та, док је 
по слов них тек се дам де се так  ка же Та
ња Дро бац.

Она под се ћа да су то ком фе бру а ра и 
мар та и до дат но ан га жо ва не еки пе на 
те ре ну, по го тво по се ли ма, по рас по ре
ду ко ји је ње но Оде ље ње на пра ви ло, 
а по пи си ва чи су про шли од го ва ра ју ћу 
еду ка ци ју ка ко би се тај про цес убр зао 
и при вео кра ју у том про ду же ном ро ку.

 За јед но са на шим гра ђе вин ским 
ин спек то ри ма на ни о ву гра да су ра ди
ли и љу ди за по сле ни у рум ским јав ним 
пред у зе ћи ма. Оста ло је спо ра дич но по 

не ки обје кат, али у су шти ни, по пис је 
зав шен и оно што сад сле ди је до но
ше ње ре ше ња о ру ше њу  ис ти че Та
ња Дро бац.

Од так си ко је се на пла ћу ју при ли ком 
оза ко ње ња 70 про це на та иде ло кал ној 
са мо у пра ви, а оста так се де ли  по ла 
иде Ре пу бли ци а по ла АП  од но сно по 
15 про це на та.

 Ла не смо од оза ко ње ња оства ри ли 
4.038.550 ди на ра, а у пр ва три ме се
ца ове го ди не 1.057.000 ди на ра од тих 
так си, та ко да ће тај из нос до кра ја го
ди не си гур но би ти ве ћи, јер је и да ле
ко ве ћи број по пи са них обје ка та  ла не 
1.668, а са да 5.132 што је зна чај на раз
ли ка. Са да кре ће мо у из ра ду ре ше ња 
о ру ше њу, да кле по кре та ње по ступ ка 
са мог оза ко ње ња. Мо рам на по ме ну ти 
да до са да од свих под не тих зах те ва, 
ни је дан од обје ка та ни је био уисти ну 
за ру ше ње. Да би био за ру ше ње он 
тре ба да не ис пу ња ва оне на ве де не 
усло ве по на ме ни и по спрат но сти на 
ло ка ци ји на ко јој се на ла зи  мо ра мо 
да кле во ди ти ра чу на о на ме ни објек та 
ко ји се оза ко њу је и од ре ђе ној спрат но
сти  то су та два па ра ме тра и ако су 
они за до во ље ни обје кат се мо же оза
ко ни ти. По све му су де ћи, не ће би ти 
по тре бе за до но ше њем пра вог ре ше
ња о ру ше њу  из ја ви ла је за на ше но
ви не ше фи ца Оде ље ња за ур ба ни зам 
и гра ђе ње Та ња Дро бац.  С. Џакула

Тања Дробац

СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ

Од бор ни ци до би ли лап то по ве
Ка ко је и на ја вљи ва но, 

рум ска скуп шти на ће 
уско ро би ти мо дер ни

зо ва на, од но сно сед ни це 
ће би ти за ка зи ва не и ма
те ри јал би ти до ста вљан у 
елек трон ској фор ми.

Од бор ни ци су за то до би
ли, на ре верс, лап то по ве, а 
за њих је 21. апри ла ор га
ни зо ва на и обу ка за рад на 
ра чу на ри ма. 

Сав ма те ри јал ће би ти 
до ста вљан у елек трон
ској фор ми, пу тем меј ла, у 
ПДФ фор ма ту. То ће зна чи
ти и ве ли ку уште ду у бу џе
ту ка да је реч о па пи ру за 
штам па ње ма те ри ја ла,  то
не ри ма, одр жа ва њу ко пир 
апа ра та али и уште ду на 
го ри ву ко је се тро ши ло за 
до пре му ма те ри ја ла свим 
од бор ни ци ма на кућ ну 
адре су. С. Џ.

Обу ка од бор ни ка
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА НО ВИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА У
ПРЕ ЧИ ШЋА ВА ЊУ ОТ ПАД НИХ ВО ДА У РУ МИ

Из град ња са вре ме них
пре чи ста ча нео п ход на

О но вим ме то да ма пре чи шћа ва ња 
от пад них во да, као де ла си сте ма 
ин те грал ног пла ни ра ња раз во ја и 

ре ви та ли за ци је гра до ва, на пре да ва њу 
у Ру ми 12. апри ла го во рио је проф. др 
Че до Мак си мо вић, про фе сор на Име ри
ал ко ле џу у Лон до ну.

Овом пре да ва њу, ко је је ор га ни зо ва
ло ЈУП „План“ Ру ма, при су ство ва ли су 
пред став ни ци свих срем ских оп шти на, 
као и пред став ни ци Ми ни стар ства во до
при вре де Ре пу бли ке Срп ске.

 На шој зе мљи су по треб не са вре
ме не тех но ло ги је, да ле ко ис пред овог 
што тре нут но ко ри сти мо. То је тех но ло
ги ја ко ја ко ри сти ма ње енер ги је, за у зи
ма ма ње про сто ра и про из во ди знат но 
ма ње му ља, а и ма ње ко шта. Нај но ви ји 
пре чи стач око се бе не ши ри ло ше ми
ри се и за то га мо же те по ста ви ти у цен
тру би ло код гра да. Мно го ма ње ко шта 
да се из гра ди са вре ме ни пре чи стач, а и 
мно го ма њи су тро шко ви екс пло а та ци је. 
На на шем пу ту ка Европ ској уни ји је дан 
од усло ва ће би ти и да сва ко на се ље
но ме сто, са ви ше од 2.000 жи те ља има 
пре чи стач. Ја да нас го во рим о пре чи
ста чи ма ко ји пре чи шћа ва ју и ко му нал не 
от пад не во де, али и во де, пр вен стве но 
из пре храм бе не ин ду стри је где су до
ми нант не ор ган ске ма те ри је  ре као је 
Мак си мо вић.

Он је ука зао и да Ср би ја мо ра да пра
ти са вре ме не тех но ло ги је ка ко не би 
по но ви ла гре шку су сед не Ма ђар ске, ко
ја је из гра ди ла око 400 по стро је ња, по 
ста рој тех но ло ги ји, па је мо ра ла да их 
ру ши или пре пра вља, што сва ка ко ви
ше ко шта.

На овом струч ном ску пу био је и Не
над Ђу кић, ди пло ми ра ни гра ђе вин ски 
ин же њер, пред став ник Ми ни стар ства 

во до при вре де Ре пу бли ке Срп ске.
 Ви зна те да је 22. март био Свет

ски дан во да, а ово го ди шњи ак це нат је 
упра во био на от пад ним во да ма. Ве ћи
на гра до ва у Ср би ји, али и у окру же њу 
не ма аде ква тан трет ман от пад них во да, 
не из ве сност у снаб де ва њу во дом у бу
дућ но сти је вр ло ве ли ка. Ви ше на мен ско 
ко ри шће ње во де па чак и тре ти ра не от
пад не во де до ла зи као је дан од мо гу ћих 
при о ри те та. У чи та вом све ту се тре ти
ра на во да ви ше не по сма тра као от пад, 
већ ре сурс, па и ово пре да ва ње да нас 
ука зу је на не ке мо гу ће оп ци је  ре као је 
Не над Ђу кић.

Уче сни ке овог ску па, ко ји је одр жан 
у Кул тур ном цен тру, по здра вио је 
и пред сед ник Скуп шти не оп шти не 

Ру ма Сте ван Ко ва че вић. Он је ука зао на 
зна чај ова квих ску по ва на ко ји ма уче
ству ју струч ња ци, с об зи ром на то да је 
на мен ско и ра ци о нал но тро ше ње во де и 
тре ти ра ње от пад них во да про блем ко ји 
ће обе ле жи ти овај век. 

 За то је у ре ша ва њу ових про бле ма 
ва жно до не ти ис прав не од лу ке ува жа ва
ју ћи глас струч ња ка  до дао је Ко ва че
вић.

Ди рек тор ка ЈУП „План“ Ру ма је ис та
кла да су по зва ни пред став ни ци свих 
срем ских оп шти на  упра во због зна ча ја 
ове те ме.  

 Све оп шти не у Ср би ји има ју про
бле ма са от пад ним во да ма, мо ра се на
ћи на чин да се то ре ши, за то је ва жно 
упо зна ти се са но вим трен до ви ма ка да 
је реч о пра вил ном трет ма ну тих во да. 
Мо жда се утвр ди и мо гућ ност не ког за
јед нич ког про јек та не ко ли ко оп шти на у 
овој обла сти ко ји би се мо гао фи нан си
ра ти сред стви ма Европ ске уни је  ре кла 
је Мил ка Па вло вић. С. Џ.

Сте ван Ко ва че вић, Че до Мак си мо вић и Мил ка Па вло вић

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

„Мирандолина“
на сме ја ла Румљане

Крч ма ри ца Ми ран до ли на из исто и ме не 
пред ста ве, на ста ле по тек сту Кар ла Гол
до ни ја, на сме ја ла је и опу сти ла рум ску 
пу бли ку на сце ни Кул тур ног цен тра 11. 
апри ла.

Реч је о пред ста ви бе о град ског по зо ри
шта „Бо шко Бу ха“ у ре жи ји Ју га Ра ди во је
ви ћа, ко ја не ма на ме ру да се ба ви ду бо
ким и те шким по ли тич ким и еко ном ским 
про бле ми ма, али има на ме ру да се ба ви 
му шко  жен ским од но си ма, али на је дан 
ду хо вит на чин, ви ше у сми слу ка ко за ве
сти и са вла да ти му шкар ца ле пим из гле
дом, про ми шље ним и за вод нич ким по на
ша њем.

А ту је не над ма шна упра во  нео до љи ва 
Ми ран до ли на (ко ју врц ка во глу ми Ка та ри
на Жу тић), же на ко ја сво јом ха ри зма тич
но шћу осва ја му шкар це, за во ди их , су ко
бља ва, до во ди их до ру ба ег зи стен ци је и 
до емо тив них сло мо ва. При том, за њу је 
то све са мо игра, јер те сво је ча ри и власт 
над му шкар ци ма не ко ри сти да би се до че
па ла нов ца или по ло жа ја, као са вре ме не 
„спон зо ру ше“,  без об зи ра што око ње ле
те мар ки зи и гро фо ви, што са па ра ма, што 
без па ра.

Њен жен ски прин цип нај ви ше иза зи ва 
ви тез од Ри па фра те ко ји се ду бо ко у се би 
бо ји же на и ко је су му за то мр ске. Игра га 
Ан дри ја Ми ло ше вић, пре на гла ше но сли
ка ју ћи ње гов лик ко ји је и иза звао нај ви ше 
сме ха рум ске пу бли ке.

На кра ју  по бе ђу је же на, Ми ран до ли на  
али чи ни се да је то та ко ипак ви ше у овој 
пред ста ви, но у ствар ном жи во ту. С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ 

Ве че по е зи је

У окви ру сво јих рад но  оку па ци о них 
ак тив но сти, сво је ко ле ге, ко ри сни ке услу
га Ге рон то ло шког цен тра „Срем“ у Ру ми, 
че сто сво јим про гра мом за ба ве и чла но ви 
ре ци та тор ске сек ци је. 

Та ко је би ло и 13. апри ла у овој уста но
ви за ста ре, ка да су ре ци та то ри на пра ви
ли про грам то ком ко јег су пред ста ви ли 
по е зи ју чу ве ног пе сни ка Ми ке Ан ти ћа.

Има ју ћи у ви ду да је Ми ка Ан тић био 
по зна ти бо ем, Ми ки не сти хо ве су го во ри
ли у при год но уре ђе ном ка фан ском ам би
јен ту уз му зи ку, ви но, „ле ба ма сти“, љу ба
зну ко но ба ри цу и до тра ја ле ка ри ра не 
стол ња ке.
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ НИ КИН ЦИ 

Учи о ни ца под 
ведрим небом

У Основ ној шко ли „Бран ко Ра ди
че вић“ у Ни кин ци ма, ко ју по ха ђа 
110 уче ни ка, по ста вље на је Еко 

учи о ни ца на отво ре ном. 
Кад год вре мен ске при ли ке бу де то 

до зво ља ва ле, пла ни ра но је да се у 
овој учи о ни ци у дво ри шту оба вља 
на ста ва из свих пред ме та.

Вред ност ове Еко учи о ни це је 
295.000 ди на ра, а сред ства су обез бе
ди ли рум ска оп шти на у са рад њи са 
По кра јин ским се кре та ри ја том за 
по љо при вре ду (сред ства за ру рал ни 
раз вој), по сред ством Ло кал не ак ци о
не гру пе „Срем ИН“.

Одр жа ва ње на ста ве у учи о ни ци на 
отво ре ном ви ше го ди шња je же ља 
ка ко ру ко вод ства шко ле, та ко и са мих 
ђа ка. 

 Не ко ли ко го ди на уна зад смо има ли 
иде ју да ово на ше ле по школ ско дво
ри ште упот пу ни мо јед ном учи о ни цом 
на отво ре ном. Са да нам је та же ља и 
оства ре на, а на ша де ца су за и ста оду
ше вље на што ће део ча со ва има ти 
упра во у овом ле пом про сто ру, на лик 
ма лом лет њи ков цу  ка же ди рек тор ка 
Мир ја на Јан ке лић.

Ина че, по ста вља ње Еко учи о ни це у 
дво ри шту ни ки нач ке основ не шко ле 
био је је дан од де сет про је ка та ко је су 
пред ло жи ли гра ђа ни у окви ру про це са 

и про јек та „Пар ти ци па тив но бу џе ти ра
ње“.

 Иако сам про је кат ни је до био до во
љан број гла со ва да би ушао ме ђу пет 
ко ји су на шли сво је ме сто у ово го ди
шњем оп штин ском бу џе ту, ипак је као 
ва жан за ову шко лу пре по знат и 
ло кал на са мо у пра ва је на шла мо дел 
да се и он ис фи нан си ра и ре а ли зу је. 
Та ко са да ђа ци и за по сле ни има ју 
мно го леп ше и са др жај ни је школ ско 
дво ри ште  ка же Дра ган Ко са но вић, 
шеф Оде ље ња за ло кал ни еко ном ски 
раз вој и ко ор ди на тор Ти ма за им пле
мен та ци ју про јек та „Пар ти ци па тив но 
бу џе ти ра ње“.

У по се ти ни ки нач кој ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић“ би ла је и ди рек тор ка 
Аген ци је за ру рал ни раз вој 

Оп шти не Ин ђи је и ко ор ди на тор ка 
ЛАГа „Срем ИН“ Ива на Пе јо вић 
Ше врт, ко ја је ис та кла зна чај ових учи
о ни ца на отво ре ном.

 Пред на ма су ле пи и то пли да ни и 
си гур но ће уче ни ци до лет њег рас пу
ста ужи ва ти у учи о ни ци на отво ре ном. 
На дам се да ће мо као ком шиј ске 
оп шти не про ду би ти са рад њу и да 
ће мо за јед нич ки ре а ли зо ва ти број не 
про јек те  ре кла је Ива на Пе јо вић 
Ше врт. 

 С. Џ.

Уче ни ци и њи хо ви го сти у но вој учи о ни ци

РУМСКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Промоција
књи ге „Ман ге“

У чи та о ни ци Град ске би бли о те ке 
„Ата на си је Стој ко вић“ у Ру ми 7. 
апри ла пред ста вље на је књи га „Ман
ге“ аутор ке Ве сне Ла у да но вић.

На овај на чин је ис пу ње на на ја ва 
ди рек то ра Град ске би бли о те ке 
Жељ ка Сто ја но ви ћа да ће се, из нај
плод ни је го ди не кон кур са за пр ви 
ро ман „Ата на си је Стој ко вић“ штам
па ти, по ред по бед нич ког, још два по 
оце ни жи ри ја та ко ђе, из у зет но ква
ли тет на ру ко пи са.

Под се ти мо, те 2015. го ди не на кон
курс су сти гла 23 ру ко пи са, а жи ри 
је, по сле ду жег пре ми шља ња, за нај
бо љи про гла сио „Зврј упра зно“, ко ји 
је штам пан и пред ста вљен, као и 
ро ман, услов но ре че но дру го пла си
ра ни, „Ра мон да Сер би ка“, да би се 
са да пред ста вио и ру ко пис, тач ни је 
но ве ла Ве сне Ла у да но вић „Ман ге“.

 Ово је ви ше но ве ла не го ро ман, 
ко ја се чи та у јед ном да ху  ре као је 
Сто ја но вић. 

Мо мир Ва си ље вић, пред сед ник 
жи ри ја је ука зао да је „Ман ге“ ур не
бе сно и гро теск но пред ста вља ње 
на ше ста вр но сти, пун је ху мо ра, уз 
по не ку гор ку жа о ку. Иако је реч о 
но ве ли, има до ста ли ко ва, али је 
сва ка ко нај у пе ча тљи ви ји шо фер 
Ман ге ко ји во зи ауто бус ужич ке 
„Ра ке те“. 

 Ова књи га ме под се ћа на она 
вре ме на ка да ни је би ло то ли ко ауто
бу са и ко ји су се ла ко ква ри ли. У 
ру рал ним пре де ли ма ауто бус је био 
ин сти ту ци ја, а шо фер ско за ни ма ње 
ис так ну то и ва жно. Ман ге је мо ра лан 
и по штен чо век, али и ауто ри та ран, 
он је го спо дар у свом ауто бу су. За ни
мљи во је и то да се ова књи га ба ви 
де ша ва њи ма са мо то ком јед на 
во жње на ли ни ји Ужи це  Се вој но  
Ужи це  ре као је То дор Бјел кић, члан 
жи ри ја.

Ђо ка Фи ли по вић је ука зао да би 
овај текст био и до бра под ло га за 
не ки ТВ филм, а да ће сва ка ко 
на сме ја ти чи та о ца, али га под ста ћи 
и на раз ми шља ње.

Аутор ка Ве сна Ла у да но вић, по 
стру ци ди пло ми ра ни еко но ми ста, 
пи са њем се ба ви од 2009.го ди не и 
до са да је пи са ла по е зи ју, при че, 
есе је и драм ске тек сто ве. 

Ка же да је њен лик за сно ван на 
ста вр ном ли ку ко га је упо зна ла још 
као гим на зи јал ка пу ту ју ћи на ли ни ји 
Ужи це  Се вој но.

 Кроз ху мор и ли ко ве про го во ри ла 
сам о јед ном вре ме ну у на шој, та да 
за јед нич кој, зе мљи. Же ле ла сам 
ви ше сме ха из не ког ле пог рас по ло
же ња а не оча ја и на дам се да сам у 
то ме ус пе ла  ре кла је аутор ка рум
ској пу бли ци. 

 С. Џ.

Вред ност Еко учи о ни це је 295.000 ди на ра, а сред ства 
су обез бе ди ли рум ска оп шти на у са рад њи са По кра јин-
ским се кре та ри ја том за по љо при вре ду, по сред ством 
Ло кал не ак ци о не гру пе „Срем ИН“
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ОБУКА

Род но 
од го вор но 
бу џе ти ра ње

Оп шти на Ин ђи ја јед на је 
од пр вих ло кал них са мо у
пра ва ко је су ор га ни зо ва ле 
за сво је за по сле не обу ку 
за род но од го вор но бу џе
ти ра ње. Обу ку, ко ја је одр
жа на 10. апри ла, про шли 
су сви ак те ри ко ји уче ству ју 
у кре и ра њу ло кал ног бу џе
та са ци љем да он до 2020. 
го ди не бу де у пот пу но сти 
ускла ђен са из ме на ма у 
За ко ну о бу џет ском си сте
му. За овај по сао Оп шти на 
Ин ђи ја ан га жо ва ла је ор га
ни за ци ју УН во мен.

 Обу ка под ра зу ме ва да 
љу ди ма ко ји ра де у раз ли
чи тим ор га ни ма и ор га ни
за ци ја ма уну тар Оп шти не 
пре до чи мо ко ји су то род ни 
аспек ти, а у раз го во ру са 
њи ма и да са гле да мо про
бле ме и из во ре не рав но
прав но сти  ка же Са ња 
Ни ко лин, екс перт ки ња УН 
во мен и до да је:

 Ка да ка же те да је бу џет 
за све гра ђа не и гра ђан ке, 
он да ви ди те да у сва ко
днев ном жи во ту баш и ни је 
та ко, за то се ов де ра ди о 
то ме да кроз обу ку и род но 
од го вор но бу џе ти ра ње 
до при не се мо то ме да сви у 
за јед ни ци има ју ко ри сти од 
нов ца ко ји је наш, јав ни.

Ка ко је ис та кла Рад ми ла 
Ми тро вић, пред сед ни ца 
Са ве та за род ну рав но
прав ност оп шти не Ин ђи ја, 
та ло кал на са мо у пра ва 
кре ну ла је на вре ме са при
пре ма ма, ка ко би ис по што
ва ли оно што из ме не у 
За ко ну о бу џет ском си сте
му пред ви ђа ју. 

 Све што из ме не у За ко
ну пред ви ђа ју не мо ра да 
се ура ди од јед ном. Бит но 
је да се сва ке го ди не уво ди 
ли ни ја по ли ни ја и да се на 
кра ју, до 2020. го ди не, 
це ло ку пан бу џет ускла ди 
са из ме на ма у За ко ну ко је 
се ти чу род но од го вор ног 
бу џе ти ра ња  ис ти че пред
сед ни ца Са ве та за род ну 
рав но прав ност оп шти не 
Ин ђи ја и до да је за крај да 
је циљ ра ди о ни ца да се 
ис цр пи што ви ше ин фор
ма ци ја од екс пе ра та из 
ор га ни за ци је УН во мен 
ко ја ће, ујед но, би ти де сна 
ру ка Оп шти ни Ин ђи ја ка да 
је по сао ко ји се ти че род но 
од го вор ног бу џе ти ра ња у 
пи та њу.

 М. Ђ.

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ ИН ЂИ ЈА

Кон курс за ди рек то ре 
јав них пред у зе ћа

На сед ни ци Оп штин ског 
ве ћа у Ин ђи ји 18. апри ла 
јед но гла сно је утвр ђен 

пред лог од лу ке о спро во ђе њу 
јав ног кон кур са за из бор 
ди рек то ра јав них пред у зе ћа 
чи ји је осни вач Оп шти на Ин ђи
ја. Ка ко је обра зло жио пред
сед ник Оп шти не Вла ди мир 
Гак, реч је о за кон ској оба ве зи 
јер уско ро на вр ша ва го ди ну 
да на од по ста вља ња вр ши ла
ца ду жно сти ди рек то ра у свих 
пет јав них пред у зе ћа.

 Ди рек тор јав ног пред у зе ћа 
мо же да има ста тус вр ши о ца 
ду жно сти нај ду же го ди ну да на 
и ми смо са да у за кон ској оба
ве зи да рас пи ше мо кон курс  
ка же Гак.

Раз ма тра ни су из ве шта ји о 
ра ду и фи на ниј ском по сло ва
њу На род не би бли о те ке „Др 
Ђор ђе На то ше вић“, Аген ци ја 
за ИТ, ГИС и ко му ни ка ци је, за 
ло кал ни еко ном ски раз вој, 
ру рал ни раз вој, као и из ве шта
ји Ту ри стич ке ор га ни за ци је, 
По слов нообра зов ног цен тра 
и свих ме сних за јед ни ца са 
те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. 
За кљу чак је, ка же Гак, да су 

све по ме ну те уста но ве и аген
ци је по сло ва ле са из ра же ним 
по бољ ша њи ма ка да је у пи та
њу од нос пре ма ра ду и тро ше
ње бу џет ских сред ста ва.

 У сва ком од из ве шта ја 
мо гли смо да ви ди мо да су 
ди рек то ри вред но и од го вор
но ра ди ли и да је на пра вљен 
зна ча јан ко рак ка на пред у 
од но су на пе ри од пре пре у зи
ма ња од го вор но сти за на ше 
гра ђа не. По бољ ша ње у ра ду 
је, де фи ни тив но, сву да и ви ше 
не го еви дент но, а ми ће мо се 
по тру ди ти да у на ред ним 
го ди на ма то бу де још бо ље – 
на во ди пред сед ник ин ђиј ске 
оп шти не.

За раз ли ку од из ве шта ја 
уста но ва и аген ци ја, већ ни ци 
ни су би ли за до вољ ни по је ди
ним из ве шта ји ма ме сних 
за јед ни ца о фи нан сиј ском 
по сло ва њу. Гак је, као при мер, 
на вео Ме сну за јед ни цу Љу ко
во чи ји фи нан сиј ски из ве штај 
ни је усво јен, јер је уоче но низ 
не пра вил но сти.

 У њи хо вом фи нан сиј ском 
из ве шта ју се на ла зи кар ди
нал на, про це ду рал на гре шка 

ве за на за ре кон струк ци ју кро
ва на згра ди Ме сне за јед ни це 
и Ло вач ког до ма. Пр во, ни су 
има ли за кон ско пра во и овла
шће ње да вр ше би ло ка кве 
ра до ве на по ме ну тим објек ти
ма, јер су они у вла сни штву 
Оп шти не Ин ђи ја. Дру го, по гре
шним по сло ва њем ство ри ли 
су си ту а ци ју да је ра чун 
Оп шти не Ин ђи ја био бло ки ран 
на че ти ри или пет да на, јер су 
при ло жи ли ра чун од на бав ке 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла у 
ри но си стем, а да то ни ко ме 
ни су ре кли. Та ко ђе, на ба ви ли 
су че ти ри хи ља де цре по ва, 
три хи ља де не ке вр сте гра ђе, 
ле тви а да се тај ма те ри јал, ни 
дан да нас не на ла зи у по се ду 
Ме сне за јед ни це, ни ти су ти 
ра до ви из вр ше ни у прет ход
ном пе ри о ду. Ми за и ста во ди
мо од го вор ну по ли ти ку и 
не ће мо до зво ли ти та кво не до
ма ћин ско по на ша ње – об ја
шња ва Гак.

Пр ви чо век оп шти не Ин ђи ја 
ис та као је да се бли же из бо ри 
за са ве те ме сних за јед ни ца, 
те да оче ку је да ће се на тим 
ме сти ма убу ду ће на ла зи ти 
ис кљу чи во они љу ди ко ји ће 
ра ди ти за до бро бит сво је 
ме сне за јед ни це и ме шта на.

На овој сед ни ци Оп штин
ског ве ћа у Ин ђи ји до нет је 
Про грам по др шке за спро во
ђе ње по љо при вред не по ли ти
ке и по ли ти ке ру рал ног раз во
ја за 2017. го ди ну, као и Пра
вил ник о из ме на ма и до пу на
ма Пра вил ни ка о уну тра шњем 
уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста у Оп штин ској 
упра ви оп шти не Ин ђи ја и Пра
во бра ни ла штва оп шти не 
Ин ђи ја.

М. Ђ.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
освр нуо се и на ду го го ди шњи 
про блем са упра вља њем 
ме сним гро бљем у Љу ко ву. 
На и ме, по је ди ни чла но ви 
Са ве та те ме сне за јед ни це не 
до зво ља ва ју ин ђиј ском „Ко му
нал цу“ да упра вља гро бљем те 
на тај на чин, ка же Гак, на ста
вља ју са ста ром прак сом.

 Раз го ва ра ли смо ви ше пу та 

на ту те му, али по је ди ни чла но
ви Са ве та ме сне за јед ни це 
Љу ко во не од у ста ју од то га да 
они тре ба да упра вља ју гро
бљем, иако је за кон ски ре ше но 
да ме сним гро бљи ма на те ри
то ри ји на ше оп шти не мо же да 
упра вља ис кљу чи во ЈКП 
„Ко му на лац“. Но, и тај про блем 
ће мо ре ши ти у на ред ном пе ри
о ду  ка же Гак.

Про блем упра вља ња 
гро бљем у Љу ко ву

Са 35. сед ни це Оп штин ског ве ћа у Ин ђи ји
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Ре ша ва ње фи нан сиј ских про бле ма
На сле ђе на ду го ва ња у ин

ђиј ском До му здра вља 
је дан су од нај ве ћих про

бле ма са ко ји ма су се су о чи ли 
пред став ни ци ло кал не са мо
у пра ве од мах по пре у зи ма њу 
од го вор но сти за све ста нов
ни ке ин ђиј ске оп шти не у ју ну 
2016. го ди не. Ни је би ло ла ко 
су о чи ти се са про бле мом ко ји 
се од но си на пре ко 250 ми ли
о на ди на ра ду го ва ња пре ма 
фар ма це ут ским ку ћа ма и рад
ни ци ма за пут не тро шко ве. И 
да нас пред став ни ци Оп шти не 
Ин ђи ја ак тив но уче ству ју у ре
ша ва њу фи нан сиј ских про бле
ма у До му здра вља „Др Ми ло
рад Ми ка Па вло вић“, што је 
не дав но по твр дио и пред сед
ник Оп шти не Вла ди мир Гак.

Он је ре као да су 18. апри
ла раз го ва ра ли са рад ни ци ма 
ко ји су у прет ход не три го ди не 
оста ли без пут них тро шко ва, 
ка ко би на шли „за јед нич ки је
зик“.

 Ми ни смо крив ци за про
бле ме у До му здра вља, али 
смо ду жни да их ре ша ва мо. 
Има ли смо 18. апри ла са ста
нак са рад ни ци ма и по ку ша ли 
смо да им об ја сни мо си ту а ци ју 
у ко јој се ова уста но ва на ла зи. 
Ујед но, и да по ша ље мо по ру ку 

да ни ко ни ко га не же ли да пре
ва ри, већ да „је зи ком чи ње ни
ца“ ка же мо да, ка да бло ки ра те 
ра чун сво је соп стве не уста но
ве, не мо же те оче ки ва ти да се 
ре дов но из ми ру ју пла те  об ја
снио је Гак и до дао да је тре
нут ни дуг пре ма рад ни ци ма, 

ко ји ма пут ни тро шко ви ни су 
ис пла ћи ва ни уна зад три го ди
не, око 42,5 ми ли о на ди на ра.

 Чи ње ни ца је да пут ни тро
шко ви тре ба да бу ду ис пла
ће ни, али исто та ко тре ба да 
по сто ји во ља и же ља да се 
про бле ми ре ше на ра зу ман на
чин. Убе ђен сам да ће мо нај ве
ћи део про бле ма ко ји се ти чу 
фи нан си ја у До му здра вља 
ре ши ти до кра ја ове го ди не. 
Већ смо вра ти ли је дан зна ча
јан део ду го ва ња пре ма три ве
ли ке фар ма це ут ске ку ће. Ипак, 
оста је нам нај ве ћи по ве ри лац, 
а то је ве ле дро ге ри ја „Фе никс“. 
Тре нут ни дуг До ма здра вља 
пре ма њи ма је 115 ми ли о на 
ди на ра, не ра чу на ју ћи ка ма те. 
За то је по тре бан не ки вид раз
у ме ва ња од стра не рад ни ка, 
же ља да се тај про блем ре ши, 
али и стр пље ња мо ра мо сви 
за јед но има ти, јер у су прот ном 
про бле ме не ће мо ре ши ти – ис
ти че Гак. М.Ђ.

Дом здра вља „Др Ми ло рад Ми ка Па вло вић“ Ин ђи ја

ЈКП „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Уско ро град ска во да
у Чор та нов ци ма
На че ка ли су се Чор та нов

ча ни, али че ка ње се на 
кра ју и ис пла ти ло. Град

ска во да је на „ко рак од њих“, 
а то по твр ђу је и в.д ди рек то ра 
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ 
Ин ђи ја Дра го љуб Три фу но
вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, у 
че твр так, 20. апри ла из вр ше
но је узор ко ва ње по след ње 
ета пе но во и згра ђе не во до
вод не мре же у Чор та нов ци ма, 
де ла мре же ко ји се на ла зи у 
са мом на се ље ном ме сту.

 У то ку сле де ће не де ље 
оче ку је мо ре зул та те ана ли за 
и уко ли ко бу де мо има ли по зи
ти ван ре зул тат, кре ће мо у дез
ин фек ци ју, а сле де ћи ко рак је 
при кљу че ње до ма ћин ста ва на 
мре жу. Пре не го што кре не мо 
са при кључ ци ма, из вр ши ће мо 
ан ке ти ра ње ме шта на да би
смо са зна ли ко ли ко њих же ли 
при кљу чак на но во и згра ђе ну 
во до вод ну мре жу. За тим ће мо 
их оба ве сти ти о усло ви ма и 
це ни – ка же ди рек тор ЈКП „Во
до вод и ка на ли за ци ја“.

Три фу но вић се освр нуо и на 
пред сто је ћу лет њу се зо ну, где 
их оче ку је по ве ћа на по тро
шња во де и ка ко ка же, не ма 

бо ја зни, јер је во до снаб де
ва ње на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја ста бил но већ не ко ли ко 
ме се ци уна зад.

 Ка да сам као в.д ди рек то
ра пре у зео од го вор ност за рад 
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“, 
при мар ни циљ био је да во де 
бу де до вољ но за све на ше ко
ри сни ке, као и да бу де у пот
пу но сти хе миј ски и бак те ри о
ло шки ис прав на. По но сан сам 
што мо гу да ка жем да ни смо 
има ли ни је дан про блем, и да 
се снаб де ва ње во дом од ви

ја ло, и од ви ја се без ика квих 
про бле ма – на во ди Три фу но
вић.

Он је на ја вио и но ву ин ве
сти ци ју ко ју ће фи нан си ра ти 
По кра јин ски се кре та ри јат за 
по љо при вре ду, шу мар ство 
и во до при вре ду. Реч је о из
град њи ба те ри је у на се ље ном 
ме сту Ин ђи ја, чи ја је вред ност 
не што ма ње од 25 ми ли о на 
ди на ра.

 Ме сец да на, од мо мен та 
ка да пот пи ше мо уго вор у по
ме ну том се кре та ри ја ту, рас

пи са ће мо јав ну на бав ку за 
из во ђа ча ра до ва и кре ну ти у 
из град њу но ве ба те ри је бу на
ра са ко јом би тре ба ло да до
би је мо, по на шим про це на ма, 
од 18 до 20 ли та ра у се кун ди. 
Ова ин ве сти ци ја нео п ход на је, 
пре све га, због по нов ног оспо
со бља ва ња фа бри ке во де у 
Ин ђи ји али, са дру ге стра не, 
и да би ап со лут но учвр сти ли 
ста бил ност во до снаб де ва ња 
у Ин ђи ји  ка же за крај Три фу
но вић.

М. Ђ.

Ра до ви на из град њи во до во да у Чор та нов ци ма (ар хи ва)
Дра го љуб Три фу но вић, 
в.д. дирек тор „Во до вода“



2326. APRIL 2017.    M NOVINE

СА СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48

Шко ли це спор та за здра ви је ма ли ша не
На по след њем са стан ку 

Си сте ма 48 у Ин ђи ји одр
жа ном у пе так, 21. апри

ла сво је тро не дељ не из ве шта је 
под не ли су ЈП „Ин ђи ја пут“, Уста
но ва „Спорт ски цен тар“, Пред
школ ска уста но ва „Бо шко Бу ха“ 
и Оп штин ска упра ва. 

Јав но пред у зе ће „Ин ђи ја пут“ 
од 1. апри ла са мо стал но одр
жа ва јав ну ра све ту, из ве сти
ли су пред став ни ци по ме ну тог 
пред у зе ћа. Та ко ђе, из њи хо вог 
из ве шта ја мо гло се чу ти  да су, 
за кључ но са 16. апри лом, из вр
ши ли 61 ин тер вен ци ју на јав ној 
ра све ти, од то га нај ве ћи број за
бе ле жен је у Ме сној за јед ни ци 
Бе шка.

С дру ге стра не, в.д ди рек то ра 

ПУ „Бо шко Бу ха“ Је ле на Кре со ја 
го во ри ла је о но вом спе ци ја ли зо
ва ном об ли ку ра да са нај мла ђи
ма, ко ји при ме њу је ова уста но ва. 
У пи та њу су „Шко ли це спор та“ 
ко је за циљ, пре све га, има ју по
ве ћа ње об у хва та де це у на се ље
ним ме сти ма.

 „Шко ли цу спор та“ по пр ви 
пут ре а ли зу је мо за ма ли ша не из 
Ма ра ди ка. Са њи ма сва ког пет
ка од 11 до 12 ча со ва у са ли ОШ 
„Бран ко Ра ди че вић“ ра ди наш 
струч ни са рад ник за спорт у са
рад њи са вас пи та чи ма. При сут
ност де це је из у зет но ве ли ка и 
ујед но по зи ва мо ро ди те ље чи ја 
де ца се ни су до са да укљу чи ла 
да их до ве ду, јер ће та ко про ве
сти вре ме на је дан ква ли те тан и 

ко ри стан на чин – на во ди Је ле на 
Кре со ја. 

„Шко ли ца ма спор та“ или ка ко 
та чан на зив ка же „Шко ли ца ма 
жи во та“, об у хва ће на су де ца уз
ра ста од че ти ри до шест го ди на 
ко ја не по ха ђа ју пред школ ски 
про грам. Ка ко в.д ди рек то ра вр
ти ћа ка же, у раз вој ном пла ну 
Пред школ ске уста но ве „Бо шко 
Бу ха“, ко ји је усво јен овог ме
се ца, пред ви ђе но је отва ра ње 
„Шко ли ца жи во та“ у Чор та нов ци
ма и Кр че ди ну.

Кре со ја је ис та кла да 3. ма
ја кре ћу и са упи сом де це у ПУ 
„Бо шко Бу ха“, ко ји ће тра ја ти до 
31. ма ја.

 Сва ког рад ног да на од 12 до 
16 ча со ва ро ди те љи ма ће би ти 

до ступ на Ко ми си ја за упис де це 
у цен трал ном објек ту пред школ
ске уста но ве у Ули ци Ду ша на 
Јер ко ви ћа у Ин ђи ји, те ће мо ћи 
да се ин фор ми шу о свим де та
љи ма ве за ним за упис, као и да 
пре да ју нео п ход ну до ку мен та ци
ју за упис де це у но ву школ ску го
ди ну ко ја ће по че ти 1. сеп тем бра 
 ис ти че Кре со ја и за крај на во ди 
да ће уско ро по че ти и дру га фа за 
ра до ва на до град њи цен трал ног 
објек та у ко јем ће би ти сме ште
но око 100 де це ко ја се на ла зе на 
ли сти че ка ња. Но ве про сто ри је 
ма ли ша ни ма би тре ба ле да бу ду 
до ступ не до кра ја ма ја, уко ли ко 
сви ра до ви бу ду те кли по пла ну, 
ка же Кре со ја.

 М. Ђ.

ПО ЉО ПРИ ВРЕД А

По др шка
ру рал ном 
раз во ју

Ми ни стар ство по љо при вре де 
прет ход но је да ло са гла сност за 
ме ре ко је је усво ји ло Оп штин ско 
ве ће оп шти не Ин ђи ја на по след
њој сед ни ци одр жа ној 18. апри ла, 
а ко је се ти чу по др шке ру рал ном 
раз во ју оп шти не Ин ђи ја за 2017. 
го ди ну. 

Ка ко би се свим за ин те ре
со ва ним по љо при вред ни ци ма 
при бли жи ли усло ви за до би ја ње 
ра зних вр ста суб вен ци ја у на
ред ном пе ри о ду би ће одр жа ни 
са стан ци по ме сним за јед ни ца ма 
ин ђиј ске оп шти не. 

Ива на Пе јо вић Ше врт, в.д ди
рек то ра Аген ци је за ру рал ни 
раз вој оп шти не Ин ђи ја (АР РИ) 
ис ти че да је Оп шти на Ин ђи ја ове 
го ди не опре де ли ла 24 ми ли о на 
ди на ра из бу џе та за раз вој и по
др шку ру рал ном раз во ју.

 До не ли смо не ко ли ко ме ра 
ка ко би смо по мо гли на шим по љо
при вред ни ци ма, а то су фи нан си
ра ње ве штач ког осе ме ња ва ња, 
су фи нан си ра ње ка ма те за кре
ди те по љо при вред ни ка, на бав ка 
при кључ не ме ха ни за ци је и оси гу
ра ње усе ва  ка же Пе јо вић Ше врт 
и до да је да ће све по ме ну те ме ре 
по љо при вред ни ци ма би ти пре до
че не на на ја вље ним са стан ци ма 
ко ји ће за пет на е стак да на би ти 
одр жа ни у свим се ли ма ин ђиј ске 
оп шти не.

 По љо при вред ни ци ће на са
стан ци ма од за по сле них у на шој 
Аген ци ји до би ти све нео п ход не 
ин фор ма ци је, а ујед но ће мо мо
ћи да ре ши мо евен ту ал не не до у
ми це ко је има ју  ка же в.д ди рек
то ра АР РИ и до да је да ће пу тем 
СМС по ру ка би ти пра во вре ме но 
ин фор ми са ни о ме сту и вре ме ну 
одр жа ва ња по ме ну тих са ста на ка. 

Та ко ђе, за ин те ре со ва ни по
љо при вред ни ци све по треб не 
ин фор ма ци је о де та љи ма кон
кур са за суб вен ци је мо гу до би ти 
и у Аген ци ји за ру рал ни раз вој оп
шти не Ин ђи ја. М. Ђ.

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА У ИС ТРИ

Промоција срп ске кул ту ре

Де ле га ци ја Oпш тине Ин ђи ја 
пред во ђе на пред сед ни ком 
Оп шти не Вла ди ми ром Га

ком ми ну лог ви кен да бо ра ви ла 
је у Ис три и Пу ли. Раз лог од ла
ска срем ске де ле га ци је у Хр ват
ску био је уче шће на 9. Фе сти
ва лу срп ске кул ту ре у Ис три, 
ко ји је одр жан у пе ри о ду од 20. 
до 26. апри ла.

У окви ру по се те Фе сти ва лу, 
де ле га ци ју Оп шти не Ин ђи ја, са 
ко јом су би ли умет ни ци и књи
жев ни ци из тог срем ског гра да, 
при ми ли су гра до на чел ник Пу
ле Бо рис Ми ле тић и истар ски 
жу пан Вал тер Фле го.

Том при ли ком гра до на чел ник 
Пу ле упо знао је при сут не са бо
га том и бур ном исто ри јом гра да 
за ко ју ка же да је за слу жна што 
да нас у Пу ли жи ви та ко ве ли ки 
број ра зних на ци о нал них ма њи
на. 

 Пу ла је мул ти кул ту рал ни 
град ко ји не гу је за јед нич ки жи

вот и ме ђу соб но по што ва ње 
свих ма њи на  по ру чио је Ми ле
тић, ко ји је до дао ка ко ће Пу ла 
на ста ви ти са рад њу са свим на
ци о нал ним ма њи на ма ба зи ра ну 
на те мељ ним вред но сти ма ко је 
Пу ла по се ду је.

Пред сед ник Ви је ћа срп ске 
на ци о нал не ма њи не Истар ске 
жу па ни је Ми лан Ра шу ла за хва
лио се на при је му у име до ма
ћи на и ор га ни за то ра и ука зао 
на бит ност раз ме не кул тур них 
вред но сти и по сто ја ња Фе сти
ва ла срп ске кул ту ре.

 У Ис три жи ви ско ро 8,5 хи
ља да при пад ни ка срп ске на ци
о нал не ма њи не, а у Пу ли њих 
пре ко 4,5 хи ља де те су ин те гра
ци ја и очу ва ње на ше кул тур не 
ба шти не и тра ди ци је вр ло бит
ни  ре као је Ра шу ла, са чи ме су 
се сло жи ли и Ми о драг Јак шић, 
пред сед ник Ма ти це Ср ба из Бе
о гра да и Вла ди мир Гак, пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја ко ји су 

на гла си ли и ва жност отво ре но
сти и са рад ње уте ме ље не на 
при ја тељ ском од но су.

Ово го ди шњи Фе сти вал срп
ске кул ту ре у Ис три био је по
све ћен ве ли кој спи са те љи ци 
Иси до ри Се ку лић, по во дом 140 
го ди на од ње ног ро ђе ња. Њој 
у част су 20. апри ла, на са мом 
отва ра њу Фе сти ва ла, глум ци из 
умет нич ке гру пе „Арт Фрак ци
ја“ из Бе о гра да из ве ли драм ски 
при каз „Жи вот и де ло“.

Фе сти вал ски ка ра ван, по сле 
Пу ле, об и шао је и дру ге истар
ске гра до ве и оп шти не Ла бин, 
Ро вињ, Вод њан, Фа жа ну и Пе
рој где су из ве де ни ра зни про
гра ми. 

Ор га ни за тор Фе сти ва ла је 
Клуб Ср ба Истар ске жу па ни је, 
парт нер је Оп шти на Ин ђи ја и 
Ма ти ца Ср ба из Бе о гра да, по
кро ви те љи Град Пу ла и Истар
ска жу па ни ја.

М. Ђ.

Де ле га ци ја Ин ђи је на при је му код гра до на чел ни ка Пу ле (са сај та Пу ла.хр)
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МИНИ СТАР СТВО РУДАР СТВА И ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ 

Пећин цима 4,9 мили о на 
за енер гет ску ефи ка сно ст

Заме ник пред сед ни це Oпш тине 
Пећин ци Зоран Вој кић пот пи
сао је 20. апри ла у про сто ри

ја ма Про гра ма Ује ди ње них наци ја 
за раз вој (УНДП) у Бео гра ду, уго вор 
којим су општи ни Пећин ци доде ље
на бес по врат на сред ства у изно су од 
4,9 мили о на дина ра за уна пре ђе ње 
енер гет ске и тро шков не ефи ка сно сти 
у објек ти ма од јав ног зна ча ја који су 
у над ле жно сти локал не само у пра ве. 
Ова сред ства су обез бе ђе на у окви ру 
про јек та „Укла ња ње пре пре ка за про
мо ви са ње и подр шку систе му енер
гет ског менаџ мен та у општи на ма у 
Срби ји“ који зајед нич ки реа ли зу ју 
Мини стар ство рудар ства и енер ге
ти ке и УНДП, а општи на Пећин ци је 
била јед на од 13 локал них само у пра
ва у Срби ји који ма су тога дана доде
ље на сред ства у окви ру овог про јек
та.

Уго во ре са предстaвницима локал
них само у пра ва пот пи сао је мини
стар рудар ства и енер ге ти ке Алек
сан дар Антић, који је том при ли ком 
изја вио да је енер гет ска ефи ка сност 
један од кључ них циље ва дефи ни са
них Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке 
Репу бли ке Срби је.

 Циљ нам је да у одно су на рефе
рент ну 2010. годи ну до 2019. ума њи
мо потро шњу енер ги је за девет про
це на та. Ура ди ли смо пуно про је ка та 
и пре шли смо поло ви ну тог пута од 
девет одсто и сада се већ при бли жа
ва мо томе да смо оства ри ли уште ду 
од гото во пет одсто. Ја сам поно сан 
на те резул та те, али то нас није дове
ло у пози ци ју да буде мо задо вољ ни, 

него нас само додат но сти му ли ше 
да наста ви мо – рекао је мини стар 
Антић.

Стал на коор ди на тор ка Ује ди ње них 
наци ја и стал на пред ства ни ца УНДП 
у Срби ји Кар ла Хер ши нагла си ла је 
у свом обра ћа њу да УНДП сна жно 
подр жа ва посве ће ност Срби је кори
шће њу енер гет ске ефи ка сно сти кроз 
пред ста вља ње памет них и ефи ка
сних систе ма упра вља ња енер ги јом 
срп ским локал ним само у пра ва ма.

Зоран Вој кић је изја вио да ће доби
је на сред ства бити уло же на у уна пре
ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти згра де 
основ не шко ле у Доњем Товар ни ку.

 Укуп на вред ност радо ва је 7,3 
мили о на дина ра, а локал на само у
пра ва ће у реа ли за ци ји овог про јек
та уче ство ва ти са 2,4 мили о на соп
стве них сред ста ва. У згра ди основ не 
шко ле биће ура ђе на тер мо и зо ла ци
ја спољ них зидо ва и кро ва, уме сто 
доса да шњег котла за цен трал но гре
ја ње на угаљ биће угра ђен моде ран 
котао на пелет са пра те ћим инста
ла ци ја ма, а згра да ће доби ти и нову 
фаса ду – рекао је Вој кић и нагла сио 
да ће реа ли за ци јом ових радо ва, 
зајед но са прет ход на два про јек та 
реа ли зо ва на у доњо то вар нич кој шко
ли зајед нич ким сред стви ма Општи не 
Пећин ци и Покра јин ског секре та ри
ја та за енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство 
и сао бра ћај – заме ном ста ре сто ла
ри је новом ПВЦ сто ла ри јом и уград
њом ште дљи ве уну тра шње расве те, 
згра да шко ле бити знат но енер гет ски 
ефи ка сни ја, а да ће утро шак енер ги је 
бити ума њен за 30 до 40 одсто.

Пот пи си ва ње уго во ра

ПОМОЋ ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

Сред ства
за регре си ра ње
пре во за сту де на та

У Новом Саду су 20. апри ла уру че ни 
уго во ри и реше ња о доде ли нов ча них 
сред ста ва Покра јин ског секре та ри ја та за 
висо ко обра зо ва ње и науч но истра жи
вач ку делат ност за регре си ра ње пре во
за сту де на та у међу град ском сао бра ћа ју 
на тери то ри ји АП Вој во ди не за 2017. 
годи ну. Покра јин ски секре та ри јат за 
регре си ра ње пре во за обез бе дио је 20 
мили о на дина ра, а сред ства су доде ље
на локал ним само у пра ва ма које су 
оства ри ле пра во на осно ву јав ног кон
кур са, међу који ма је и општи на Пећин
ци.

Покра јин ски секре тар проф. др Зоран 
Мило ше вић, уру чио је уго во ре и реше ња 
пред став ни ци ма 33 локал не само у пра ве 
са тери то ри је Вој во ди не, а испред пећи
нач ке Општи не уго вор је при ми ла Сне
жа на Гагић, начел ни ца Оде ље ња за дру
штве не делат но сти, која је том при ли ком 
нагла си ла зна чај овог кон кур са.

 Бри га о нашој деци нама је на првом 
месту, а пого то во о сту ден ти ма, чије 
шко ло ва ње додат но опте ре ћу је роди
тељ ски буџет. Поред пре во за, општи на 
Пећин ци тако ђе сти пен ди ра сту ден те, те 
су ова кви кон кур си више него добро до
шли, а добра сарад ња са Покра јин ском 
вла дом сада нам омо гу ћа ва да помог не
мо сту ден ти ма са тери то ри је наше 
општи не који сва ко днев но путу ју до 
места сту ди ра ња – рекла је Гагић.

Општи ни Пећин ци овим кон кур сом 
укуп но је доде ље но 576.427 дина ра за 
114 буџет ских сту де на та са тери то ри је 
пећи нач ке општи не који први пут упи су ју 
одре ђе ну школ ску годи ну.

ШИМА НОВ ЦИ

Сајам запо шља ва ња 
у хоте лу „Евро па“

Наци о нал на слу жба за запо шља ва ње 
Фили ја ла Срем ска Митро ви ца и Општи
на Пећин ци орга ни зу ју Сајам запо шља
ва ња у петак, 28. апри ла, од 11.00 до 
13.00 часо ва, у сали хоте ла „Евро па“, ул. 
Вој во де Вука бб у Шима нов ци ма. 

На Сај му ће ком па ни је и пред у зе ћа 
која послу ју у општи ни Пећин ци на сво
јим штан до ви ма пред ста ви ти потре бу за 
рад ни ци ма, што је добра при ли ка за 
неза по сле не да се на јед ном месту упо
зна ју са цело куп ном пону дом сло бод них 
рад них места и да одмах и кон ку ри шу за 
места за која су заин те ре со ва ни.

Пећи нач ка локал на само у пра ва ће 
орга ни зо ва ти бес пла тан пре воз за неза
по сле на лица са тери то ри је општи не 
Пећин ци, која су заин те ре со ва на за уче
шће на Сај му, а нису у могућ но сти да 
обез бе де соп стве ни пре воз. 

Лица који ма је потре бан пре воз тре ба 
да се јаве Општи ни Пећин ци путем теле
фо на 400729 и да оста ве подат ке и кон
такт теле фон, како би бла го вре ме но 
била оба ве ште на о рас по ре ду пола ска 
ауто бу са из њихо вог насе ља.

Доби је на сред ства биће уло же на у уна пре ђе ње енер-
гет ске ефи ка сно сти згра де основ не шко ле у Доњем 
Товар ни ку
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Општин ско веће 
Општи не Пећин ци 
усво ји ло је изме ну 

пла на јав них набав ки пред
сед ни це Општи не, чиме су 
ство ре ни усло ви за реа ли за
ци ју још јед не вели ке инфра
струк тур не инве сти ци је у 
општи ни Пећин ци. У про је
кат сана ци је Дома здра вља 
„Др Дра ган Фун дук“ у Пећин
ци ма ове годи не биће уло
же но 24 мили о на дина ра, 
које је Општи ни Пећин ци 
доде ли ла Кан це ла ри ја за 
упра вља ње јав ним ула га њи
ма Вла де Репу бли ке Срби је, 
у окви ру Про гра ма обно ве и 
уна пре ђе ња јав них обје ка та 
у јав ној сво ји ни у обла сти 

обра зо ва ња, здрав ства и 
соци јал не зашти те.

У окви ру про јек та сана ци је 
пећи нач ки Дом здра вља ће 
доби ти нови кров и кров ну 
опшив ку, нову спољ ну сто ла
ри ју од ПВЦа, а ком плет на 
згра да ће доби ти тер мич ку 
изо ла ци ју укљу чу ју ћи и изо
ла ци ју кро ва, као и нову 
фаса ду.

По речи ма пред сед ни це 
Општи не Пећин ци Дубрав ке 
Кова че вић Субо тич ки, захва
љу ју ћи овој инве сти ци ји 
пећи нач ки Дом здра вља ће 
убу ду ће пру жа ти боље усло
ве за рад меди цин ском осо
бљу и ква ли тет ни ју здрав
стве ну услу гу гра ђа ни ма 

пећи нач ке општи не.
 Поред тога, уград њом 

тер мич ке изо ла ци је згра да 
Дома здра вља ће бити енер
гет ски ефи ка сни ја, што ће 
знат но сма њи ти тро шко ве 
гре ја ња у зим ском пери о ду. 
Ова инве сти ци ја, као и неко
ли ко прет ход них вели ких 
инве сти ци ја, доказ је да је 
про јект но финан си ра ње 
вели ка шан са за нашу 
општи ну и ми ћемо као 
локал на само у пра ва насто
ја ти у будућ но сти да са што 
више ква ли тет них про је ка та 
апли ци ра мо како код дома
ћих, тако и код европ ских 
фон до ва – изја ви ла је прва 
жена пећи нач ке општи не.

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ПЕЋИН ЦИ

За сана ци ју Дома
здра вља 24 мили о на

Сед ни ца Општин ског већа

Вла да Уган де за ин те ре
со ва на је за са рад њу 
на под руч ју по љо при

вре де и ту ри зма са срп ским 
фир ма ма. Ово је у Пе ћин ци
ма, у по не де љак 24. апри ла 
из ја ви ла ам ба са дор ка Уган
де, Ње на ек се лен ци ја Мум
таз Ка сам, у раз го во ру са 
пред сед ни цом Оп шти не Ду
брав ком Ко ва че вић Су бо
тич ки и в.д. ди рек то ром Ре
ги о нал не при вред не ко мо ре 
Сре ма Ђор ђем Бо жи ћем. 
То ком бо рав ка у Пе ћин ци
ма, ам ба са дор ка Уган де 
об и шла је и пе ћи нач ку Ше
ће ра ну, ин те ре су ју ћи се по
себ но у ве зи са рад ње на по
љу про из вод ње ше ће ра. 

В. Ц. 

АМ БА СА ДОР КА УГАН ДЕ У ПО СЕ ТИ ПЕ ЋИН ЦИ МА

Са рад ња на под руч ју по љо при вред е

ДЕЧ ЈЕ ДРАМ СКО
СТВА РА ЛА ШТВО

Мај ски су сре ти 
На Зон ској смо три деч јег 

драм ског ства ра ла штва Вој
во ди не одр жа ној тре ћу го ди ну 
за ре дом у Кул тур ном цен тру у 
Пе ћин ци ма по чет ком апри
ла, у ор га ни за ци ји Са ве за 
умет нич ког ства ра ла штва Вој
во ди не, а под по кро ви тељ
ством пе ћи нач ке ло кал не 
са мо у пра ве при ка за не су 36 
пред ста ве, ко је су се прет ход
ном оп штин ском се лек ци јом 
пла си ра ле у ви ши ранг, ме ђу 
ко ји ма и три пред ста ве из 
пе ћи нач ке оп шти не – „Сви ња
ре ва тај на“, „Са ма у ку ћи“ и 
„Кра љев ски фе сти вал“.

На ово го ди шње „Мај ске 
су сре те“ у Те ме ри ну, пла си ра
ло се 13 пред ста ва, од ко јих и 
пред ста ва Основ не шко ле 
„Ду шан Јер ко вић Уча“ из 
Ши ма но ва ца „Са ма у ку ћи“, у 
ре жи ји Мир ја не Жи вој нов и 
Ве сне Де вр ња, а у из ве шта ју 
се лек то ра смо тре др Ми ља на 
Вој но ви ћа, сто ји да је ово го ди
шња Зон ска смо тра оби ло ва
ла ра зно вр сно шћу ме то до ло
шких при сту па, сцен ског из ра
за и ква ли те та.

Уче ни ци пред ста ве „Са ма у 
ку ћи“ по ред пла сма на на „Мај
ске су сре те“, на Зон ској смо
три деч јег драм ског ства ра ла
штва у Пе ћин ци ма осво ји ли су 
и три на гра де – На ђа Кне же
вић и Алек сан дра Ђе нић за 
глу мач ко оства ре ње, Мир ја на 
Жи вој нов и Ве сна Де вр ња за 
ре ди те ље и ком пле тан 
ан самбл пред ста ве за до след
ни жан ров ски по сту пак.

„Мај ски су сре ти“ у Те ме ри
ну одр жа ће се од 9. до 11. 
ма ја 2017. го ди не.
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ПО ДР ШКА ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА СТУ ДЕН ТИ МА

Повластице за
пре во з студената

На те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо
ва жи ви ве ли ки број сту де на та, ко ји 
се шко лу ју на фа кул те ти ма ши ром 

Ср би је, пре те жно у Бе о гра ду и Но вом 
Са ду. Оп шти на Ста ра Па зо ва је ово го
ди шњим бу џе том на ме ни ла 6.750.000 
за ове по тре бе, али за до дат на сред ства 
апли ци ра и код над ле жних ре сор них ин
сти ту ци ја, ка ко би сту ден ти ма по мо гла у 
пла ћа њу тро шко ва пре во за и на тај на
чин олак ша ла кућ ни бу џет њи хо вих по
ро ди ца. Кон ку ри шу ћи на ово го ди шњем 
јав ном по зи ву По кра јин ског се кре та ри ја
та за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра
жи вач ку де лат ност, Оп шти на Ста ра Па
зо ва је за ове на ме не обез бе ди ла пре ко 
600.000 ди на ра за пе ри од: ја ну ар  јун 
2017. го ди не. 

У згра ди По кра јин ске вла де у Но вом 
Са ду про шлог че тврт ка, 20. апри ла су 
све ча но пот пи са ни уго во ри и ре ше ња о 
до де ли нов ча них сред ста ва за ре гре си
ра ње пре во за сту де на та у АП Вој во ди ни 
у ме ђу град ском, од но сно ме ђу ме сном 
са о бра ћа ју за те ку ћу го ди ну, а по кра јин
ски се кре тар за ви со ко обра зо ва ње и на
уч но и стра жи вач ку де лат ност проф. др 
Зо ран Ми ло ше вић уго вор за ста ро па зо
вач ку оп шти ну уру чио је за ме ни ку пред
сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва Ми ла ну 
Бе а ри. 

 Мар љив рад и труд сту де на та са те
ри то ри је на ше оп шти не, у скла ду са на
шим мо гућ но сти ма, увек по ку ша ва мо да 
на не ки на чин по мог не мо. Ка ко би смо 
олак ша ли кућ ни бу џет по ро ди ца сту де на
та ко ји сва ко днев но пу ту ју до фа кул те та, 
уве ли смо прак су ре гре си ра ња њи хо вог 
пре во за. За да так нас, на ру ко во де ћим 
по зи ци ја ма, у Оп шти ни Ста ра Па зо ва 
је да се за ла же мо за њен кон ти ну и ра
ни раз вој и про спе ри тет, што и чи ни мо, 
упра во ка ко би на ши сту ден ти, по за вр
шет ку сту ди ја има ли где да се за по сле 
и да по ка жу сте че на зна ња. Наш скро

ман до при нос у ви ду нов ча не по мо ћи за 
пре воз, са мо је до каз да их бо дри мо на 
њи хо вом пу ту уса вр ша ва ња  ис та као је 
Ми лан Бе а ра, за ме ник пред сед ни ка Оп
шти не Ста ра Па зо ва. 

Се кре та ри јат је по чет ком ове го ди не 
рас пи сао јав ни кон курс за ре гре си ра
ње пре во за сту де на та, на ко ји се ја ви
ло 33 од укуп но 45 оп шти на/гра до ва у 
АП Вој во ди ни, а за ре а ли за ци ју кон кур
са, Се кре та ри јат је из дво јио 20 ми ли о на 
ди на ра. Сред ства до би је на пу тем овог 
кон кур са би ће ис ко ри шће на и про сле ђе
на за 139 сту де на та ко ји су иза бра ни на 
јав ном по зи ву за ре гре си ра ње тро шко ва 
пре во за сту де на та у ме ђу ме сном са о
бра ћа ју Оп шти не Ста ра Па зо ва у но вем
бру 2016. го ди не. 

Под се ћа мо да су пра во на кон ку ри
са ње за сред ства има ли сту ден
ти ко ји су ис пу ња ва ли сле де ће 

кри те ри ју ме: 1. Има ју пре би ва ли ште на 
под руч ју оп шти не Ста ра Па зо ва, 2. Сва
ко днев но пу ту ју на ме ђу ме сној ре ла ци ји 
од ме ста ста но ва ња до уста но ве ви со
ког обра зо ва ња (ни су ко ри сни ци услу ге 
сме шта ја у сту дент ским цен три ма), 3. 
Шко лу ју се на те рет бу џе та, 4. Пр ви пут 
упи су ју го ди ну сту ди ја, 5. Ни су ко ри сни
ци сту дент ских сти пен ди ја и кре ди та од 
над ле жних ми ни стар ста ва, Вла де Ре пу
бли ке Ср би је, над ле жних по кра јин ских 
ор га на упра ве, Вла де АП Вој во ди не, ло
кал них са мо у пра ва, Ре пу блич ког фон да 
за раз вој на уч ног и умет нич ког под млат
ка, Фон да за сти пен ди ра ње да ро ви тих 
сту де на та Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
и дру гих ин сти ту ци ја, фон до ва и фон да
ци ја. По ред нов ча не по мо ћи за пре воз 
сту де на та, Оп шти на Ста ра Па зо ва сва ке 
го ди не уче ству је и у по кри ћу де ла тро
шко ва пре во за уче ни ка сред њих шко ла, 
ко ји сва ко днев но пу ту ју до сво јих сред
њих шко ла у Бе о град или Зе мун.

Не ма ња Сти кић

Уру че ње уго во ра у По кра јин ској вла ди

СА ВЕ ТИ МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

Из бо ри 14. ма ја

Рас пи су јем из бо ре за чла но ве Са ве та 
свих де сет ме сних за јед ни ца на те ри то ри ји 
Оп шти не Ста ра Па зо ва, за 14. мај 2017. 
го ди не, а пред из бор не рад ње су у то ку, 
ре као је на кон фе рен ци ји за штам пу Го ран 
Јо вић, пред сед ник Скуп шти не оп шти не 
Ста ра Па зо ва. Пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не је ре као да се чла но ви са ве та 
ме сних за јед ни ца би ра ју по ве ћин ском 
си сте му, да се гла са за кон крет но име и 
пре зи ме, а би ра ће се укуп но 116 чла но ва 
са ве та. Из ра зио је на ду да ће као и до са
да шњи, и ови из бо ри про те ћи без про бле
ма.  М. М.

ДР АЛЕК САН ДАР ОМЕ РО ВИ Ћ, 
ДИ РЕК ТОР ДО МА ЗДРА ВЉА

Нај ме на џер
у здрав ству

Ру ко во ди ти здрав стве ном уста но вом у 
ко јој је за по сле но пре ко 400 рад ни ка, а пре 
све га са сво јим са рад ни ци ма од го во ри ти 
на зах те ве па ци је на та, ни је ни ма ло лак 
по сао. Ме ђу тим, уко ли ко је дан дом здра
вља има до брог ме на џе ра, он да је успех 
за га ран то ван. Ин тер на ци о нал на асо ци ја
ци ја здрав стве них уста но ва у Лон до ну ста
ро па зо вач ки Дом здра вља увр сти ла је 
ме ђу нај на пред ни је здрав стве не уста но ва 
у ју го за пад ном де лу Евро пе, а ру ко во ди о
ца са ме уста но ве др Алек сан дра Оме ро-
ви ћа за нај ме на џе ра за про те клу го ди ну 
на под руч ју Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви
не, Ма ке до ни је, Цр не Го ре и Ср би је. Иако 
је ње го ва пр ва љу бав би ла књи жев ност, 
док тор Алек сан дар Оме ро вић је на кон 
Сред ње ме ди цин ске шко ле у Зе му ну, за вр
шио Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду и 
спе ци ја ли зи рао ин тер ну ме ди ци ну, док 
функ ци ју ди рек то ра успе шно оба вља три 
го ди не и ка ко ка же до би је но при зна ње му 
зна чи, али га и оба ве зу је. Тре ба ис та ћи да 
је Дом здра вља у Ста рој Па зо ви акре ди то
ван на пе ри од од се дам го ди на, мак си ма
лан број го ди на ка да је у пи та њу акре ди та
ци ја здрав стве них уста но ва што до вољ но 
го во ри о то ме ка ко функ ци о ни ше здрав
стве ни си стем ове уста но ве. У при лог то ме 
иде и чи ње ни ца да то ком про те кле го ди не 
За штит ни ку пра ва па ци је на та ни је упу ће на 
ни јед на жал ба.
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ОБУ КА ЗА БУ ДУ ЋЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Три де сет мла дих покреће
соп стве ни би знис
Обу ка из пред у зет ни штва за мла

да не за по сле на ли ца из ста ро
па зо вач ке оп шти не за по че ла 

је у уто рак 18. апри ла у Бе лој згра ди 
у Ста рој Па зо ви и тра ја ће на ред них 
ме сец да на, за хва љу ју ћи ре а ли за ци
ји про јек та „Ис тра жи свој би знис“ под 
по кро ви тељ ством швај цар ске Аген ци
је за раз вој и са рад њу, Ти ма за со ци
јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро
ма штва Вла де Ср би је и Ре ги о нал ног 
еду ка тив ног цен тра „Ба нат“.

Три де сет тро го ди шња Сне жа на Ха
вран из Ста ре Па зо ве јед на је од 
три де се то ро мла дих са те ри то ри је 
оп шти не Ста ра Па зо ва ко ја же ли да 
за поч не соп стве ни би знис.

 Мо ја иде ја је да отво рим књи го
вод стве ну аген ци ју, тј. књи го вод ство 
и ад ми ни стра тив не услу ге, по што се 
тим по слом ба вим већ шест го ди на 
 ре кла је Сне жа на Ха вран из Ста ре 
Па зо ве.

Про из вод ња обу ће, по сло ви у обла
сти ма шин ског ин же њер ства, отва
ра ње књи го вод стве них аген ци ја и 
по сла сти чар ни ца са мо су не ке од 
по слов них иде ја мла дих Ста ро па зов
ча на ко ји ће по де ље ни у гру пе у на
ред них ме сец да на по ха ђа ти основ ну 
обу ку из пред у зет ни штва. 

 То су основ ни, по чет ни ко ра ци ка
ко се за по чи ње соп стве ни би знис, ка
ко да кре ну, ко јим пу тем. На рав но од 
прав ног осно ва по сло ва ња, где се они 
еду ку ју, да ли би ти пред у зет ник или 
прав но ли це и нај ва жни је део обу ка је 
из ра да би знис пла на  ис та кла је Та
ња Ми јај ло вић, про јект ме на џер Ре ги
о нал не раз вој не аген ци је Срем.

За че ти ри нај бо ље по слов не иде је 

обез бе ђе на су сред ства у из но су од 
по 230.000 за пр ва два бу ду ћа пред
у зет ни ка и по 180.000 за дру га два 
пред у зет ни ка.

- Је дан пра ви при мер ме ђу сек тор
ске са рад ње, где су пред став ни ци 
при ват ног, јав ног и ци вил ног сек то ра, 
са из ра же ним осе ћа јем дру штве не 
од го вор но сти удру жи ли сво је ре сур се 
око за јед нич ке иде је, са за јед нич ким 
ци љем да уна пре ди мо по ло жај раз ли
чи тих ка те го ри ја мла дих на тр жи шту 
ра да и по бољ ша мо њи хо ву за по шљи
вост на кра ју  ре као је Бра ни слав Ми
ло сав из Ре ги о нал ног едук тив ног цен
тра „Ба нат“ Зре ња нин.

Оп шти на Ста ра Па зо ва је јед на од 
три оп шти не, по ред Но вог Са да и 
Ки кин де, ко ја је узе ла уче шће у ре а
ли за ци ји про јек та Ре ги о нал ног еду

ка тив ног цен тра „Ба нат“ под на зи вом 
„Ис тра жи свој би знис“. 

 Оп шти на Ста ра Па зо ва се упра во 
на шла на пу ту да не бу де пре пре ка 
кад је млад свет у пи та њу, као што се 
увек тру ди ла и до са да, а да бу де са
вр ше на по др шка и да у том де лу сво је 
по др шке пру жи ло ги сти ку, да овај про
је кат за жи ви упра во у оп шти ни Ста ра 
Па зо ва  на гла си ла је Су за на Илић, 
на чел ни ца Оде ље ња за при вре ду Оп
шти не Ста ра Па зо ва.

Про је кат ко ји се од но си на пру жа ње 
по др шке спро во ђе њу Про гра ма ре
фор ми по ли ти ке за по шља ва ња и со
ци јал не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји 
спро во ди Тим за со ци јал но укљу чи ва
ње и сма ње ње си ро ма штва уз фи нан
сиј ску по др шку швај цар ске Аген ци је 
за раз вој и са рад њу. С. С. 

Обу ка из пред у зет ни штва

При вред ни ци и про из во
ђа чи хра не на те ри то
ри ји оп шти не Ста ра 

Па зо ва има ју при ли ку да бес
плат но уве ду ме ђу на род но 
при зна те стан дар де у сво је 
по сло ва ње и нео п ход не 
ХА САП стан дар де и сер ти фи
ка те за про да ју про из ве де не 
хра не на ве ли ким тр жи шти ма. 
Кан це ла ри ја за ло кал ни еко
ном ски раз вој Оп шти не Ста ра 
Па зо ва у са рад њи са На ци о
нал ним цен тром за одр жи ви 
раз вој, упу ти ла је по зив при
вред ним су бјек ти ма да се 
при ја ве за суб вен ци о ни са но 
уво ђе ње си сте ма ме наџ мен

та и без бед но сти хра не и бес
плат ну сер ти фи ка ци ју. Пра во 
на под но ше ње при ја ва има ју 
при вред ни су бјек ти са се ди
штем или огран ком на те ри то
ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва, 
за оба вља ње свих де лат но
сти. Све ин фор ма ци је о про
јек ту, на чи ну при ја вљи ва ња и 
по треб ној до ку мен та ци ји мо гу 
се до би ти у Кан це ла ри ји за 
ло кал ни еко ном ски раз вој у 
згра ди оп шти не Ста ра Па зо ва 
или на сај ту sta ra pa zo va.rs. 
Рок за до ста вља ње при ја ва је 
до кра ја ма ја ме се ца те ку ће 
го ди не. 

М. Л.

ОП ШТИ НА ПО МА ЖЕ УВО ЂЕ ЊЕ СТАН ДАР ДА
КОД ЛО КАЛ НИХ ПРИ ВРЕД НИ КА

При ја ве до кра ја ма ја

По во дом Свет ског да на 
Ро ма, сред њо школ ци ма 
ром ске на ци о нал но сти, 

ко ји по ха ђа ју Еко ном ско тр го
вин ску шко лу и Гим на зи ју у 
Ста рој Па зо ви, по де љен је 
школ ски при бор, за хва љу ју ћи 
са рад њи сред њих шко ла и 
Кан це ла ри је за ин клу зи ју 
Ро ма, а уз по др шку Оп шти не 
Ста ра Па зо ва, ко ја је из дво ји
ла сред ства за ове по клон 
па ке те. У уто рак, 11. апри ла, 
школ ски при бор је до би ло 22 
уче ни ка, од око 50, јер су 
ђа ци ма Тех нич ке шко ле па ке
ти уру че ни пре не ко ли ко 

ме се ци. Циљ ове ак ци је је да 
се под стак ну мла ди Ро ми, да 
за вр ше шко ло ва ње, али и да 
упи шу сту ди је, ка ко би у 
бу дућ но сти има ли ви ше шан
се за по сао и мо гли да бу ду 
кон ку рен ти на тр жи шту ра да. 

К. Л.

ПО ДР ШКА РО МИ МА

Школ ски при бор
на по клон
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ТУ ЂА НЕ ГА И ПОМОЋ 

Пре ко 500 ли ца
при ма до да так

До да так за ту ђу не гу и по моћ у ста ро
па зо вач кој оп шти ни то ком про те кле 
го ди не при ма ло је 511 ли ца са здрав
стве ним про бле ми ма, раз ли чи тим по те
шко ћа ма и оште ће њи ма. Пра во на нов
ча ну на кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца има оси гу ра ник и ко ри сник пен зи је 
ко ме је због при ро де и те жи не по вре де 
или бо ле сти нео п ход на по моћ и не га за 
оба вља ње рад њи ра ди за до во ља ва ња 
основ них жи вот них по тре ба. По За ко ну о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
пра во, прак тич но, има ју са мо не по крет
ни, сле пи и они ко ји без ту ђе по мо ћи не 
мо гу да се хра не, обла че, ни ти кре ћу по 
ку ћи, као и они ко ји су на ди ја ли зи. Ка ко 
са зна је мо у ста ро па зо вач ком Цен тру за 
со ци јал ни рад, ме ђу ко ри сни ци ма су 
углав ном пен зи о не ри са ве о ма ни ским 
при ма њи ма и здрав стве ним оште ће њи
ма. Из нос ре дов ног до дат ка за ту ђу не гу 
и по моћ из но си 10.869 ди на ра, док при
ма о ци уве ћа ног до дат ка са 100 од сто 
оште ће ња при ма ју 26.974 ди на ра ме сеч
но. У слу ча је ви ма ка да ин ва лид ска 
ко ми си ја про це ни да здрав стве но ста ње 
мо же да се по бољ ша, за ка зу је се кон
трол ни пре глед. У Цен тру за со ци јал ни 
рад у Ста рој Па зо ви на во де да упра во 
због то га зло у по тре ба оства ри ва ња пра
ва на ову вр сту по мо ћи ни је мо гу ћа, јер 
су при ма о ци ове на кна де ду жни да сва ке 
го ди не, а не ка да и че шће, оба вља ју  
здрав стве не кон трол не пре гле де. С. С.

МЗ СТА РА ПА ЗО ВА

По моћ др уштви ма 

Из вр шни од бор Са ве та ме сне за јед ни
це Ста ра Па зо ва је 18. апри ла до нео 
од лу ку да по мог не кре че ње по зо ри шне 
са ле у Ста рој Па зо ви у вред но сти до 500 
хи ља да ди на ра, са 30 хи ља да да по мог
не по прав ку елек трич не ра све те у СКУД 
„Хе рој Јан ко Чме лик“, да пла ти ауто бу
ски пре воз на го сто ва ње у Хр ват ској чла
но ви ма КУД „Бран ко Ра ди че вић“ и ку пи 
15 сто ли ца, пет сто ло ва и пет ор ма ри ћа 
за Дом здра вља „Др Јо ван Јо ва но вић 
Змај“. Ујед но је до нет пред лог о име но
ва њу ко ми си је за из бор чла но ва Ме сне 
за јед ни це, ко ји је та ко ђе усво јио Са вет 
ме сне за јед ни це. За пред сед ни ка Ко ми
си је је иза бран Дра ган Ђу рић, ње гов 
за ме ник је Ра ди слав Про да но вић, а чла
но ви су Сло бо дан Бо ро вац, ње гов за ме
ник је Та тја на Сму ђа и дру ги члан је 
Пе тар Не ран џић, док је ње гов за ме ник 
Гор да на Љу бин ко вић. З. К.

ПО ЗО РИ ШНА СА ЛА У СТА РОЈ 
ПА ЗО ВИ

За вр шни ра до ви 
ре но ви ра ња

У то ку су за вр шни ра до ви ре но ви ра ња 
по зо ри шне са ле у Ста рој Па зо ви. У овој 
фа зи са ни ран је део кро ва, за ме ње не су 
про па ле да ске на по зор ни ци и ком плет
на ра све та у са ли и у хо лу лед све тли ма, 
про стор је осве жен но вим бо ја ма, а но ви 
из глед до био је и сам улаз у са лу. Иако је 
из гра ђе на пре ви ше од че ти ри де це ни је, 
по зо ри шна са ла у Ста рој Па зо ви, у ко јој 
се кул тур ни про гра ми од ви ја ју го то во 
сва ко днев но, има мо де ран из глед и тех
нич ки је до бро опре мље на. У по след њих 
не ко ли ко го ди на Цен тар за кул ту ру и 
Оп шти на Ста ра Па зо ва ула жу у ње но 
ре но ви ра ње и оса вре ме ња ва ње.  Ј.К.

„ПО ЛЕ ТА РАЦ“ НО ВА ПА ЗО ВА

Игра ли ште за де цу

Фон да ци ја Но вак Ђо ко вић 12. апри ла 
све ча но је отво ри ла игра ли ште за де цу у 
ПУ „По ле та рац“ у објек ту Бу ба ма ра у 
Но вој Па зо ви. Ово је дру го у ни зу игра ли
шта у Ср би ји у чи ју је адап та ци ју и опре
ма ње уло же но пре ко три ми ли о на ди на
ра. Фон да ци ја је до ни ра ла мо би ли јар 
вред но сти 13 хи ља да евра ко ји ће ко ри
сти ти за игру пре ко 350 ма ли ша на у овој 
уста но ви, а нај ста ри је гру пе су овом 
при ли ком из ве ле спорт ске игре. Све ча
ном отва ра њу су при су ство ва ли пред
став ни ци Фон да ци је, ПУ „По ле та рац“ и 
Оп шти не Ста ра Па зо ва на че лу са за ме
ни ком пред сед ни ка Оп шти не Ми ла ном 
Бе а ром.  З. К.

ОШ „ХЕ РОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Так ми че ње из
сло вач ког је зи ка

Пр во ме сто ме ђу осма ци ма на Ме ђу
оп штин ском так ми че њу из сло вач ког 
је зи ка, ко је је 9. апри ла одр жа но у Основ
ној шко ли „Хе рој Јан ко Чме лик“ у Ста рој 
Па зо ви, осво ји ла је Ва лен ти на Ху ђец из 
шко ле до ма ћи на, ода кле је и пр во пла си

ра на уче ни ца сед мог раз ре да, Ма ри ја 
Фол ћан. На так ми че њу је би ло 27 уче
сни ка из срем ских шко ла у ко ји ма се учи 
сло вач ки, као ма тер њи је зик, а по ред 
Па зо ве то су још Ер де вик и Су сек. По 
бро ју бо до ва ове го ди не је чак де вет уче
ни ка сед мог и осмог раз ре да оства ри ло 
пла сман на ре пу блич ко так ми че ње. 
Ме ђу њи ма из Ста ре Па зо ве по ред по ме
ну тих још су и Ла у ра Хру шкар, Ма ја 
Ге де љов ски, Ела Ба лаж, Вла ди слав 
Гу беч ка и Сан дра Опав ски. З. К.

БЕ ЛЕ ГИШ

О исто ри ја ту се ла
Ка ко Основ на шко ла „Ве ра Ми шче вић“ 

у Бе ле ги шу ове го ди не обе ле жа ва 65 
го ди на по сто ја ња и ра да у шко ли је одр
жа но пре да ва ње на те му „35 ве ко ва 
Бе ле ги ша“, на ко ме је др Ми лош Спа сић, 
ку стос Од се ка за пра и сто ри ју Му зе ја гра
да Бе о гра да, уче ни ци ма при бли жио 
исто ри ју овог под не бља. Пре да ва ње је 
об у хва ти ло исто ри ју и пра и сто ри ју на се
ља, ко ја је зна чај на не са мо за под руч је 
Сре ма и Вој во ди не, не го и це ле Ср би је. 
Реч је о ме сту ко је има ве о ма ин те ре
сант ну исто ри ју, ко ја се же до пе тог ми ле

ни ју ма пре но ве ере и од та да се на овим 
про сто ри ма жи ве ло у кон ти ну и те ту. Нај
по зна ти ја за Бе ле гиш је кул ту ра брон за
ног до ба ко ја је до би ла име по овом 
ме сту и зо ве се Бе ле ги шка кул ту ра, а 
про те же се на ши ро ком под не бљу цен
трал ног Бал ка на и Ју жне Па но ни је, од 
Ср би је, Ма ђар ске, Хр ват ске па све до 
Ру му ни је. Оно што је ка рак те ри стич но је 
то да је на овом под не бљу по сто ја ла 
сме на кул ту ра на јед ном ме сту и ни је 
био ни је дан тре ну так у исто ри ји ка да се 
не што ни је де ша ва ло, а основ ни по кре
тач је Ду нав, ко ји је вре ме ном ме њао и 
од ре ђи вао пеј заж овог ме ста. Ис тра же но 
је пет ло ка ли те та, пре те жно на се ља и 
не кро по ле, тј. гро бља, где је про на ђе на 
грн ча ри ја, ору ђе и на кит. Ар хе о ло шки 
на ла зи ко ји на ђе ни ис ко па ва њи ма 50. 
60. и 70. го ди на про шлог ве ка на ла зе се 
у Му зе ју гра да Бе о гра да, ко ји је за јед но 
са Ар хе о ло шким ин сти ту том оба вљао 
ис тра жи ва ња.  К. Л.

ОСНОВ НА ШКО ЛА У ВОЈ КИ

Ра ди о ни це
о пре вен ци ји на си ља 

У Осно вој шко ли „Ми лах Ха џић“ у Вој
ки одр жа на је, у пе так 21. апри ла, ин тер
ак тив на ра ди о ни ца на те му пре вен ци је 
раз ли чи тих об ли ка на си ља под на зи вом 
„Мо жда ни сте зна ли, али на си ље је...“ 
ко јој су при су ство ва ли уче ни ци са ме 
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шко ле са сво јим ро ди те љи ма и за по сле
ни ма у овој обра зов ној уста но ви. Пр вом 
у ни зу ин тер ак тив них ра ди о ни ца на те му 
пре вен ци је раз ли чи тих об ли ка на си ља, с 
ак цен том на вр шњач ко, ко ју во ди 
вр шњач ки еду ка тор Сло бо дан Стан ко
вић за по че ла је еду ка ци ја уче ни ка ви ших 
раз ре да во јач ке Основ не шко ле и њи хо
вих ро ди те ља, као и за по сле них у овој 
обра зов ној ин сти ту ци ји. У окви ру ра ди о
ни це при ка за ни су де ло ви пр вог еду ка
тив ног фил ма у Сре му на те му пре вен
ци је раз ли чи тих об ли ка на си ља ра ђе ног 
у про дук ци ји пе ћи нач ког Удру жња мла
дих ак ти ви ста уз по др шку Ми ни стар ства 
омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би је, а 
ро ди те љи и уче ни ци су пу тем ана ли зе 
ука за ли на мо гу ће ре ша ва ње раз ли чи
тих об ли ка на си ља. Ди рек тор ка шко ле 
ко ја је и са ма би ла укљу че на у ин тер
аквни рад са уче ни ци ма и њи хо вим 
ро ди те љи ма ис ти че да се про блем на си
ља увек мо же ре ши ти уко ли ко се на вре
ме уочи, те је до дат на еду ка ци ја од из у
зет не ва жно сти. Ин тер ак тив ним ра ди о
ни ци ма на ову те му у Основ ној шко ли 
„Ми лан Ха џић“ у Вој ки об у хва ће ни су 
уче ни ци свих раз ре да, па су та ко у апри
лу пла ни ра не за уче ни ке ви ших раз ре да, 
док се у ма ју на ста вља ју за уче ни ке 
ни жих раз ре да.  С. С.

ГО ЛУ БИН ЦИ

Тре ћа го ди на
про јек та „Оаза“

У Го лу бин ци ма се већ тре ћу го ди ну 
ре а ли зу је про је кат „Оаза“, ка да су уз 
по др шку ор га ни за ци је При ја те љи Вал
дорф пе да го ги је из Бер ли на ку пље не су 
три ку ће у овом се лу. Не ки од шти ће ни ка 
та мо жи ве, не ки до ла зе по вре ме но, а сви 
су ан га жо ва ни у про из вод њи по вр ћа. 
По вр тар ство је и на чин фи на си ра ња 
удру же ња и жи во та у ње му. Ми си ја Удру
же ња „Жи ви мо за јед но“ је да осо бе са 
смет ња ма у раз во ју учи ни ви дљи вим, 
при сут ним и ак тив ним у свим сег мен ти
ма дру штве ног жи во та, да афир ми ше 
све њи хо ве спо соб но сти и ин ди ви ду ал
ност, да про мо ви ше њи хо ва пра ва и омо

гу ћи им до сто јан ствен и ис пу њен жи вот. 
На про сла ви тре ћег ро ђен да на „Оазе“, у 
су бо ту 22. апри ла, ко јој су при су ство ва
ли и пред став ни ци број них ор га ни за ци ја 
и цен та ра ко ји се ба ве про бле ма ти ком 
осо ба с ин ва ли ди те том, ме шта ни се ла, 
обе ле жен је и Дан пла не те Зе мље. 

Ј. К.

ГРАД СКИ ХОР СТА РА ПА ЗО ВА

Про лећ ни кон церт
Град ски хор Ста ра Па зо ва је  у сво јој 

16. го ди ни по сто ја ња иза шао, у не де љу 
23. апри ла, пред пу бли ку на свом про
лећ ном кон цер ту, и ка ко је ре кла Рад ми
ла Ан дре је вић, хо ро во ђа, на ре пер то а ру 
има ју ве ли ки број ну ме ра, та ко да би 
сва ког ме се ца мо гли да одр жа ва ју кон
цер те. У три бло ка по ка за ли су ра зно вр
сност и ле по ту пе са ма – од  ду хов них, 
пре ко ре не сан сних до об ра де срп ских 
пе са ма, али и за бав них, ко је су де ли мич
но из ве ли и са сво јим го сти ма.  При ја те
љи хо ра, по пут Вла де Ка ни ћа, са ста ва 
Ју ли ус из Бе о град и уче ни ка Му зич ке 
шко ле Љу бин ка Ла зи ћа, та ко ђе су из ве
ли за њих пре по зна тљи ве пе сме и ка ко 
се чу ло на по чет ку про гра ма, до не ли 
про ле ће по кло ни ци ма пе сме и му зи ке.

  З. К.

СМО ТРА РЕ ЦИ ТА ТО РА

Шест злат а за
Ста ро па зов ча не 

Злат ну ди пло му са По кра јин ске смо
тре ре ци та то ра, ко ја се одр жа ва ла од 
21. до 23. апри ла у Сеч њу  до не ло је чак 
шест пред став ни ка из оп шти не Ста ра 
Па зо ва, од то га се тро је пла си ра ло на 
нај ви ши ни во. У сред њем уз ра сту зла то 
је при па ло Ло ри Мер шак, Љу би ци Ог ње
но вић и Ан дре ју Си мен ди ћу, док је у 
не де љу 23. апри ла, ка да су на сту пи ли 
од ра сли ре ци та то ри зла то при па ло 
Јо ва ну Ми ље ви ћу, Ја ни Ру ман и Еми 
Ко чиш, ко ја се пла си ра ла и на ре пу блич
ко так ми че ње, где ће уче ство ва ти и 
Си мен дић и Ог ње но вић из сред њег 
уз ра ста. Ста ро па зо вач ка оп шти не је 
има ла 12 пред став ни ка у сва три уз ра
ста. Так ми ча ре оце њу је жи ри у са ста ву: 
Ми о драг Пе тро вић, глу мац и пе сник, 
Ка та лин Фа зе каш, про фе сор ка, Ана 
Ле ско вац, драм ска умет ни ца, Да ни е ла 
Ра ду, про фе сор ка и Ми хај ло За зу љак, 
но ви нар.   З. К. 

„НЕ МА ЊИ ЋИ“ СТИ ГЛИ
У СУР ДУК

Сни мље не че ти ри 
сце не за се ри ју 

На кон сни ма ња се ри је „Не ма њи ћи – 
ра ђа ње кра ље ви не“  у Сту де ни ци, 
Но вом Па за ру и Ко па о ни ку глу мач ка 
еки па је у су бо ту, 22.апри ла, сти гла и у 
Сур дук, где су сни мље не че ти ри сце не, 
од ко јих јед на при ка зу је по вра так мо на

ха Са ве са мо шти ма сво га оца Си ме о на, 
с ци љем по ми ре ња бра ће Сте фа на и 
Ву ка на, ко ји су за ра ти ли око вла сти. 
Сур дук је као ме сто сни ма ња иза бран 
због свог ка рак те ри стич ног  пеј за жа, 
ис та као је про ду цент Ми шко Сте ва но
вић, до дав ши да је сни ма ње ова кве 
се ри је је дан од нај ве ћих про је ка та РТС

а. Ка ко је на сни ма њу уче ство ва ло и 20 
ко ња ни ка, ре ди тељ Мар ко Ма рин ко вић  
ис та као је сце ну про ла ска нор ман ских 
ви те зо ва на пу ту за Је ру са лим, ре кав ши 
да ће уз мул ти пли ка ци ју, упо тре бом 
са вре ме них тех но ло ги ја сце на би ти још 
им пре сив ни ја. У се ри ји се по ја вљу ју нај
ве ћа име на на ше глу мач ке сце не, а  
еми то ва ње се мо же оче ки ва ти кра јем 
ове го ди не у ко јој се обе ле жа ва 800 
го ди на од кру ни са ња Сте фа на Пр во вен
ча ног, ко јег глу ми Во јин Ћет ко вић.

 К. Л.

НИ СКЕ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ
ПРО БЛЕМ ЗА ВО ЋА РЕ

Ра та ри без
ве ће ште те

Зим ске тем пе ра ту ре у Ср би ји до не ле 
су про бле ме во ћа ри ма на ро чи то у зла
ти бор ском и по ду нав ском кра ју. По љо
при вред ни ци се на да ју да мраз не ће 
по тра ја ти, јер би мо гао да оште ти и 
ра тар ске и по вр тар ске кул ту ре. За са да 
је си ту а ци ја на њи ва ма и ба шта ма до ста 
до бра. У ба шта ма је нај ви ше пре тр пео 
кром пир и ра сад ко ји ни је по кри вен 
фо ли јом, док су од по љо при вред них 
кул ту ра нај о се тљи ви ји ку ку руз, со ја и 
уља на ре пи ца.  Озим ни усе ви  на ла зе се 
у фа зи вла та ња и от пор ни су на тем пе
ра ту ре до ми нус че ти ри. Оно што је 
до бро, је сте да је па ла ки ша, јер кад су 
ни ске тем пе ра ту ре мно го је бо ље да 
зе мљи ште бу де мо кро и тем пе ра ту ра 
зе мљи шта знат но је ви ша од тем пе ра ту
ре ва зду ха. Kада ото пли, по љо при вред
ним про из во ђа чи ма се са ве ту је упо тре
ба ами но ки се ли на, ни ка ко не жу ри ти са 
при ме ном хер би ци да.

Ј. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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МИ ТРО ВАЧ КА
БИ БЛИ О ТЕ КА

Промоција 
књига 

У Би бли о те ци „Гли го ри
је Во за ро вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци про шлог 
че тврт ка 20. апри ла одр
жа на је про мо ци ја две 
књи ге „Не за пам ће на бит
ка – Срп ски до бро вољ ци у 
Ру си ји 1914 – 1918“ и 
„Срп ски до бро вољ ци 1914 
– 1918. жи во ти и се ћа ња“ 
Ми ла на Ми ци ћа, о исто ри
ја ма лог чо ве ка у Ве ли ком 
ра ту. Ор га ни за тор ове 
про мо ци је био је Исто риј
ски ар хив „Срем“, а про
мо ци ји је при су ство вао и 
Или ја Не дић, на чел ник 
Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну.

В. Ц.

СРЕМСКA 
МИТРОВИЦA

Мото сусрет 
28. априла 

Тра ди ци о нал ни, 22. по 
реду мото скуп у орга ни за
ци ји Мото клу ба „Срем“ 
одр жа ће се наред ног 
викен да у Срем ској 
Митро ви ци. Током три 
дана, од 28. до 30. апри ла 
на пла цу Ауто мото саве за 
Срби је оку пи ће се љуби
те љи дво точ ка ша из 
Срби је и окол них зема ља.

Дефи ле ули ца ма гра да 
пла ни ран је за субо ту од 
16 часо ва, а исте вече ри 
поред неко ли ко локал них 
бен до ва насту пи ће и 
хрват ски састав Брко ви.

С. Б.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Но ви не у јав ном пре во зу 
На свим ауто бу ским 

ста ја ли шти ма у Срем
ској Ми тро ви ци, ко јих 

је укуп но 21, по ста вље на су 
оба ве ште ња o ре ду во жње. 
О но ви на ма у јав ном пре во
зу го во рио је вр ши лац ду
жно сти на чел ни ка Град ске 
упра ве за са о бра ћај, ко му
нал не и ин спек циј ске по
сло ве Ми ро слав Јо ва но вић. 

 На сва ко ста ја ли ште у 
гра ду смо ста ви ли из вод из 
ре да во жње за оне ауто бу се 
ко ји ту да про ла зе. Гра ђа ни 
мо гу да ви де вре ме до ла ска 
и од ла ска ауто бу са, ка ко 
за рад не да не та ко и за ви
кенд. На са мим пла ка ти ма 
на ла зе се и оста ле ин фор
ма ци је ко је су зна чај не за 
пут ни ке, као што су при каз 
зо на, тре нут не це не по је ди
нач них ка ра та по зо на ма, 
број те ле фо на на ко јем гра

ђа ни мо гу да до би ју де таљ
не ин фор ма ци је о пре во зу. 
Ду го роч ни план за 2017. је 
да уве де мо ин фор ма ци о
ни си стем у јав ни пре воз, у 
ци љу по ве ћа ња тач но сти и 
ре дов но сти кре та ња ауто
бу са и по ве ћа ња кон тро ле. 

Нај бит ни је је да пра ти мо 
кре та ње ауто бу са и да зна
мо у сва ком тре нут ку где се 
на ла зе, да ли по шту ју ли ни
је, ред во жње и ко јом бр зи
ном се кре ћу – ре као је Јо
ва но вић. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, 
у на ред ном пе ри о ду пла
ни ра но је да сви ауто бу си 
бу ду опре мље ни елек трон
ским дис пле ји ма на ко ји ма 
ће се ис пи си ва ти број и на
зив ли ни је. Та ко ђе, у пла
ну је да се уве де и бе жич
ни ин тер нет, као и по ста ве 
ка ме ре у ауто бу си ма ра ди 
без бед но сти пут ни ка, али 
и кон тро ле про да је ка ра та, 
ма да се раз ми шља и о уво
ђе њу елек трон ске на пла те. 
Овај ин фор ма ци о ни си стем 
је пла ни ран да стар ту је 1. 
сеп тем бра. 

С. С.

На чел ник за саобраћај
Ми ро слав Јо ва но вић

У ми тро вач кој ка сар ни 
„Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“ 11. апри ла 

одр жан је „Дан отво ре них 
вра та“. Ка сар на у Срем ској 
Ми тро ви ци је по сед ми пут 
отво ри ла сво је ка пи је за све 
гра ђа не ко ју су же ле ли да 
по се те јед ну је ди ни цу Вој
ске Ср би је. Ова ква ак ци ја 
ор га ни зо ва на је у ци љу 
бо љег ме ђу соб ног раз у ме

ва ња, при бли жа ва ња и упо
зна ва ња јав но сти са ор га ни
за ци јом жи во та и ра да у 
је ди ни ца ма 1. бри га де коп
не не Вој ске. 

У то ку ак ци је при ка зан је 
део опе ра тив них спо соб но
сти је ди ни ца ко ји под ра зу
ме ва при каз сред ста ва рат
не тех ни ке као и при каз 
ве шти на и спо соб но сти при
пад ни ка је ди ни ца Гар ни зо

на Срем ска Ми тро ви ца. 
По се ти о ци ма је би ло омо гу
ће но раз гле да ње и ру ко ва
ње по је ди ним сред стви ма и 
на о ру жа њем, во жња бор бе
ним во зи ли ма и оби ла зак 
про сто ри ја у ко ји ма вој ни ци 
жи ве и ра де. Та ко ђе, ор га
ни зо ва на је и ху ма ни тар на 
ак ци ја до бро вољ ног да ва
ња кр ви. 

М. Н.

МИ ТРО ВАЧ КА КА САР НА

Дан отво ре них вра та
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ПРИ ЧЕ О ЉУ ДИ МА: Др ДРА ГАН КР СТИЋ 

Доктор за душу

Шид има ду гу тра ди ци ју до брих ле
ка ра. Ста ри је ге не ра ци је још се 
се ћа ју док то ра Ива на Шкро бо та, 

Тим ка Се ге ди ја, Бра це Сте фа но ви ћа, 
Ни ко ле Ко ла ри ћа, Алек сан дра Стан ко
ви ћа, Жи во ра да Ши пи ћа и дру гих. И ме
ђу но вим ге не ра ци ја ма ле ка ра има оних 
ко је су гра ђа ни због њи хо вог за ла га ња 
на по слу це не и по шту ју. Ме ђу њи ма је 
и Дра ган Кр стић, по пу лар ни док тор Кр ле, 
ка ко га Ши ђа ни од ми ло ште зо ву.

 Имам сво је па ци јен те, ко ји ма се тру
дим да по мог нем у скла ду са мо гућ но
сти ма са вре ме не ме ди ци не. Као на ци ја 
све ви ше ста ри мо, па је и по моћ ле ка ра 
све по треб ни ја. Са слу шам сва ког свог 
па ци јен та, че сто ми ис при ча ју це лу сво ју 
жи вот ну исто ри ју, па је и то део те ра пи је, 
јер љу ди су се оту ђи ли јед ни од дру гих, 
мно ги про во де да не и го ди не у са мо ћи, 
не ма ју ко ме да ис ка жу бол што их ти шти 
у ду ши – ка же др Кр стић.

Ка да ми је у пе ро го во рио о се би, учи
ни ло ми се да пре да мном сто ји не ка кав 
ју нак из Че хо вље вих при по ве да ка или 
дра ма. Та кав је жи вот ни пут Дра га на Кр
сти ћа, др Кр ле та, да ми се чи ни да ту 
драм ску рад њу не би бо ље ре жи рао ни 
Ста ни слав ски, нај бо љи по зна ва лац ре
жи је и дра ма тур ги је од ка да те а тар по
сто ји.

 Ро дио сам се у Ши ду 1960. го ди не 
и већ у ра ном де тињ ству мо рао сам на 
опе ра ци ју ку ка. Остао сам трај ни ин ва
лид, али ми то ни је сме та ло да се из бо
рим за све оно што сам сма трао да је 
вред но у жи во ту. По не кад сам ра дио та
кве ства ри, ре ци мо из вла че ње и спа са
ва ње ра ње них, у ра ту де ве де се тих, ко је 
ни су мо гли ни сме ли ни мно го здра ви ји 
од ме не. По за вр шет ку Гим на зи је упи сао 

сам Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са
ду. За ме не ни је ме ста на бу џе ту па сам 
це ло куп не сту ди је мо рао сам да фи нан
си рам. Би ло је то ве ли ко оп те ре ће ње за 
мо ју по ро ди цу, ма ти ми је би ла слу жбе
ни ца у Ме сној ин ду стри ји „Срем“ Шид, а 
отац са о бра ћај ни тех ни чар на Же ље зни
ци. Мно го че га сам се од ри цао, ра дио уз 
сту ди ра ње, али сам фа кул тет за вр шио 
1987. го ди не. Во лон ти рао сам у Срем
ској Ми тро ви ци и Ши ду. Из шид ског До ма 
здра вља сла ли су ме, по за вр шет ку рад
ног вре ме на, да идем по се ли ма и та мо 
оба вљам ле кар ску прак су. Пу то вао сам 
сто пи ра ју ћи или пе ши це, че сто по ло шем 
вре ме ну, али сам увек сти зао на вре ме 

да мо ји па ци јен ти не тр пе и да на вре ме 
до би ју од го ва ра ју ћу те ра пи ју – при се ћа 
се др Кр стић.

Слу жио је ар ми ју Дра ган Кр стић у Шко
ли ре зер вних офи ци ра на Вој но ме ди
цин ској ака де ми ји у Бе о гра ду, и из ње 
иза шао са чи ном пот по руч ни ка. Спе ци ја
ли за ци ју хи рур ги је упи сао је 1992. го ди не 
и опет је све сам мо рао да фи нан си ра. 
По за вр шет ку спе ци ја ли за ци је ра дио је 
шест ме се ци на ВМА у Бе о гра ду, по том 
је кон ку ри сао у ре ги о нал ној бол ни ци у 
Срем ској Ми тро ви ци на ме сто хи рур га, 
али га ни су при ми ли.

 У Ву ко ва ру на Оде ље њу оп ште хи
рур ги је, за јед но са про фе со ром док то
ром Иван ко ви ћем, имао сам опе ра ци ју 
на отво ре ном ср цу. Спа са ва ли смо чо ве
ку жи вот јер је био ра њен од де фан зив не 
бом бе. Др жао сам ње го во ср це у ру ци и 
бла го га ма си рао, и гле чу да, ли ни ја ко ја 
је рав но те кла по екра ну по че ла је да се 
по ме ра у рит му ра да ср ца. Вра ти ли смо 
га из мр твих у жи вот  та ко го во ри чо век 
ко ји се ја вио као док тор до бро во љац да у 
стра хо та ма ра та спа са ва жи во те. 

За вр шио је Дра ган Кр стић и курс ки
не ске акум пук ту ре. Овај курс је био 
ор га ни зо ван, ка же нам он, у удру же

њу Бе ла До на, ко је чи не ле ка ри тра ди ци
о нал не ме ди ци не, и сма тра се да је то 
вид до пун ског ле че ња, при знат од Свет
ске здрав стве не ор га ни за ци је. По но сан 
је на сво је две кћер ке, обе фа кул тет ски 
обра зо ва не. Увек на сме јан, спре ман да 
се на ша ли, оми љен у гра ду, др Кр ле мо
же да вас ле чи у сво јој ор ди на ци ји, или 
да вам не што од сви ра на там бу ри или ги
та ри. Све за ви си шта вам је у од ре ђе но 
вре ме по треб ни је. 

Зо ран Мар ко вић

Осим ме ди ци не, ко ја је ње го во жи вот но 
опре де ље ње, али и љу бав, Дра ган Кр стић 
има још јед ну љу бав, а то је му зи ка. 

 Ни жу му зич ку шко лу „Фи лип Ви шњић“ 
у Ши ду за вр шио сам 1978. го ди не, за јед
но са ма ту ром у Гим на зи ји. Био сам у 
кла си про фе со ра Дра га на Кр сма но ви ћа и 
Стан ке Сре мац, на Од се ку за кла вир. 
По том сам код про фе со ра То до ро ви ћа 
ишао на ча со ве ги та ре, а Зла тан Сре мац 
ме је упу тио у тај не сви ра ња сак со фо на. 
Од тог до ба му зи ка је не раз двој ни део мог 
жи во та, ре као бих и нај леп ши. Сви рао 
сам у ра зним ор ке стри ма и бен до ви ма 
ско ро све вр сте му зи ке. На у чио сам да 
сви рам там бу ру, и са да под ру ко вод ством 
про фе со ра Јо ва на Тра ви це сви рам у 
град ском там бу ра шком ор ке стру – на во ди 
др Дра ган Кр стић.

Там бу раш
и ги та ри ста
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ОДР ЖАН ПР ВИ ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ

Митровица – град хорова
У Срем ској Ми тро ви ци 

про шле не де ље, 23. 
апри ла одр жан је пр

ви Фе сти вал хор ске му зи
ке. Хо ро ва из Ср би је, али и 
Ре пу бли ке Срп ске узе ли су 
уче шће на овој ма ни фе ста
ци ји, ко ја је би ла ре ви јал ног 
ка рак те ра. Ма ни фе ста ци ја 
је по че ла ли тур ги јом у Са
бор ном хра му Све то ве ли
ко му че ни ка Ди ми три ја ко ју 
је слу жио епи скоп срем ски 
Ва си ли је. На кон то га, на 
Град ском тр гу сви хо ро ви 
от пе ва ли су ком по зи ци ју 
ко јом се обе ле жа ва пра зник 
Вас кр се ња. Ма ни фе ста ци
ја се на кон то га, уз до бро 
дру же ње, на ста ви ла у По
зо ри шту „До бри ца Ми лу ти
но вић”.

Ини ци ја тор и ор га ни за
тор ове ма ни фе ста ци је је 
Јо ван ка Ива нић, про фе
сор ка сол фе ђа, хо ра и кон
тра пунк та у Му зич кој шко ли 
„Пе тар Кран че вић“ у Срем

ској Ми тро ви ци, ко ја во ди и 
цр кве ни хор „Све ти Са ва“ 
при Са бор ној цр кви, али 
и сред њо школ ски хор при 
Му зич кој шко ли.

 Већ се дам го ди на во дим 
цр кве ни хор „Све ти Са ва“, 
и он пред ста вља на ста вак 
пр во бит ног срп ског пе вач
ког дру штва ко је је ра ни је 
осно вао Пе тар Крањнче
вић, по ко јој и Му зич ка шко
ла но си име. То пе вач ко 
дру штво је пре ки да ло свој 
рад у ви ше на вра та, али од 
2009. го ди не хор кон стант
но функ ци о ни ше, без пре
ки да, уз по др шку све штен
ства при Са бор ном хра му. 
За хва љу ју ћи тој по др шци, 
до шли смо на иде ју да ове 
го ди не ор га ни зу је мо хор ски 
фе сти вал, с об зи ром на то 
да нам је сви ма по зна то да 
је Срем ска Ми тро ви ца град 
у ко јем се мно го пе ва. То 
по твр ђу је и чи ње ни ца да 
је Сир ми јум кан то рум, као 

наш нај по зна ти ји хор, из у
зет но до бро функ ци о ни сао 
док га је во дио про фе сор 
Во ји слав Бу гар ски. У по
след њих 15, 20 го ди на, от
ка ко тај хор ви ше не функ
ци о ни ше, у гра ду је за мр ло 
и хор ско пе ва ње, из гу би ла 
се кул ту ра и од нос пре ма 
зна ча ју хор ског му зи ци ра
ња – сма тра Јо ван ка Ива
нић. 

Ка ко се у основ ним и 
сред њим шко ла ма све ма
ње по шту је рад ан сам ба
ла, ак ту ел на је ини ци ја ти ва 
про свет них рад ни ка да се 
исти са чу ва ју. 

 Хор ска му зи ка не до при
но си са мо хор ском пе ва њу, 
не го и раз во ју јед ног ле пог 
по на ша ња, ме ђу соб ног по
што ва ња, по себ но кад су у 
пи та њу ама тер ски ан сам
бли, јер су он да ту укљу че ни 
уз ра сти раз ли чи тих до би. 
Хор у ко јем сам ја хо ро во ђа 
бро ји 30 чла но ва. Нај мла ђи 
члан је уче ник пр вог раз ре
да сред ње шко ле, а има мо 
и пен зи о не ре. Ра ни је је би
ло ба ка и де ка у ве ћем бро
ју, сад их је не што ма ње, а 
чла но ви на шег хо ра су уз
ра ста од 15 до 60 го ди на. 
То је не што што је нај леп
ше, јер они ме ђу соб но уче, 
мла ди ка ко да на пре ду ју, а 
ста ри ји ка ко да бу ду то ле
рант ни ји, да се упо зна ју са 
са вре ме ним сти ло ви ма жи
во та. Ја сам се у тој при чи 

Не ка да је у Срем ској Ми тро ви ци  функ ци о
ни сао „Сир ми јум кан то рум“, ко јег је чи ни ло 
пе де се так де во ја ка. Пре ви ше од 20 го ди на, тај 
хор је про гла шен хо ром над хо ро ви ма у Евро
пи, а на свет ском так ми че њу у Бар се ло ни, 
њи хов на ступ је про ду жен на ин си сти ра ње 
шпан ске кра љев ске по ро ди це. Умет нич ки ру ко
во ди лац и ди ри гент хо ра био је Во ји слав 
Бу гар ски. У Кан то ру му је за све ове го ди не 
пе ва ло пре ко 400 де во ја ка, сва ка ге не ра ци ја 
има ла је но ве успе хе. За слу га за то нај ви ше 

при па да Бу гар ском, ко ји их је на у чио не са мо 
да пе ва ју, већ и био њи хов пе да гог, мен тор, 
при ја тељ. До бит ник је ју го сло вен ског при зна
ња „По ча сни члан му зич ких пе да го га“. На гра
ђен је „Искром кул ту ре“, по кра јин ским при зна
њем за ду го го ди шњи рад на не го ва њу хор ског 
пе ва ња. Био је пр ви по је ди нац ко ји је до био 
ову на гра ду у Срем ској Ми тро ви ци. Ро ђен је у 
Ва ље ву, сту ди рао је у Спли ту и Са ра је ву, а 
по след њих че тр де се так го ди на жи ви у Срем
ској Ми тро ви ци.

Чу ве ни „Сир ми јум кан тор ум“

Хор „Све ти Са ва“

Хор ска му зи ка 
не до при но си 
са мо хор ском 
пе ва њу, не го

и раз во ју
јед ног ле пог
по на ша ња и
ме ђу соб ног
по што ва ња, 

каже Јованка 
Иванић
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на шла за то што обо жа вам 
пе ва ње. Би ла сам чла ни
ца хо ра Ср ба ди је из Би је
љи не још од 1992. го ди не. 
Ме ни је хор ско му зи ци ра ње 
вр ло бли ско и вр ло ва жно. 
Сма трам да је вр ло ва жно 
да се одр жи и по основ ним 
шко ла ма и мо ја иде ја је да 
оку пи мо де цу из основ них 
и сред њих шко ла ка ко би 
осе ти ли ат мос фе ру хор ског 
му зи ци ра ња. Ве ра Ми лан
ко вић је ре кла да онај ко не 
пе ва он и не жи ви. Ако она, 
као је дан вр стан ком по зи
тор, ка же да смо ми као зе
мља у про бле му јер се све 
ма ње пе ва, он да тре ба да 
се за бри не мо, то ни је до
бра по ру ка – до да је хо ро во
ђа Јо ван ка Ива нић. 

У хо ру „Све ти Са ва“ пе ва 
осам му шка ра ца и 20 де во
ја ка. 

 Ро ди те љи ка да раз го
ва ра мо о хо ру ми сле да 
то ни је за де ча ке и има ју 
пред ра су де, за то као и сви 
хо ро ви има мо про блем са 
му шком по пу ла ци јом. Хор 
без му шког гла са не мо же 
да по ка же сву ле по ту хор
ске му зи ке. Оно што је по 
ме ни нај бит ни је је до бар 
ри там, ни је то ли ко би тан 
глас. Онај ко не ма до бар 
ри там, тај те шко мо же да се 
укло пи у за јед ни цу. По што 
овај хор ни је град ски не го 
цр кве ни, онај ко не по шту је 
цр кву и ни је спре ман да се 
по ви ну је основ ним пра ви
ли ма од но са пре ма цр кви 
и по што ва ња ли тур ги је и 
ве ре он не тре ба да се при
кљу чи ова квом хо ру. Мо жда 
је ово при ли ка да се су ге
ри ше и да се осну је ква ли
те тан град ски хор. Тре ба
ло би на пра ви ти озби љан 
град ски хор, јер је не ка да 
Ми тро ви ца хор ски жи ве ла. 
Ма да, хор ска му зи ка ни је то 
це ње на у на шем гра ду ка ко 
до ли ку је – ка же за крај Јо
ван ка Ива нић. 

Са ња Ста не тић

По ред то га што је успе шна 
као хо ро во ђа цр кве ног хо ра 
„Све ти Са ва“ Јо ван ка Ива нић 
во ди и ме шо ви ти хор „Кран че
вић“ ко ји функ ци о ни ше при 
Му зич кој шко ли „Пе тар Кран
че вић“. У су бо ту, 22. апри ла 
овај хор осво јио је пр ву на гра
ду на Ре пу блич ком так ми че њу 
у Но вом Са ду. 

Успех у 
Новом Саду

У Спе ци јал ном резер
ва ту при ро де „Заса
ви ца“ про шле субо те, 

22. апри ла одр жан је осми 
по реду „Дан мага ри ца“, 
све ча ност у сла ву ове кори
сне живо ти ње коју су, кажу 
у резер ва ту, спа си ли од 
уни ште ња. 

 Ово је дан пле ме ни те 
живо ти ње коју смо спа си
ли од уни ште ња и нај ве ћи 
смо чува ри мага ри ца у југо
и сточ ној Евро пи. Да би то 
успе ло мора ли смо раз ви
ти читав про грам, посеб но 
мага ре ћег мле ка које је изу
зет но по томе што је слич но 
људ ском и што је пре све га 
добро за децу, за лече ње 
брон хи ти са и аст ме. Дра

го це ну теч ност смо пре тво
ри ли у низ козме тич ких про
из во да као што су кре ме за 
лице, сапу ни, а затим смо 
једи ни и први у све ту напра
ви ли сир од мага ре ћег мле
ка. То је побу ди ло вели ко 
инте ре со ва ње код јав но сти  
како код нас тако и у све ту 
 иста као је управ ник резер
ва та Сло бо дан Симић.

Он је додао да је „Заса ви
ца“ недав но доби ла при зна
је Саве та Евро пе за раз вој 
кра јо ли ка, тако да је тре
нут но међу пет наци о нал
них пар ко ва и резер ва та 
у Евро пи са овим при зна
њем.

 Ја прет по ста вљам да је 
сигур но један од јачих еле

ме на та за доби ја ње при
зна ња из Бри се ла пре по
зна тљи вост резер ва та по 
про из во ди ма од мага ре ћег 
мле ка – каже Симић.

На неко ли ко места у све
ту се одр жа ва мани фе ста
ци ја посве ће на мага ри ца
ма, али по так ми че ње у 
кува њу папри ка ша од мага
ре ћег меса „Заса ви ца“ је 
једин стве на. 

Ђор ђе Бело мар ко вић, 
дуго го ди шњи рад ник у 
резер ва ту чува тај ну и не 
ода је тех ни ку и начин пра
вље ња овог јела. Како 
каже, мага ре ћи папри каш 
или гулаш има посе бан 
укус, месо је по струк ту ри 
дру га чи је, посни је пошто су 
магар ци биљо је ди, а самим 
тим и здра ви је.

На тури стич ком „дра гу љу 
севе ра Мачве“ нај мла ђи су 
про шле субо те укра ша ва ли 
пулад, леп ше поло ви не су 
ужи ва ле у кре ма ма и сапу
ни ма, све у сла ву ове живо
ти ње која је непра вед но 
скрај ну та.

С. Бјел кић

МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У СРП „ЗАСА ВИ ЦА“

Мага ри ца ма у част

Сло бо дан Симић,
управ ник СРП „Заса ви ца“

Ђор ђе Бело мар ко вић не откри ва тај ну мага ре ћег папри ка ша

Резер ват нај ве ћи чувар мага ри ца у југо и сточ ној Евро пи
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ОВАН: Поку ша ва те 
да оства ри те сво је 
послов не циље ве, 
али посто је изне над

ни про бле ми који вас успо ра ва ју. 
Немој те дозво ли ти да вас неко 
под сти че на ривал ство или на 
послов но – финан сиј ски ризик. 
Осе ћа те нела год ност зато што не 
успе ва те да уго ди те дру ги ма. 
Парт нер нема довољ но слу ха за 
ваша обја шње ња и изго во ре а 
вама недо ста је стр пље ње. 

БИК: Делу је те одлуч
но и амби ци о зно. 
Ваши послов ни пла
но ви могу да се 

оства ре на лак начин и на зајед
нич ко задо вољ ство. Нала зи те се 
у при ли ци да тести ра те сво је 
спо соб но сти или у шарм који 
посе ду је те. У зави сно сти од свог 
емо тив ног ста ту са, пла ни ра те 
нови сусрет или узбу дљи ву заба
ву у дво је. Усме ри те сво је мисли 
у пози тив ном сме ру. 

БЛИ ЗАН ЦИ: У сусре
ту са сарад ни ци ма 
повре ме но вам недо
ста је стр пље ње и 

сми сао за дипло мат ским мани ри
ма. Убр за ва те неке послов не 
ситу а ци је, али све има сво ју 
добру или лошу стра ну. Потреб
но је да при хва ти те нечи ју пону ду 
и да кори гу је те сво је пона ша ње, 
парт нер оче ку је да испу ни те сво
ја обе ћа ња. Пре дах ни те и успо
ри те свој убр за ни ритам. 

РАК: Избе га вај те 
непо зна те ситу а ци је 
које уно се додат ну 
нер во зу или поре ме

ћај у основ не сарад нич ке одно
се. Уз добру орга ни за ци ју, већи
ну оба ве за може те да завр ши те 
у пла ни ра ном року и на рутин
ски начин. Уко ли ко сте изне на
ђе ни парт не ро вом реак ци јом, 
учи ни те све што је потреб но да 
сми ри те зајед нич ке и уза вре ле 
стра сти. 

ЛАВ: Ако вас неко 
кри ти ку је то пред ста
вља додат ну тему за 
раз ми шља ње, али не 

и повод за нови сукоб у одно су са 
сарад ни ци ма. У одлу чу ју ћем 
момен ту, сло бод но рачу нај те на 
нечи ју искре ну подр шку. Нема те 
довољ но стр пље ња да раз ре ши
те раз ли чи те неспо ра зу ме. Ири
ти ра вас сазна ње о пла но ви ма 
које има бли ска осо ба. 

ДЕВИ ЦА: Мисли те да 
има те пре ви ше 
послов них или при
ват них оба ве за, а да 

неко дру ги про ла зи без бри жни је 
и да кори сти вашу добру вољу. 
Уко ли ко вам сме та нечи је лагод
но пона ша ње, потру ди те се да 
заве де те ефи ка сни ји прин цип 
ува жа ва ња и рав но прав но сти. 
Осе ћа те латент ну узне ми ре ност. 
Потре бан вам је неко ко заи ста 
може да улеп ша ваше емо тив но 
рас по ло же ње.

ВАГА: Неко вас под
се ћа на ружне из про
шло сти или на неке 
неиз ми ре не рачу не, 

које бисте радо желе ли да забо
ра ви ти. Поне кад се све сво ди на 
прин цип узи ма ња или дава ња, 
оно што доби ја те има висо ку 
цену и зах те ва додат но зала га
ње. Неко вас дово ди пред ново 
емо тив но иску ше ње. Сми шља те 
нови одго вор или начин на који 
тре ба да посту пи те пре ма бли
ској осо би. 

ШКОР ПИ ЈА: Нови 
неспо ра зу ми могу да 
пре ра сту у непри јат ну 
ситу а ци ју, важно је да 

зашти ти те сво је послов но – 
финан сиј ске инте ре се. Уко ли ко 
вам недо ста је нечи ја подр шка, 
позо ви те осо бу за коју вас везу ју 
пози тив но иску ство и зајед нич ки 
инте ре си. Парт нер тести ра ваше 
стр пље ње  али ви још увек нисте 
спрем ни да одго во ри те на нов 
иза зов. 

СТРЕ ЛАЦ: Све се 
нала зи у вашим рука
ма, али под усло вом 
да реа гу је те у пра вом 

тре нут ку и у скла ду са зајед нич
ким пра ви ли ма о успе шном 
посло ва њу. Добро про це ни те 
сво је послов не наме ре и реал не 
могућ но сти. Нема потре бе да 
пре но си те сво ју нер во зу на 
воље ну осо бу, учи ни те нешто у 
при лог бољем рас по ло же њу и 
уза јам ном раз у ме ва њу. 

ЈАРАЦ: Нала зи те се у 
неза хвал ној послов
ној пози ци ји са огра
ни че ним могућ но сти

ма на акци ју. Глав ни дога ђај се 
одви ја мимо ваше воље. Немој те 
дозво ли ти да про ла зи те као 
пора же на стра на, али немој те ни 
пре у ве ли ча ва ти сво је спо соб но
сти. Потреб на вам је нечи ја емо
тив на накло ност и пажња. Ипак, 
има те ути сак да што више тра жи
те мање доби ја те. 

ВОДО ЛИ ЈА: Пола зи
те од погре шних 
инфор ма ци ја или од 
лажне сли ке коју има

те о јед ној осо би, тако да доно си
те погре шан закљу чак. Послов ни 
успех пред ста вља логи чан след 
дога ђа ја и окон ча ње неких непри
јат них ситу а ци ја. Боље је да се 
бави те сво јим емо тив ним диле
ма ма, него што се упли ће те у 
туђе пла но ве. 

РИБЕ: Има те довољ
но сме ло сти да каже
те оно што мисли те 
пред сво јом око ли

ном, али то се лоше одра жа ва на 
ваш послов ни или дру штве ни 
ста тус. Поне кад је тешко поми ри
ти раз ли чи та послов на уве ре ња 
и инте ре се. Уко ли ко вам је ста ло 
да ути че те на свог парт не ра, упо
тре би те неко мало и кори сно 
лукав ство.

VREMEPLOV
26. април

1452. Ро ђен ита ли јан ски сли
кар, ва јар, про на ла зач и 
на уч ник Ле о нар до да Вин чи.
1986. Екс пло ди рао IV блок 
ну кле ар не цен тра ле у Чер
но би лу у Укра ји ни. Ра ди о ак
тив ни обла ци пре кри ли го то
во це лу Евро пу, а по сле ди це 
се ис пи ту ју. Цен тра ла трај но 
за тво ре на 15. де цем бра 
2000. 

27. април
1945. Ухап шен ита ли јан ски 
дик та тор Бе ни то Му со ли ни, 
стре љан на ред ног да на у 
ме сту Дон га, на оба ли је зе ра 
Ко мо. 

28. април
1918. У за тво ру у Те ре зи ну у 
Че шкој умро Га ври ло Прин
цип. На два де се то го ди шњи 
за твор осу ди ле га аустро у
гар ске вла сти по сле атен та та 
на аустро у гар ског пре сто ло
на след ни ка Фран ца Фер ди
нан да у Са ра је ву 1914, чи ме 
је по чео Пр ви свет ски рат.

29. април
1945. Аме рич ке тру пе у Дру
гом свет ском ра ту осло бо ди
ле не мач ки кон цен тра ци о ни 
ло гор Да хау. 

30. април
1803. САД од На по ле о на 
Бо на пар те за 15 ми ли о на 
до ла ра ку пи ле Луј зи ја ну, ко ја 
је истог да на 1812. и фор
мал но ушла у са став САД 
као 18. чла ни ца.
1945. Ју го сло вен ска вој ска 
осло бо ди ла, у Дру гом свет
ском ра ту, уста шки ло гор 
Ја се но вац. 
1975. Па дом Сај го на, у ко ји 
су ушле сна ге Се вер ног 
Ви јет на ма, окон чан ви јет
нам ски рат.

1. мај
1886. У Чи ка гу је 40.000 рад
ни ка сту пи ло у штрајк, зах те
ва ју ћи бо ље усло ве ра да, 
из ра же не у па ро ли „три 
осми це“  по осам са ти ра да, 
од мо ра и кул тур ног уз ди за
ња. У су ко бу с по ли ци јом 
уби је но је шест и ра ње но око 
50 рад ни ка. Од 1889. овај 
дан се сла ви као Ме ђу на род
ни пра зник ра да. У Ср би ји је 
пр ви пут про сла вљен 1894.

2. мај
1729. Ро ђе на ру ска ца ри ца 
не мач ког по ре кла Ка та ри на II 
Алек се јев на, Ка та ри на Ве ли
ка. Ца ри цом је 1762. про гла
си ла двор ска гар да по што је 
у за ве ри уби јен њен муж 
Пе тар III. Под ути ца јем фран
цу ских про све ти те ља Вол те
ра и Ди дроа спро ве ла зна чај
не ре фор ме ру ског дру штва 
у ду ху про све ће ног 
ап со лу ти зма.

HOROSKOP

Сре да, 26. (13) април
Све ти све ште но му че ник 
Арте мон Лао ди киј ски 

Четвр так, 27. (14) април
Све ти Мар тин Испо вед ник

Петак, 28. (15) април
Све ти Апо сто ли Ари старх, 
Пуд и Тро фим

Субо та, 29. (16) април
Све те муче ни це Ага пи ја, Хио
ни ја и Ири на

Неде ља, 30. (17) април
Пре по доб ни Симе он Пер сиј
ски

Поне де љак, 1. мај
(18. април)

Пре по доб ни Јован, уче ник 
Св. Гри го ри ја Дека по ли та

Уто рак, 2. мај (19. април)
Пре по доб ни Јован Вет хо пе
шчер ник

Crkveni
kalendar

• Несре ћа је кад ти сре ћа 
куца на вра та а ти ниси код 
куће!
• Невер ство је када две 
погре шне осо бе раде пра ву 
ствар. 
• Нико није бес ко ри стан. 
Сва ко може послу жи ти као 
лош при мер. 

Кре ма ста тор та
са ја го да ма 

Са стој ци: мле ко 650 мл, гриз 150 
г, во да 300 мл, ше ћер 8 ка ши ка, 
ва ни лин ше ћер 3 ке си це, пу динг од 
ва ни ле 2 ке си це, пу тер 200 г, слат ка 
па вла ка 200 мл, пе тит кекс 20 ко ма
да, шлаг 2 ке си це, прах ше ћер 150 
г, ја го де 600 г. 

По сту пак: Кекс ума ка ти у хлад но 
мле ко и по сла га ти у че твр та сти плех. 
Ста ви ти 300 мл во де да про ври, 
по том до да ти гриз, 5 ка ши ка ше ће ра 
и 2 ва ни лин ше ће ра. До да ти ис па си
ра не ја го де и ку ва ти још пар ми ну та 
док се не на пра ви ком пакт ни воћ ни 
фил. Пре ли ти фил пре ко кек са. Ста
ви ти у фриз да се стег не. Ста ви ти 
мле ко да про ври, а пу динг по ме ша ти 
са 2 ка ши ке ше ће ра и јед ним ва ни
лин ше ће ром. Си па ти пу динг у про
вре ло мле ко, ку ва ти пар ми ну та, па 
оста ви ти фил да се охла ди. За то 
вре ме уму ти ти пу тер са прах ше ће
ром. По себ но уму ти ти слат ку па вла
ку и до да ти по ло ви ну па вла ке охла
ђе ном жу том фи лу. Сје ди ни ти пу тер 
и пу динг. Пре ли ти пре ко цр ве ног 
фи ла. Уму ти ти два шла га и до да ти 
оста так уму ће не слат ке па вла ке. 
Пре ма за ти тор ти цу.
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Заплењен метадон
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра

шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци 
за те кли су  на град ском ке ју два му шкар
ца у при мо пре да ји дро ге и од у зе ли шест 
бо чи ца ме та до на. Због по сто ја ња осно
ва сум ње да је из вр шио кри вич но де ло 
нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у 
про мет опој них дро га, за Д. Б. (29) је 
од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва, 
на кон че га ће би ти са слу шан у Ви шем 
јав ном ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви
ци. Про тив 34го ди шња ка би ће под не та 
кри вич на при ја ва над ле жном ту жи ла
штву, због осно ва  сум ње да је из вр шио 
кри вич но де ло нео вла шће но др жа ње 
опој них дро га. 

Ухапшен због 
тешких крађа

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су 
ухап си ли Н. К. (20), због по сто ја ња осно
ва сум ње да је из вр шио че ти ри те шке 
кра ђе на под руч ју гра да. Сум ња се да је 
са пра во слав ног гро бља у Срем ској 
Ми тро ви ци украо две би сте од сре бра и 
брон зе са по зла том, чи ја се вред ност 
про це њу је на око 220.000 ди на ра.  По ли
ци ја је про на шла укра де не би сте и вра
ти ла вла сни ци ма. Та ко ђе се сум ња да је 
Н. К. обио два пут нич ка ауто мо би ла из 
ко јих је украо јак не, тор бе и дру ге пред
ме те. По на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
осум њи че ном је од ре ђе но за др жа ва ње 
до 48 ча со ва, на кон че га ће, уз кри вич ну 
при ја ву би ти до ве ден на са слу ша ње у 
Основ но јав но ту жи ла штво у Срем ској 
Ми тро ви ци. 

Насиље у 
породици

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Ру ми су, по на ло гу над
ле жног ту жи о ца, од ре ди ли за др жа ва ње 
до 48 ча со ва за В. Д. (35), због по сто ја ња 
осно ва сум ње да је из вр шио кри вич но 
де ло на си ље у по ро ди ци. Сум ња се да је 
пре тио уку ћа ни ма и лу пао ства ри по 
ку ћи. Осум њи че ни је у за кон ском ро ку, уз 
кри вич ну при ја ву са слу шан у Основ ном 
јав ном ту жи ла штву у Ру ми. Суд ским 
ре ше њем од ре ђен му је при твор до 30 
да на.

...
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра

шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, 
по на ло гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за Б. В. (38), 
због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр
шио кри вич но де ло на си ље у по ро ди ци. 
Сум ња се да је фи зич ки на пао не вен ча
ну су пру гу и на нео јој те ле сне по вре де 
ко је је кон ста то вао де жур ни ле кар. 
Осум њи че ни је у за кон ском ро ку, уз кри
вич ну при ја ву са слу шан у Основ ном јав
ном ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци. 
Суд ским ре ше њем од ре ђен му је при
твор до 30 да на.

Проваљивао
у викендице

Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 
Ин ђи ји, ра све тље не су те шке кра ђе 
из вр ше не овог ме се ца, у ви кенд на се
љи ма на под руч ју Ин ђи је. По ли ци ја је 
иден ти фи ко ва ла 36го ди шњег му шкар
ца за ко јег се сум ња да је, ко ри сте ћи 
од су ство вла сни ка, про ва љи вао у ви кен
ди це и по моћ не про сто ри је и крао алат, 
ба штен ске ма ши не и ба кар не пред ме те. 
Пре тре сом ње го ве ку ће про на ђе на је 
ве ћа ко ли чи на укра де них пред ме та, док 
је је дан део про дат от па ди ма се кун дар
них си ро ви на. Про тив осум њи че ног би ће 
под не та кри вич на при ја ва над ле жном 
ту жи ла штву. 

Крали из бутика
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка 

Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 
Ру ми ра све тље не су две те шке кра ђе, 
из вр ше не кра јем мар та и по чет ком 
апри ла, на под руч ју Ру ме. По ли ци ја је 
иден ти фи ко ва ла две му шке осо бе ста
ро сти 18 и 16 го ди на ко ји се те ре те да 
су но ћу, фи зич ком сна гом про ва ли ли у 
исти бу тик му шке гар де ро бе и укра ли 
нов ча ни де по зит, фар мер ке, тре нер ке и 
ма ји це. Ве ћи део укра де них ства ри је 
про на ђен и вра ћен вла сни ку бу ти ка. 
Про тив осум њи че них под не та је кри
вич на при ја ва, над ле жним ту жи ла
штви ма.

Притворен због 
разбојништва

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Ру ми ли ши ли су сло бо
де 16го ди шња ка, због по сто ја ња осно
ва сум ње да је из вр шио раз бој ни штво 
над рад ни цом ки о ска и ви ше те шких 
кра ђа на ште ту вла сни ка про дав ни ца у 
Ру ми. Та ко ђе се сум ња да је по мо гао 
пу но лет ној осо би у из вр ше њу два раз
бој ни штва у тр го вин ским рад ња ма. 
На кон са слу ша ња у Ви шем јав ном 
ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци, 
ре ше њем ви шег су ди је за ма ло лет ни ке, 
осум њи че ном је од ре ђен при твор до 30 
да на. 

Кривична пријава 
за проневеру

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци 
под не ће кри вич ну при ја ву над ле жном 
ту жи ла штву, про тив 56го ди шње же не 
због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр
ши ла кри вич но де ло про не ве ра. Сум ња 
се да је при сва ја њем мо бил ног те ле фо
на и про из во да из асор ти ма на фир ме у 
ко јој је ра ди ла, оште ти ла то пред у зе ће 
за око 800.000 ди на ра. При ли ком пре
тре са ње не ку ће, по ли ци ја је про на шла 
при сво је не пред ме те. 

Апел грађанима 
уочи првомајских 
празника

По во дом пред сто је ћих пр во мај ских 
пра зни ка, оче ку је се ма сов ни ја по се та 
гра ђа на тра ди ци о нал ним из ле ти шти ма 
у Сре му, по себ но на Фру шкој го ри. 
По ли циј ски слу жбе ни ци По ли циј ске 
упра ве у Срем ској Ми тро ви ци по ја ча ће 
ме ре обез бе ђе ња свих ме ста на ко ји ма 
ће се оку пља ти ве ћи број гра ђа на. Апе
лу је мо на гра ђа не да за вре ме пра зни ка 
не ре ме те јав ни ред, да не иза зи ва ју 
ту че и не  уче ству ју  у њи ма. 

Од 30. апри ла до 02. ма ја, са о бра ћај
на по ли ци ја ће ре гу ли са ти са о бра ћај на 
нај оп те ре ће ни јим рас кр сни ца ма и пут
ним прав ци ма ко ји во де ка нај по се ће ни
јим из ле ти шти ма на под руч ју Фру шке 
го ре.  рас кр сни це на Бан сто лу и Ири
шком вен цу, из ле ти шти ма Ли по ва ча, 
Ле тен ка, Зма је вац, је зе ро Бор ко вац, 
Обед ска ба ра, За са ви ца. На пут ним 
прав ци ма пре ма овим из ле ти шти ма, 
са о бра ћај на по ли ци ја ће пре под не 
ра да ри ма кон тро ли са ти бр зи ну кре та
ња во зи ла, док ће по сле под не, на од ре
ђе ним пунк то ви ма за у ста вља ти во зи ла 
и кон тро ли са ти при су ство ал ко хо ла код 
во за ча. Апе лу је мо на све во за че обра те 
по себ ну па жњу на пе ша ке ко ји ће се 
кре та ти Гре бен ским пу тем пре ко Фру
шке го ре, да бу ду стр пљи ви због оче ки
ва них гу жви на пу те ви ма, да не пре ти чу 
не про пи сно и и не чи не дру ге опа сне 
рад ње у са о бра ћа ју.

Мо ли мо из лет ни ке да се при др жа ва ју 
пре вен тив них ме ра за шти те од по жа ра, 
да ва тру ло же ис кљу чи во у за то пред
ви ђе ним ло жи шти ма и оба ве зно је уга
се пре по врат ка ку ћи. 

Осумњичени
за убиство

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци и 
Ири гу ухап си ли су С. С. (26), због по сто
ја ња осно ва сум ње да је из вр шио кри
вич но де ло те шко уби ство 76го ди шњег 
му шкар ца у Врд ни ку, у ње го вој ку ћи. 
По ли ци ја је ухап си ла и С. И. (29), због 
по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр ши
ла  кри вич но де ло те шко уби ство у 
по ма га њу.  Сум ња се да је С. С. у но ћи 
из ме ђу 5. и 6. апри ла ове го ди не на сил
но ушао у ку ћу оште ће ног, ве зао га и 
ста вио на кре вет, пре крио му гла ву 
ја сту ком и јор га ном, а за тим га са кре ве
том окре нуо на о пач ке и угу шио га. За то 
вре ме, С. И. се на ла зи ла на ка пи ји дво
ри шта и чу ва ла стра жу. Сум ња се да је 
С. С. из ку ће оту ђио не у твр ђе ну су му 
нов ца и по де лио га са С. И. По на ло гу 
над ле жног ту жи о ца, осум њи че ни ма је 
од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва, 
на кон че га ће, у за кон ском ро ку, уз кри
вич ну при ја ву, би ти до ве де ни на са слу
ша ње у Ви ше јав но ту жи ла штво у Срем
ској Ми тро ви ци.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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КК „СИРМИЈУМ“

Злат ни у 
Врњач кој Бањи

Интер на ци о нал ни кара те куп 
Врњач ка Бања, 14. по реду одр жан 
је 23. апри ла. Так ми ча ри „Сир ми
јум“ осво ји ли су укуп но 25 меда ља 
и тако зау зе ли дру го место у гене
рал ном пла сма ну. Злат не меда ље 
у поје ди нач ној и екип ној кон ку рен
ци ји у ката ма и бор ба ма осво ји ли 
су Вук Петро вић, Срђан Илић, 
Вања Гру јић, Ђор ђе Гру јић, Алек
сан дар Сикин, Алек сан дар Марић, 
Мар ко Гарић, Вла ди мир Пашић, 
Милош Марић, Душан Ђор ђе вић. 
Сре бр не меда ље су осво ји ли 
Милош Марић, Срђан Илић, Алек
сан дар Сикин и Мар ко Гарић. 
Брон за не меда ље су осво ји ли 
Вла ди мир Пашић, Душан Ђор ђе
вић и Мар ко Гарић.  С. Р.

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Кр че дин: Фру шко го рац – 
По лет 0:6; Но ви Слан ка мен: 
Ду нав – Кру ше дол 1:3; Кр ње-
шев ци: Сло га (К) – ЧСК 1:0; 
Сло га (М) је би ла сло бод на; 
Бо рац (Ј) је био сло бо дан.

01. По лет 11 9 0 2 44:13 25
02. Сло га (К) 11 7 2 2 20:8 23
03. Кру ше дол 10 7 1 2 36.13 22
04. Бо рац (Ј) 10 5 1 4 18:13 16
05. Ду нав 11 5 1 5 19:25 16
06. ЧСК 9 2 1 6 12:32 7
07. Фру шко г. 10 1 1 8 12:31 4
08. Сло га (М) 10 1 1 8 9:35 4

Ре зул та ти утак ми ца 23. 
ко ла: Пи рот: Рад нич ки – Ин ђи
ја 1:1; Но ви Сад: Про ле тер – 
Ко лу ба ра 4:1; Зе мун: Зе мун  
ОФК Оџа ци 1:0; Ужи це: Сло бо
да – БСК 2:1; Ша бац: Ма чва  
ЧСК Пи ва ра 2:2; Бе жа ни ја: 
Бе жа ни ја – Син ђе лић 1:1; Вра-
ње: Ди на мо  ОФК Бе о град ће 
игра ти у по не де љак; Ја го ди на: 
Ја го ди на – Бу дућ ност 2:1.

01. Ма чва 23 15 5 3 35:15 49
02. Сло бо да 23 12 7 4 31:19 43
03. Зе мун 23 11 9 3 29:13 42
04. Рад нич ки 23 10 5 8 23:19 35
05. Ја го ди на 23 10 4 9 31:27 34
06. Ин ђи ја 23 9 6 8 22:21 33
07. Ди на мо 22 8 7 7 24:27 31
08. Про ле тер 23 8 6 9 25:28 30
09. Бу дућ ност 23 8 6 9 23:30 30
10. Бе жа ни ја 23 6 11 6 19:18 28
11. Син ђе лић 23 6 10 7 20:20 28
12. ЧСК Пи ва ра 23 6 10 7 25:25 27
13. БСК 23 7 5 11 21:28 25
14. ОФК Оџа ци 23 5 8 10 14:19 23
15. Ко лу ба ра 23 2 10 11 17:29 16
16. ОФК Бе о г. 22 2 7 13 16:37 13

Ре зул та ти утак ми ца 23. 
ко ла: Бач ка То по ла: ТСЦ – 
Омла ди нац 1:1; Зре ња нин: 
Рад нич ки (З)  Рад нич ки (СМ) 
5:0; Но ви Сад: Цр ве на Зве зда 
 Бач ка 1901 2:2; Но ва Па зо ва: 
Рад нич ки (НП)  Брат ство 1946 
0:1; Са ку ле: Бо рац  Рад нич ки 
(Ш) 1:0; Ста ри Ба нов ци: Ду нав 
– Сло га 5:3; Вр шац: Вр шац – 
Це мент 0:1; Же ле зни чар је био 
сло бо дан.

01. Брат ство 22 16 3 3 45:17 51
02. Омла ди нац 21 15 2 4 38:16 47
03. Ду нав 22 12 4 6 33:25 40
04. Бач ка 1901 22 9 7 6 25:21 34
05. ТСЦ 21 9 6 6 28:18 33
06. Вр шац 22 10 1 11 27:30 31
07. Бо рац 21 8 6 7 28:26 30
08. Же ле зни чар 21 7 7 7 31:27 28
09. Це мент 22 6 6 10 24:29 24
10. Рад ни (СМ) 21 6 6 9 24:37 24
11. Рад ни. (З) 21 6 4 11 23:34 22
12. Рад ни. (НП) 21 5 6 10 25:32 21
13. Рад ни. (Ш) 22 6 3 13 18:37 21
14. Ц.Зве зда 21 4 8 9 23:29 20
15. Сло га 22 3 9 10 23:37 18

Ре зул та ти утак ми ца 23. 
ко ла: Но ви Сад: Сла ви ја – 
Ка бел 0:1; Фу тог: СО ФЕКС – 
Бо рац 1:1; Бач ки Ја рак: Мла
дост  Хај дук (Б) 1:0; Бе ле гиш: 
По ду на вац – Је дин ство 0:4; 
Но ви Сад: Ин декс – Ку пи но во 
1:0; Вој ка: Сре мац – Ве тер ник 
2:0; Чу руг: Хај дук (Ч) – ЛСК 6:2; 
Жа баљ: ЖСК – Сло га 2:1.

Ре зул та ти утак ми ца 22. 
ко ла: Хрт ков ци: Хрт ков ци – 
Ја дран 1:1; Ру ма: Сло вен – 
Љу ко во 2:3; До њи То вар ник: 
Сло бо да – Ми трос 1:0; Ви то-
јев ци: Пар ти зан – Под ри ње 1:4; 
Ру ма: Пр ви Мај – На пре дак 5:0; 
Са лаш Но ћај ски: Бу дућ ност  
Гра ни чар 1923 2:2; Кле нак: 
Бо рац – Хај дук 0:3; Врд ник: 
Ру дар  До њи Пе тров ци 0:1.

01. Хај дук 22 15 4 3 46:13 49
02. Под ри ње 22 13 5 4 47:13 44
03. Пр ви Мај 22 12 6 4 59:12 42
04. Сло бо да 22 13 1 8 27:23 40
05. Бу дућ ност 22 10 5 7 31:24 35
06. Ја дран 22 10 5 7 34:28 35
07. Гра ни чар 22 9 6 7 45:41 33
08. Љу ко во 22 9 4 9 30:42 31
09. Сло вен 22 8 5 9 27:32 29
10. На пре дак 22 8 4 10 24:33 28
11. Бо рац 22 7 5 10 22:26 26
12. Хрт ков ци 22 8 2 12 31:40 26
13. Пар ти зан 22 7 1 14 34:46 22
14. Ми трос 22 7 1 14 22:39 22
15. Ру дар 22 7 1 14 17:44 22
16. Д.Пе тров ци 22 5 1 16 18:58 16

Ре зул та ти утак ми ца 22. 
ко ла: Бу ђа нов ци: Мла дост – 
ПСК 1:1; Ман ђе лос: Фру шко го
рац  ОФК Бре стач 5:0; Мо ро-
вић: Је дин ство (М)  Гра ни чар 
(К) 1:2; Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша 
 Гра ни чар (О) 0:0; Мар тин ци: 
Бо рац  Је дин ство (П) 9:0; Ку ку-
јев ци: Оби лић 1993 – Хај дук 
3:2; Чал ма: Сло га – На пре дак 
5:2; Же ле зни чар је био Сло бо
дан.

01. Мла дост 23 19 3 1 52:15 60
02. Ка бел 23 15 4 4 44:21 49
03. Хај дук (Ч) 23 13 6 4 41:27 45
04. Је дин ство 23 13 3 7 55:23 42
05. По ду на вац 23 12 5 6 45:28 41
06. Сре мац 23 12 3 8 41:26 39
07. Ин декс 23 12 3 8 36:27 39
08. Сло га 23 11 5 7 49:33 38
09. ЛСК 23 10 3 10 27:32 33
10. Ку пи но во 23 9 3 11 30:30 30
11. Бо рац 23 8 3 12 34:46 27
12. СО ФЕКС 23 5 6 12 21:35 21
13. Хај дук (Б) 23 6 3 14 31:57 21
14. Сла ви ја 23 4 7 12 23:35 19
15. Ве тер ник 23 2 3 18 22:60 9
16. ЖСК 23 3 0 20 18:74 9

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Шид: Јед но та – Омла ди
нац 5:3; Љу ба: Је дин ство  ОФК 
Бин гу ла 2:3; Ги ба рац: Син ђе
лић – Гра ни чар 1:0; Ва ши ца: 
На пре дак – Сре мац 3:0; Ба чин-
ци: ОФК Ба чин ци  ОФК Би кић 
5:3; Бо рац је био сло бо дан.

01. ОФК Би кић 15 11 1 3 50:20 34
02. ОФК Бин г. 15 11 1 3 36:14 34
03. На пре дак 14 10 1 3 43:15 31
04. Син ђе лић 14 9 3 2 40:16 30
05. ОФК Ба ч. 14 9 1 4 49:21 28
06. Је дин ство 14 7 0 7 32:36 21
07. Јед но та 15 6 2 7 42:40 20
08. Омла ди нац 15 4 1 10 21:52 13
09. Гра ни чар 15 3 0 12 21:40 9
10. Сре мац 15 2 2 11 24:73 8
11. Бо рац 14 0 4 10 16:47 4

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Ша трин ци: 27. Ок то бар 
– Сло га 2:1; Гра бов ци: Гра ни
чар – Сре мац 0:1; Ириг: 
С.В.Рад нич ки – Фру шко го рац 
2:0; Ри ви ца: Пла ни нац  Је дин
ство (К) 5:0; Ру ма: Је дин ство 
(Ру)  Фру шка Го ра 0:0; Ни кин-
ци: По лет – Бо рац 5:0; Не ра-
дин: Вој во ди на  Цар Урош 3:1.

01. Сре мац 18 12 3 3 45:23 39
02. Вој во ди на 18 12 2 4 48:21 38
03. Фр. Го ра 18 10 4 4 50:19 34
04. Гра ни чар 18 11 2 5 42:24 34
05. Је дин с. (Ру) 18 9 4 5 32:20 31
06. Пла ни нац 18 9 3 6 31:21 30
07. С.В.Рад ч. 18 8 4 6 31:19 28
08. Фру шко г. 18 8 3 7 34:41 27
09. По лет 18 7 5 6 28:21 26
10. Цар Урош 18 7 2 9 38:39 23
11. 27Ок то бар 18 7 2 9 26:42 23
12. Је дин с. (К) 18 3 0 15 13:45 9
13. Сло га 18 2 2 14 19:50 8
14. Бо рац 18 2 2 14 11:63 8

Ре зул та ти  утак ми ца 32. 
ко ла: Кру ше вац: На пре дак  
Цр ве на Зве зда 1:2; Бе о град: 
Пар ти зан – Вој во ди на 1:0; Ниш: 
Рад нич ки – Во ждо вац 3:0; Ива-
њи ца: Ја ворМа тис – Мла дост 
0:1; Ча чак: Бо рац – Чу ка рич ки 
0:1; Гор њи Ми ла но вац: Ме та
лац – Бач ка 2:1; Сур ду ли ца: 
Рад ник – Спар так 3:0; Но ви 
Па зар: Но ви Па зар – Рад 3:0.

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Си бач: Сло вен – Сре мац 
2:3; Пе ћин ци: До њи Срем 2015 
– Ка ме ни 4:2; Су бо ти ште: 
Ви тез  Хај дук 1932 0:4; Пр хо-
во: Мла дост – Ло вац 1:4; Срем-
ски Ми ха љев ци: Срем – 
Шу мар 0:6

01. Д.Срем 12 11 0 1 45:7 33
02. Ло вац 12 9 2 1 39:14 29
03. Хај дук 1932 12 7 1 4 31:10 22
04. Сре мац 12 7 1 4 44:24 22
05. Шу мар 12 7 1 4 27:15 22
06. Срем 12 6 0 6 20:24 18
07. Ка ме ни 12 3 3 6 22:29 12
08. Мла дост 12 2 2 8 14:34 8
09. Сло вен 12 2 1 9 17:52 7
10. Ви тез 12 0 1 11 13:63 1

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
Ша шин ци: Сло бо да – Пла ни
нац 3:1; За са ви ца: Сло га – 
Тр го вач ки 0:0; Ве ли ки Ра дин-
ци: Бо рац (ВР) – На пре дак је 
пре ки нут; Срем ска Ра ча: Срем 
– БСК 2:0

01. Сло бо да 3 3 0 0 8:1 12
02. Срем 3 2 1 0 7:3 12
03. Бо рац (ВР) 3 1 1 1 5:3 9
04. БСК 3 2 0 1 4:4 7
05. Тр го вач ки 3 1 1 1 1:2 5
06. На пре дак 2 0 0 2 0:6 3
07. Сло га 2 0 1 1 1:2 1
08. Пла ни нац 3 0 0 3 3:8 0

01. Же ле зни чар 20 18 2 0 88:11 56
02. Бо рац 21 12 7 2 43:20 43
03. ПСК 20 11 5 4 33:19 38
04. Сло га 21 11 5 5 38:29 38
05. Мла дост 21 11 2 8 34:31 35
06. Хај дук 21 10 1 10 44.38 31
07. Гра ни чар (К) 20 9 4 7 24:18 31
08. Фру шко г. 20 9 3 8 35:34 30
09. ОФК Бре с. 20 9 2 9 30:37 29
10. З.Бу љу ба ша 21 8 3 10 36:37 27
11. Гра ни ч. (О) 20 7 2 11 32:44 23
12. Оби лић 21 6 1 14 28:46 19
13. На пре дак 21 5 2 14 39:61 17
14. Је дин ст. (М) 20 4 4 12 26:50 16
15. Је дин ст. (П) 21 2 1 18 16:71 7

01. Чу ка рич ки 32 12 7 13 42:44 23
02. Спар так 32 11 8 13 41:51 22
03. Рад ник 32 8 7 17 29:43 19
04. Рад 32 9 8 15 27:42 18
05. Ме та лац 32 7 9 16 23:38 17
06. Бач ка 32 9 3 20 22:39 17
07. Н.Па зар 32 6 5 21 25:57 13
08. Бо рац 32 5 6 21 24:47 12

01. Ц.Зве зда 32 26 4 2 78:29 43
02. Пар ти зан 32 25 4 3 63:18 43
03. Вој во ди на 32 19 5 8 53:28 33
04. Мла дост 32 16 6 10 39:31 30
05. На пре дак 32 15 7 10 37:27 26
06. Рад нич ки 32 13 8 11 42:39 25
07. Во ждо вац 32 13 5 14 36:42 23
08. Ја вор 32 11 10 11 33:39 22

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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Пи о нир ка Ана Бје лић, чла
ни ца Џу до клу ба „Сло
вен“, има ла је успе шан 

на ступ у ка дет ској ре пре зен
та ци ји Ср би је (у ка те го ри ји до 
40 ки ло гра ма) на ЕЈУ ку пу, у 
че шким Те пли ца ма ко ји је одр
жан 8. и 9. апри ла.

Ана је у Че шкој осво ји ла 
брон за ну ме да љу и та ко обез

бе ди ла сво је уче шће на Олим
пи ја ди мла дих и Европ ском пр
вен ству.

Ана Бје лић је та ко на ста ви ла 
са до брим так ми чар ским ре
зул та ти ма и ти ме оправ да ла и 
ти ту лу нај у спе шни је спор ти ски
ње у рум ској оп шти ни у ка те го
ри ји пи о нир ки ко ју је до би ла у 
фе бру а ру ове го ди не. С. Џ.

ЏУ ДО КЛУБ „СЛО ВЕН“ РУ МА

Ани Бје лић брон за
Ка ра ти сти ин ђиј ског „Же

ле зни ча ра“ на ста ви ли су 
са до брим ре зул та ти ма 

на не дав но одр жа ном Ме ђу
на род ном ка ра те тур ни ру „46. 
Злат ни по јас Чач ка“ ко ји је оку
пио 117 клу бо ва из 17 зе ма ља 
и пре ко 800 так ми ча ра.

У вр ло ја кој кон ку рен ци ји 
мла ђих се ни ор ки У21 бор бе 
(68 кг), так ми чар ка Мо ни ка 
Ју ри шић ус пе ла је да из бо
ри тре ће ме сто. До брон зе је 
до шла по бе див ши у два ме ча 

так ми чар ке из БиХ и Хр ват ске, 
а из гу би ла у ме чу за фи на ле 
од Иза бел Ри зо ве из Бу гар ске 
са 1:3, да би у ре па са жном ме
чу са вла да ла Сло вен ку Бу дич 
Ка ју ре зул та том 2:1.

Ка дет Сте фан Ле ма јић (57 
кг) и ју ни ор ка Ма ри ја Бо го вац 
(+59 кг) по ра же ни су у бор ба
ма за ме да љу. Се ни ор Ми лош 
Џа ко вић ни је ус пео бо ље да се 
пла си ра из гу бив ши од Тур чи на 
Еју па Гу ле ра са 2:1. 

 М. Ђ.

КА РА ТЕ КЛУБ „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИН ЂИ ЈА

Добри резултати

КА ЈАК КЛУБ „ВАЛ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ме да ље са Ку па Ср би је
На Ади Ци ган ли ји 14. апри ла одр

жан је Куп Ср би је у ка ја ку и ка нуу 
спринт за 2017. го ди ну. Куп Ср би је 

је ујед но био и пр ва кон тро ла за пред
сто је ћа ме ђу на род на так ми че ња ме ђу 
ко ји ма су и 3. Свет ски куп и Европ ско 
пр вен ство за ју ни о ре и мла ђе се ни о ре 
ко ји ма је ове го ди не Бе о град до ма ћин.

Чла но ви ка ја ка шког клу ба „Вал“ из 
Срем ске Ми тро ви це на овом так ми че њу 
су оства ри ли за па жен успех осво јив ши 
14 ме да ља, и то осам злат них, две сре
бр не и че ти ри брон за не ме да ље, под 
вођ ством тре не ра Не на да Ко си је ра и 
Иго ра До ше на.

У кон ку рен ци ји ка дет ки ња у тр ци на 
200 ме та ра злат ну ме да љу је осво ји ла 
Ана ста зи ја Ба јук, док је на 500 ме та ра 
по бе ди ла Оли ве ра Ми хај ло вић, а Ана
ста зи ја Ба јук је би ла бро за на.

Ма ри ја До ста нић је би ла нај бо ља у 
кон ку рен ци ји ју ни ор ки, где је у тр ка ма 
на 200 и 500 ме та ра осво ји ла две злат
не ме да ље.

Ме ђу ју ни о ри ма чла но ви „Ва ла“ би ли 
су до ми нант ни. У тр ци на 1.000 ме та ра 
злат ну ме да љу је осво јио Бо јан Зде лар, 
сре бр ну Сте фан Вр до љак, а брон за
ну Не ма ња Тајбл. На 200 ме та ра Бо јан 

Зде лар је осво јио зла то ис пред сре бр
ног Сте фа на Вр до ља ка. У тр ци на 500 
ме та ра Бо јан Зде лар је осво јио зла то, а 
Не ма ња Тајбл брон зу.

Сан дра По ло ви на, у кон ку рен ци ји се
ни ор ки, осво ји ла је брон за ну ме да љу у 
тр ци на 1.000 ме та ра, док је Мар ко То
ми ће вић у ис тој ди сци пли ни у кон ку рен
ци ји се ни о ра осво јио злат ну ме да љу.

Дан по што је на Ади Ци ган ли ји за вр

шен Куп Ср би је одр жа но је по је ди нач но 
Пр вен ство Ср би је на 5.000 ме та ра. У ју
ни ор ској кон ку рен ци ји зла тан је био Бо
јан Зде лар, сре бро је осво јио Не ма ња 
Тајбл, а брон зу Сте фан Вр до љак.

По ред осво ја ча ме да ља на овим так
ми че њи ма у фи на лу су се бо ри ли и Ог
њен Ње жић, Ог њен Ма ста ло вић, Пе тар 
Мил ко вић, Алек сан дар Зец и Вла ди мир 
Ву ја нић. Б. З.
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ПРИ ЈА ТЕЉ СКА ФУД БАЛ СКА УТАК МИ ЦА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

„Сре ми це“ над ја ча ле Бри тан ке
Жен ски фуд бал ски клуб 

„Сре ми це“ из Срем ске 
Ми тро ви це 11. апри ла 

уго стио је жен ску фуд бал ску 
еки пу Вој ске Ве ли ке Бри та
ни је. Фуд ба лер ке из Ве ли ке 
Бри та ни је и Срем ске Ми тро
ви це од и гра ле су при ја тељ ску 
утак ми цу на те ре ну По слов но  
спорт ског цен тра „Пин ки“. Иде
ја је би ла да се жен ски фуд бал 
про мо ви ше у нај бо љем све тлу 
и да се ус по ста ви ме ђу соб на 
са рад ња. 

 Срећ на сам за то што су 
нам у го сти ма би ле де вој ке 
из бри тан ске вој ске. Та ко ђе, 
за хвал на сам љу ди ма из ам
ба са де ко ји су нас по ве за ли и 
омо гу ћи ли ову по се ту. Оно што 
је још ва жни је је то што смо се 
за ба вља ли и ужи ва ли. На дам 
се још бо љој са рад њи – ре кла 
је пред сед ни ца ЖФК „Сре ми
це“ Да ни је ла Сто јиљ ко вић Са
вић. 

Де вој ке ко је су би ле у го сти
ма, при пад ни це Вој ске Ве ли ке 
Бри та ни је, из раз ли чи тих су 
гра до ва те зе мље. Ка ко је по
ја сни ла Сто јиљ ко вић Са вић, 
до са рад ње је до шло та ко што 
су љу ди из Ам ба са де Ве ли
ке Бри та ни је пре по зна ли рад 
ЖФК „Сре ми це“ и та ко омо гу
ћи ли ову по се ту. 

Ка ко смо са зна ли од ка пи те
на ти ма де во ја ка из Бри та ни је 
Бекс Ко стев, она игра фуд бал 
од сед ме го ди не јер јој то при
чи ња ва за до вољ ство. За Ми
тров ча не ка же да су див ни и 
на сме ја ни љу ди, те да је одав
де по не ла ле па ис ку ства. 

Де вој ка из „Сре ми ца“ Су за
на Бра да ра из Ку зми на ко ја 
игра на по зи ци ји што пе ра фуд
бал тре ни ра три го ди не. 

 Ви де ла сам ка ко дру го ви 

игра ју фуд бал и та ко сам ја 
по че ла. Кре ну ла сам са њи ма 
да играм и по ста ла сам ја ко 
до бра у то ме, бар ми дру ги та
ко ка жу. Ни сам до са да има ла 
при ли ку да играм про тив не ких 
де во ја ка из ино стран ства – ре
кла је ова мла да фуд ба лер ка 
из Ку зми на. 

Утак ми ца се игра ла два пу та 
по 15 ми ну та, а за то вре ме, са 
те ре на из би ја ла је по зи тив на 
енер ги ја. На рав но, по др шка, 

смех и апла у зи ни су из о ста
ја ли. Утак ми ца је за вр ше на 
ре зул та том 6:2 у ко рист „Сре
ми ца“. 

Ина че, жен ска фуд бал ска 
еки па Вој ске Ве ли ке Бри та ни
је бо ра ви ла је у Ср би ји ка ко би 
уче ство ва ла на Ме ђу на род ном 
вој ном тур ни ру у ма лом фуд
ба лу за же не, на ко јем су се 
так ми чи ли са при пад ни ца ору
жа них сна га Ср би је и Бо сне и 
Хер це го ви не. С. С.

На 21. Атлет ском 
ми тин гу Мон те не гро 
2017. одр жа ном у 

Ба ру 15. апри ла на сту пи
ла су че ти ри чла на АК 
„Срем“, ко ји су осво ји ли 
пет ме да ља. Ања Ла јић је 
осво ји ла зла то у ско ку у 
вис, но вим лич ним ре кор
дом 1,53 ме тра, док је у 
ско ку у даљ би ла дру го
пла си ра на са 4,95 ме та
ра.

Слав ко Сте вић је из јед
на чио свој лич ни ре корд у 
ско ку у вис (1,85 ме та ра) и 
осво јио дру гу по зи ци ју. 
Та ма ра Јо ва но вић је би ла 
дру го пла си ра на у ба ца њу 
ку гле (4кг) са 11,53 док је 
Мир ја на Да со вић осво ји
ла брон зу у кон ку рен ци ји 
мла ђих ју ни ор ки у ди сци
пли ни ба ца ње ко пља (500г) ре зул та том 37,50 
ме та ра.

Мла ди атле ти ча ри „Сре ма“су у Ба ру би ли 
на при пре ма ма са тре не ром Ми ро сла вом Ера
ком и ови ре зул та ти на са мом по чет ку се зо не 
на го ве шта ва ју до бру 2017. го ди ну.

„Сре мо ви“ атле ти ча ри су овог ме се ца по 

пр ви пут на сту пи ли на Пр вен ству Ср би је у 
пла нин ском тр ча њу и осво ји ли три ме да ље. 

Мир ко Ма у на био је пр ви, а Де јан Ан ту но вић 
дру ги у тр ци мла ђих ју ни о ра на 3.600 ме та ра, 
а код пи о нир ки Са ра Бер ток је би ла та ко ђе 
дру го пла си ра на.  

Д. М.

АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СРЕМ“

Успе шни у пла нин ском тр ча њу

Мир ко Ма у на, Де јан Ан ту но вић и Са ра Бер ток

МЕ ЂУ НА РОД НИ ЏУ ДО 
ТР НИР У БЕ О ГРА ДУ

Ла ћар ци ма 
се дам ме да ља

У не де љу, 23. апри ла одр
жан је 25. Ме ђу на род ни џу до 
ту р нир у Бе о гра ду у ор га ни за
ци ји Џу до клуб „Труд бе ник“. 
Уче ство ва ло је пре ко 500 так
ми ча ра из Ср би је, Цр не Го ре, 
Бо сне и Хе р це го ви не, Хр ват
ске, Ру му ни је и Грч ке. Ме ђу 
џу ди сти ма из Ср би је би ло је и 
се дам так ми ча ра из Џу до клу
ба „ЛСК“ из Ла ћар ка, ко ји су у 
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји осво
ји ли се дам ме да ља и пе хар за 
нај бо љи жен ски тим ту р ни ра у 
пи о нир ка ма. Те о до ра Га ври
ло вић, мла ђа пи о нир ка би ла 
је пр ва, а брон за ма су се оки
ти ли: Ми ли ца Ђу рић, мла ђа 
пи о нир ка, Та ма ра Со ла ре вић, 
мла ђа пи о нир ка, Те о до ра 
Ан то нић, по ле тар ка, Стра хи
ња Би ро вљев, по ле та рац, 
Вла да Ива нов, по ле та рац и 
Урош Ан то нић, мла ђи пи о нир. 

Тре не ри Џу до клу ба „ЛСК“ 
су пре за до вољ ни учин ком и 
по но сни су на сво је так ми ча ре. 

М. Н.
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AКТУЕЛНИ РА ДО ВИ НА ГРАД СКОМ СТА ДИ О НУ У ИН ЂИ ЈИ

Че ка ју ћи те рен са
ве штач ком тра вом
За до бре спорт ске ре зул та те нео

п ход но је по се до ва ти и до бру 
спорт ску ин фра струк ту ру. ФК „Ин

ђи ја“, је дан је од спорт ских ко лек ти
ва ко ји мо же да се по хва ли од лич ним 
усло ви ма за спро во ђе ње тре на жног и 
при прем ног про це са, као и за од и гра ва
ње утак ми ца. Град ски ста ди он у Ин ђи ји 
је ме ђу објек ти ма са нај ду жом тра ди
ци јом у Сре му и Вој во ди ни. За хва љу
ју ћи не пре ста ним ула га њи ма мо же се 
свр ста ти и ме ђу нај бо ље опре мље не, 
ујед но је и ме сто на ко јем је прет ход
них го ди на од и гран низ су пер ли га шких 
и ме ђу на род них утак ми ца.

Ка ко ис ти че ди рек тор ФК „Ин ђи ја“ 
Дра ган Пи ли по вић у то ку су те ку ћи ра
до ви на одр жа ва њу Град ског ста ди о на 

ко ји се од но се на фар ба ње три би на, 
кре че ње зи до ва огра де по ред те ре на, 
одр жа ва ње ка ко глав ног, та ко и по моћ
ног те ре на.

 Пра вил ник о так ми че њу Пр ве ли ге 
Ср би је на ла же да на сва ком ста ди о ну 
мо ра би ти по ста вље но пет основ них 
за ста ва. Ми има мо укуп но 18 јар бо ла, 
и на њих, по ста ви ће мо и за ста ве на
ших спон зо ра. Та ко да ће мо, на овај 
на чин, ис по што ва ти Пра вил ник, а ујед
но и улеп ша ти ста ди он  ка же Пи ли по
вић.

Он је ис та као да је у пла ну по ста
вља ње ре флек то ра на Град ском ста
ди о ну.

 У на ред не че ти ри го ди не пла ни ра
мо да по ста ви мо ре флек то ре. Већ смо 
од ре ди ли по зи ци је на ко ји ма ће се на
ла зи ти сто пе и сту бо ви за ре флек то ре 
 ка же ди рек тор ФК „Ин ђи ја“.

Фуд бал ски клуб у са рад њи са Са ве
зом спор то ва оп шти не Ин ђи ја и ло кал
ном са мо у пра вом до ста вио је ФСС и 
ФСВ нео п ход ну до ку мен та ци ју ка ко би 
кон ку ри са ли за је дан од 12 те ре на са 
ве штач ком тра вом.

 Од укуп но 12 те ре на са ве штач ком 
тра вом, три су пред ви ђе на за спорт ске 
клу бо ве у Вој во ди ни. На да мо се да ће
мо ус пе ти на овај на чин да до ђе мо до 
те ре на са ве штач ком тра вом, ко ји би 
по ста ви ли у СЦ „Ле је“ и ти ме упот пу
ни ли ту ре кре а тив но  спорт ску зо ну у 
на шем гра ду  ка же Пи ли по вић и до
да је:

 Уко ли ко до би је мо те рен са ве штач
ком тра вом, у СЦ „Ле је“ пре се ли ће мо 
све мла ђе се лек ци је ФК „Ин ђи ја“, као и 
све се лек ци је ФК „Же ле зни чар“, док би 
глав ни и по моћ ни те рен ко ри сти ла ис
кљу чи во се ни ор ска се лек ци ја ФК „Ин
ђи ја“ ко ја се, као што је по зна то, так ми
чи у Пр вој ли ги Ср би је. М. Ђ.

Град ски ста ди он у Ин ђи ји са гра ђен је на 
ме сту где се ра ни је на ла зио ло ко мо тив ски 
де по. Не по сред но по осни ва њу ФК „Же ле
зни чар“, пре те че са да шње ФК „Ин ђи је“, 
огра ђе но је игра ли ште, из гра ђе на је др ве
на три би на са кро вом, ка па ци те та око 600 
ме ста. Свла чи о ни це у кру гу игра ли шта 
из гра ђе не су тек 1962. го ди не. До та да су 
се на ла зи ле у згра ди ка фа не „Спорт“, пре
ко пу та игра ли шта. Др ве не три би не су 
због до тра ја ло сти за ме ње не мон та жним 
1970. го ди не, а за тим још јед ном но вим 
мон та жним три би на ма, ко је су опре мље
не се ди шти ма са на сло ном 2006. го ди не. 
У пр во вре ме ста ди он је при мао 4.000
5.000 гле да ла ца. По след њих го ди на по о
штре ни су кри те ри ју ми, ка ко по пи та њу 
без бед но сти, та ко и по пи та њу ком фо ра 
за гле да о це, па је ка па ци тет ста ди о на све
ден на 2.000 се де ћих ме ста, али са свим 
усло ви ма ко ји омо гу ћу ју да се гле да о ци 
за и ста удоб но осе ћа ју.

Град ски ста ди он
не кад и сад

Град ски ста ди он у Ин ђи ји

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ми лош Мач кић и Ду ња 

Ско ру пан, Спа ић Са ша и Ду ши ца Сте ва но
вић

ДО БИ ЛИ СИ НА: Де јан Сте вић и Јо ва на 
Нин ко вић Сте вић, Ве змар Зо ран и Љи ља на, 
Сто јан Ан то нић и Ја сна Ру жец ки Ан то нић  
Срем ска Ми тро ви ца, Би бић Бо јан и Би ља на, 
Ми ло ше вић Бра ни слав и На та ша, Је ри ло
вић Мар ко и Дра га на  Шид, Му жик Пе тар и 
Ма ри ја – Хрт ков ци, Де јан Сте вић и Јо ва на 
Нин ко вић Сте вић, Го ран и Је ле на Пе рић, 
Здрав ко и Сан дра Не зна но вић, Ми лош и 
Ива на Ту бић  Срем ска Ми тро ви ца, Мар ко и 
Ди ја на Дра го вић  Ла ћа рак, Ра до ван и Бран
ки ца Ку зма но вић  Ру ма, Ђор ђе и Сав ка 
Жив ко вић  Ириг, Та на си је и Ива на Ја нић  
Пла ти че во, Ми лан и Да ни је ла Да ић, Ни ко ла 
и Ма ри ја Сом бо рац  Ин ђи ја, Бо шко и Љи ља
на Ву че но вић  Ша шин ци, Игор и Ива на 
Да њи  Чал ма, Мар ко и Мир ја на Лу кић – 
Бо сут.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Кр сто но шић Ду шко и 
Ја дран ка, Жи лић Ни ко ла и Са ња  Срем ска 
Ми тро ви ца, Ви ла Зо ран и Да ја на, Др ве ни ца 
Де јан и Го ра на, Лу чић Алек сан дар и Ма ја  
Ру ма, Пет ко вић Жи ка и Мир ја на  Пе ћин ци, 
Бе ро ња Ми лан и Ни ко ли на  Пу тин ци, 
Ри стић Дра ган и Алек сан дра – Бе о град, Вла
ди мир и Су за на Шкри њар, Сла вен и Са ња 
Ра до ва но вић, Јо ван и Ива на Бе ло ву ко вић, 
Ми о драг и Јо ва на Ми тро вић  Срем ска 
Ми тро ви ца, Алек сан дар и Ђур ђи ца Ми ло
ван че вић  За са ви ца II, Са ва и Жив ка Ге ор
ги је вић  Ма ли Ра дин ци, Сло бо дан и Зла та 
Сре мац  Шид, Ан ђел ко и Ни ко ли на Га јић  
Ма чван ски При чи но вић.

УМР ЛИ: Ра дин ка Ри стић, рођ. 1951; Бра
ни слав Ра до њић, рођ. 1963; Мла ђен ка Ми ла
но вић, рођ. 1938; Ма ра Ћо сић, рођ. 1935; 
Љу бо мир Ста ни шић, рођ. 1937; Сми ља на 
Ра јић, рођ. 1925; Ве лин ка Ка ла пош, рођ. 
1958; Бо жо Пе тро вић, рођ. 1957; Об рад 
Об ра до вић, рођ. 1937; Фри ед хелм Ма лес са, 
рођ. 1948; Бран ко Ни ко лић, рођ. 1973; Све
то зар Сте па но вић, рођ. 1958; Ма ри ја Фи ли
по вић, рођ. 1939; Ми лан Ву ко вић, рођ. 1935; 
Алек сан дар Ман дић, рођ. 1945; Ђор ђе Дра
гој ло вић, рођ. 1935; Сто јан ка Пе јо вић, рођ. 
1939; Ко виљ ка Мар ја но вић, рођ. 1931; Бу де 
Цви ја но вић, рођ. 1928; Те ре за Ма ри чић, рођ. 
1947; Бо шко Јо ва но вић, рођ. 1933; Ду шан 
Ђур ђе вић, рођ. 1949; Ра до слав Са ра но вац, 
рођ. 1947; Ра до ван Ду кић, рођ. 1963; На да 
Сер дар, рођ. 1939; Спо мен ка Но ва ко вић, 
рођ. 1938; Ми ро сла ва Га јиц ки, рођ. 1945; 
Ци ме ша Кри сти на, рођ. 1932; Ра ди вој 
Си мић, рођ. 1932; Ви дое Ан ге лов ски, рођ. 
1936; На да Ми лу ти но вић, рођ. 1939; Со ја 
Лац ко вић, рођ. 1947; Јо ви ца Бог да но вић, 
рођ. 1959; Ве ри ца Гро зда нић, рођ. 1932; Зла
ти ца Ник шић, рођ. 1923; Спо мен ка Нов ко
вић, рођ. 1958; Ни ко ла Ни ко лић, рођ. 1954; 
Гој ко Нер ло вић, рођ. 1937; Ср би слав Во ла
ров, рођ. 1937; Бо шко Ва сић, рођ. 1936; 
Ви до сав Бир та шић, рођ. 1945; Ма ри ја Жив
ко вић, рођ. 1976; Ми лан Ми лин ко вић, рођ. 
1947; Да ни ца Ме дић, рођ. 1929; Бо жи ца 
Ан чић, рођ. 1951; То мо Гу ска, рођ. 1935; 
Ве се ла Ге ор ги је вић, рођ. 1943; Слав ко 
Ра дић, рођ. 1940; Зор ка Ба бић, рођ. 1945; 
Пре драг Ра до са вље вић, рођ. 1945; Де јан 
Ра ше та, рођ. 1935; Дра гу тин Јо ва но вић, рођ. 
1969.

RUMA
УМР ЛИ: Ду шан ка Ту бић, рођ. 1941; Зор ка 

То ља гић, рођ. 1936; Дра ги ња Ушље бр ка, 
рођ. 1944; Ду шан ка Ра до вић, рођ. 1923; Ра да 
Пе то ше вић, рођ. 1940; Жи ва на Про да но вић, 
рођ. 1943; Ан ге ли на Бо шко вић, рођ. 1948; 
Ми ле на Ма ри јан, рођ. 1933; Све то зар Ва сић, 
рођ. 1932; Ми ле Шти ко вац, рођ. 1932; Миљ ка 
Ву ја но вић, рођ. 1939; Ра до мир Ву ко тић, рођ. 
1966; Пе тар Ба лог, рођ. 1946; Ми лан Су ба, 
рођ. 1949.


