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^ETVRT VEKA FESTIVALA BESEDNI[TVA: Mira Bawac idejni tvorac

70 godina
Muzeja Srema

DEJAN BULATOVI],
20 GODINA KASNIJE:

Da li je sloboda 
umela da peva?

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Доситејева 5-7

Тел: 022/611-556
060-643-73-53



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs
ДОЊИ ТОВАРНИК

Школица живота за малишане 
НовакЂоковићфондацијаусарад

њи са представницима Општине
Пећинци прошле среде, 23. но

вембра је у селуДоњиТоварникотво
риладеветупоредуШколицуживота,у
којојћепредшколскепрограмепохађа
ти43децеизовогместа.
Вредност пројекта је 42.000 евра

(5.100.000динара),азапотребеШколи
цереновиранесудвеучионицеодоко
100метараквадратнихукојимаћевре
мепроводитидецаод тридопетипо
година.Деосредстваје,такође,уложен
иукуповинумобилијаранеопходногза
раниразвојмалишана,каоиустручно
усавршавањеучитељаинаставника.
Горана Џуџа Јаковљевић, пројектна

менаџерка Фондације која је свечано
отворилановуШколицуживотаистакла
јеодличнусарадњусапредставницима
локалнесамоуправе.
Занасјевеомаважнодаимамодо

бре партнере када радимо неки проје
кат. Представници Општине су препо
знали важност наших сугестија, јер је
постојећи простор требало преуредити
и прилагодити потребама деце од три
допетгодина.Постојећеучионицесмо
адаптирали и средили да испуњавају
све услове неопходне за свакодневни
боравакнајмлађих.Урадилисмоипре
наменумокрогчвора,такодаимамоје
дан посебан тоалет само за ову децу.
Препознали смо и друге недостатке, и
Школицуопремилиновиммобилијаром,
јерјепостојећибиостаринебезбедан.
Билисмовредни,урадилизначајанпо
саоидрагонамјештоћеоваибудуће

генерацијеиматисвенеопходнеуслове
којезахтеварадсадецомпредшколског
узраста. Напоменула бих да радимо и
наприпремидесете, јубиларнеШколи
цеживотауЈаловикуитомесепосебно
радујемореклајеЏуџаЈаковљевић.
Локална самоуправа у Пећинцима

улажеупобољшањеусловауобразов
нимустановама.
ЗахваљујемсеФондацијиНовакЂо

ковићшто јереализацијомовогпројек
таомогућиладециизДоњегТоварника
даучеидасеиграјуумноголепшеми
подстицајнијем окружењу од оног које
суималидосада.Локалнасамоуправа
уПећинцимазначајнасредстваулажеу
побољшањеусловауобразовнимуста
новама на својој територији.Само ове
годинереновиранесучетиришколе,јер
сматрамодаидецаумалимсредина
ма,каоштојенаша,заслужујудаучеу
истимусловимакаоињиховивршњаци
увеликимградовимареклајенасве
чаном отварању Дубравка Ковачевић
Суботички, председница Општине Пе
ћинци.
Онајепосебноистакладајеовајпро

јекатзначајанизбогтогаштоупрограм
предшколског образовања укључује и
децу која не похађају редовно вртић и
натајначинимпомажедасесоцијали
зују,образујуиинтегришумеђувршња
ке.
ПремаречимаСветланеПоповић,ди

ректоркеПредшколскеустанове„Влада
ОбрадовићКамени“,њиховунамеруда
подигну стандард, побољшају услове
живота и деци омогуће једнаке шансе

заобразовањепрепозналајеФондаци
јаНовакЂоковић.
НашаПУреализујеваспитнообра

зовнипроцесу15насељенихместаоп
штине Пећинци, где, реално гледано,
децаипакнемајуистеусловеиједнаку
шансу за образовање – што због про
стора, што због других фактора који
утичунаорганизацијуиобухватдецеу
појединимместима.Једноодтихместа
јеиДоњиТоварникгдеимамо14деце
припремног предшколског програма и
24децеод тридопетипоод којих је
14ромскенационалности.Фондацијаје
отварањемШколицеживотауовомме
ступомоглаудавањушансеовојдеци
засрећнијеиквалитетнијеодрастањеи
учењеподвуклајеПоповићева.

Начелник пећиначке Општинске
управеЖељкоТрбовићуручиоје
представници Фондације на по

клон уметничку слику и том приликом
рекао да то није награда, јер учинити
једнуоваколепустварзадецујенагра
дасамопосеби.
Овојесамомализнакпажњекојиће

vасподсећатинарадосткојустеприу
штилидециДоњегТоварника–рекаоје
првичовекпећиначкеОпштинскеупра
ве.
ПоредШколицеживотауселуДоњи

Товарник, фондација је до сада отво
рила и објекте уЉигу, Рашкој, Книћу,
Мерошини, Краљеву, Владичином Ха
ну,ЛучанимаиКукујевцима,аускоросе
очекујеидесетауЈаловику.Партнерна
овомпројекту јеЦентарзаинтерактив
нупедагогију.
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УВОДНИК

Од Маријана Ристичевића 
до Ненада Лемајића

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Сремачке горе лишће, Маријан 
Ристичевић и Горан Јешић су опет 
избили у први план у медијима 

који критикују понашање појединих 
посланика у републичком парламенту. 
Овај својеврсни двојац из Инђије не 
налази се први пут у центру пажње, због 
својих јавних испада, а у тандему су 
интересантни и из разлога што 
припадају двема различитим политичким 
опцијама. Јешић је виђенији члан 
Демократске странке, а Ристичевић 
Народне сељачке странке.

Сад, ако Демократска странка и не 
може без Горана Јешића, није јој 
замерити што мора да трпи и такве, јер 
би могла остати без чланства. И с 
Јешићем и без њега, опозиција једва да 
и постоји, па се његово псовање и 
твитерашко силеџијство могу разумети, 
мада не и оправдати. Ко губи позиције, 
наравно да се љути. Али шта Вучићу и 
напредњацима требају људи попут 
Ристичевића, који је са владајућом 
странком у коалицији? Колико то 
гласова СНС-у донесе Маријан, да би га 
морали трпети? Рецимо да хоћу да 
гласам за Вучића, Недимовића и 
њихове, зашто бих гласао за људе попут 
Маријана? Мислим, немам ништа лично 
против човека, али политику још увек не 
схватам као лакрдију. Мада се многи 
политички актери из све снаге труде да 
буде баш тако схваћена.

Оно што се дешава у републичком 
парламенту, почело је да постаје 
нормално и на локалу. И то у још горем 
облику. Ствар је прелила чашу и у 
Сремској Митровици, па је одборник 
опозиције Александар Продановић 
поставио питање председнику 
одборничке групе Демократске странке 
др Мирославу Кендришићу да ли ће због 
понашања казнити Ненада Лемајића 
због изазивања инцидента испред и у 
самој згради Скупштине града. 
Обраћајући се шефу одборничке групе 
ДС Продановић је тражио одговор:

- Да ли председник одборничке групе 
ДС има на ме ру да ка зни свог од бор ни ка 
ко ји је иза звао ин ци дент ис пред зграде 

Скуп шти не, када се сукобио са једним 
нашим ста ри јим су гра ђа ни ном, ко ји има 
ско ро 80 го ди на. Ово пи там, јер сам 
пот пу но си гу ран да је ве ћи на вас ов де 
та ко вас пи та на да се пре ма ста ри јим 
ли ци ма од но си  са по што ва њем, а не да 
их псу је. Плус сам уверен да би ов де 
ве ћи ну му шка ра ца би ло сра мо та да их 
над ја ча чо век од 80 го ди на. Ово пи там, 
јер сам и ра ни је по на вљао да по на ша ње 
не ких од бор ни ка ов де у Скуп шти ни гра-
да ба ца ло шу сли ку на ову Скуп шти ну и 
на наш рад. По на ша ње сва ког од бор ни-
ка у Скуп шти ни и ван Скуп шти не по ка зу-
је ко смо и шта смо ми. За то ни је у ре ду 
да се сме је мо ка да не ко пра ви не што 
што не би тре ба ло да ра ди, јер на тај 
на чин ба ца ло шу сли ку на све нас ов де 
у Скуп шти ни. И мно ги дру ги од бор ни ци 
вла сти ра де од ре ђе не ствари ко је ни су у 
скла ду са прописима и то та ко ђе на вас 
ко ји то не ра ди те ба ца ло шу сли ку. 

М новине су писале о овом случају, 
који се тренутно налази на Прекршајном 
суду, где се води поступак против 
пензионера Слободана Стокановића. 
Мада је илузорно очекивати да 
Кендришић казни Лемајића због 

понашања. Како? Кад је др Кендришић 
свом партијском другу Лемајићу дао 
лекарску потврду за Суд! А како му не 
би дао потврду кад су обојица умешани 
у криминалне радње везане за пљачку 
митровачког буџета? Врана врани очи 
не вади.

Од Маријана Ристичевића до 
Ненада Лемајића је исто 
одстојање, с тим што је овај 

други, на жалост, некакав 
универзитетски професор, са манирима 
кочијаша.

Није ово први пут да нам републички 
и локални парламент личе на ријалити 
свињац. Сећамо се поливања, 
изношења, гађања ципелама, 
најодвратнијих увреда и чега све још. 
Сада се силеџијство у понашању 
дозвољава и ван седнице, а све то уз 
благослов и игнорисање институција.

Зна се коме тако нешто може да 
одговара и ко воли да плива у мутној 
води. Опозиција са Лемајићем, Јешићем 
и њима сличнима нема, нити ће имати 
шансе на наредним изборима, још дуго 
времена. Чак ни са Ристичевићем, или 
без Ристичевића против себе.  
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ДВЕ ДЕЦЕ НИ ЈЕ ОД ГРА ЂАН СКИХ ПРО ТЕ СТА ШИРОМ СРБИ ЈЕ

Од Ми ло ше ви ће ве лут ке
до де мо крат ске Ср би је

Један од
уче сни ка

демон стра ци ја 
био је и Дејан 

Була то вић, тада 
сту дент који
је за јед но са 

сво јим ко ле га ма 
ру шио

Ми ло ше ви ћев 
ре жим на
ули ца ма

Бе о гра да. Као 
члан Срп ског 

по кре та
об но ве и

ко а ли ци је
За јед но,

про те ству ју ћи 
про тив та да шње 

вла сти, но сио
је лут ку

Ми ло ше ви ћа
у при род ној

ве ли чи ни,
у за твор ској 

уни фор ми
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Про шло је два де сет 
годи на од поку ша-
ја кра ђе на локал-

ним избо ри ма у Срби ји, 
што је иза зва ло тро ме сеч-
не демон стра ци је. Наи ме, 
17. новембра 1996. године 
у дру гом кру гу локал них 
избо ра у Срби ји коа ли ци ја 
опо зи ци о них пар ти ја Зајед-
но побе ди ла је у нај ве ћем 
бро ју вели ких гра до ва, 
укљу чу ју ћи Бео град, Ниш, 
Нови Сад и Кра гу је вац. То 
је била прва побе да опо зи-
ци је од уво ђе ња више стра-
нач ког поли тич ког систе-
ма 1990. Поку шај вла сти 
да фал си фи ку је избор не 
резул та те иза звао је тро-
ме сеч не масов не гра ђан-
ске про те сте, после чега је 
донет lex spe ci a lis.

Да су непри ко сно ве ном 
вла да ру Срби је гра ђа ни 
први пут у вели ком бро-
ју поче ли да окре ћу леђа, 
било је јасно када су 17. 

новем бра 1996. уве че, у 
седи шту Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је, после прве 
кон фе рен ци је за нови на ре, 
саоп шти ли да резул та ти 
сти жу спо ро и да ће нови 
резул та ти бити саоп ште ни 
тек сутра. Коа ли ци ји СПС-а 
и ЈУЛ-а ноћ је била потреб-
на да би сми сли ла и спро-
ве ла план пони шта ва ња 
побе де зајед нич ке листе 
Срп ског покре та обно ве, 
Демо крат ске стран ке и 
Гра ђан ског саве за Срби је, 
пре све га у нај ве ћим гра-
до ви ма Срби је, одно сно 
Бео гра ду, Нишу, Кра гу јев цу 
и Кра ље ву.

Рецепт за то је био врло 
јед но ста ван. Сву да где 
је изгу би ла избо ре, лева 
коа ли ци ја је ула га ла жал-
бе, које је град ска избор-
на коми си ја при хва та ла 
и пони шта ва ла резул та-
те. На неким мести ма, као 
у Нишу, гла со ви су пре-

бро ја ва ни оно ли ко пута 
коли ко је било потреб но 
да се нађе начин који би 
соци ја ли сти ма и ЈУЛ-овци-
ма накнад но омо гу ћио да 
се доко па ју одбор нич ких 
ман да та у локал ним скуп-
шти на ма. Исте вече ри коа-
ли ци ја Зајед но позва ла је 
гра ђа не да бра не избор ну 
вољу, што је пре ра сло у 
нај ве ће демон стра ци је гра-
ђа на и сту де на та по свим 
већим мести ма у Срби ји.

Током 88 дана про те-
ста на хиља де гра ђа на у 
педе се так гра до ва у Срби-
ји тра жи ло је и изну ди ло 
пошто ва ње избор не воље 
наро да.

Тра же ћи при зна ва ње 
резул та та избо ра, про те сте 
су орга ни зо ва ли и сту ден-
ти Бео град ског уни вер зи-
те та, који су сво је ску по ве 
одр жа ва ли неза ви сно од 
ску по ва коа ли ци је Зајед но.

Један од нај кри тич ни јих 

ЛИЧ НИ СТАВ: Дејан Була то вић, пред сед ник Зеле не еко ло шке пар ти је - Зеле ни

Сло бо да која још увек пева
Тог 24. новем бра 1996. годи-

не десио се опште на род ни 
бунт про тив режи ма Сло-

бо да на Мило ше ви ћа. Тај и такав 
режим пони зио је Срби ју, осра мо-
тио њене гра ђа не и јед но став но 
рече но гушио је и сва ку поми-
сао на жељу за сло бо ду, бољим 
живо том и тежњом да се Срби ја 
раз ви ја, да буде демо крат ска и 
да буде место где ће њени гра ђа-
ни да живе срећ но, да се мла ди 
шко лу ју, да има ју посао, да рад-
ни ци и пао ри живе нор мал но од 
свог рада.

Такво ста ње у Срби ји иза зва ло 
је вели ко неза до вољ ство наро-
да (сту де на та, рад ни ка, пао ра, 
про фе со ра, инже ње ра, лека ра и 
дру гих). Нисмо се са тим мири ли 
и хра бро смо кроз про те сте изра-
жа ва ли сво је неза до вољ ство.

Нарав но, био сам у првим редо ви ма 
у таквим про те сти ма. Тај 24. новем бар 
је карак те ри сти чан по томе што сам тог 
дана на челу огром не масе људи хра-
бро носио лут ку са ликом Сло бо да на 
Мило ше ви ћа у затвор ском оде лу. Лут ка 
је била сим бол режи му и жеље да дик-
та тор оде у исто ри ју. Лут ка је и данас у 
гла ва ма сло бо до ум них људи и сим бо-
ли зу је жељу за про спе ри те том Срби је 
и бољим живо том свих њених гра ђа на.

Тог дана, нарав но дожи вео сам стра-
хо те које нор ма лан човек не може да 
учи ни дру гом чове ку. То су бати не, пре-
мла ћи ва ње, нечо веч на мал тре ти ра ња 
у затво ру од стра не живо ти ња у лику 

чува ра режи ма Сло бо да на Мило ше ви-
ћа.

Такве стра хо те које сам пре жи вео су 
нор мал но оста ви ле трај не после ди це 
на моје здра вље, али су несум њи во 
пока за ле да је жеља за сло бо дом јача 
од пен дре ка и дру гих чуд них пома га ла 
које су зли ков ци кори сти ли за муче ње. 
То ме је само оја ча ло у уве ре њу да се 
борим и даље.

Циљ овог мог саоп ште ња за јав ност 
је да се народ под се ти на таква вре ме-
на и да схва ти да се за сло бо ду и бољи 
живот мора без ре зер вно бори ти.

Током те бор бе која ни данас није 
пре ста ла сте као сам мно го при ја те ља и 

сабо ра ца. По одла ску дик та то ра 
мно ги од њих зау зе ли су висо ке 
пози ци је у држа ви. Неки од њих 
данас нису међу живи ма, неки су 
неста ли са поли тич ке сце не јер 
нису оправ да ли пове ре ње које 
им је народ ука зао (пљач ка шка 
при ва ти за ци ја, лич но бога ће-
ње, пове ћа ње неза по сле но сти и 
сиро ма штва, неа де кват на спољ-
на поли ти ка, пре фе ри ра ње лич-
них инте ре са...)

Данас сам пред сед ник Зеле-
не еко ло шке пар ти је - Зеле ни и 
сву сво ју енер ги ју ула жем у бор-
бу за зашти ту живот не сре ди не, 
за чисту Срби ју, за здра ву хра-
ну и чист ваздух, реке, шуме... 
Про тив зага ђе ња и за доно ше ње 
зако на и под за кон ских ака та за 
фор му ли за ци ју ових насто ја ња и 
за фор ми ра ње мини стар ства за 

еко ло ги ју. У тој бор би недав но су нам 
се при кљу чи ли Зеле ни Срби је, тако 
да смо фор ми ра ли Ује ди ње ни зеле ни 
фронт који је отво рен за све добро на-
мер не, искре не и поште не бор це за ове 
вред но сти.

Кори стим ову при ли ку да позо вем 
све оне који башти не ове вред но сти 
да нам се при дру же да зајед но иде мо 
даље у прав цу здра ве, чисте и срећ не 
Срби је.

Жеља за чистом и здра вом Срби јом 
данас је нарав на жељи за сло бо дом 
коју смо изра жа ва ли деве де се тих годи-
на и зато шаљем пору ку сви ма да сло-
бо да и данас пева!!!

Пре ту чен је
на ли цу ме ста
и од ве ден
у Ми ло ше ви ћев 
ка за мат, где је 
два да на био
ис пи ти ван
и ту чен
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дана демон стра ци ја био је 
24. децем бар 1996, када је 
Мило ше ви ћев режим орга-
ни зо вао тзв. кон тра ми тинг 
у цен тру Бео гра да. Током 
суко ба смрт но је пре ту чен 
при ста ли ца опо зи ци је Пре-
драг Стар че вић, а тешко 
рањен демон странт Иви ца 
Лазо вић.

Поли ци ја је 26. децем бра 
забра ни ла про тест не шет-
ње цен трал ним бео град-
ским ули ца ма. Кор до ни 
поли ци је од тада су били 
сва ко днев но на ули ца ма 
Бео гра да.

Поли ци ја је ско ро сва ко-
днев но тукла демон стран-
те, а гра ђа не су напа да-
ле и гру пе циви ла за које 
су орга ни за то ри про те ста 
твр ди ли да су бли ски вла-
сти ма. Један од нај же-
шћих обра чу на поли ци је с 
демон стран ти ма био је у 
ноћи изме ђу 2. и 3. фебру-
а ра, на при ла зу Бран ко вом 
мосту. Поли ци ја је тада 
упо тре би ла и воде не топо-
ве иако је тем пе ра ту ра 
била испод нуле.

Један од уче сни ка 
демон стра ци ја био је и 
Дејан Була то вић, тада 
сту дент који је за јед но са 
сво јим ко ле га ма ру шио 
Ми ло ше ви ћев ре жим на 
ули ца ма Бе о гра да. Као 
члан Срп ског по кре та об-
но ве и ко а ли ци је За јед но, 
про те ству ју ћи про тив та-
да шње вла сти, но сио је 
лут ку Ми ло ше ви ћа у при-
род ној ве ли чи ни, у за твор-
ској уни фор ми, на кон че га 
је био и ухап шен од стра не 
при пад ни ка др жав не без-
бед но сти и под врг нут те-
шкој тор ту ри. Пре ту чен је 
на ли цу ме ста и од ве ден у 
Ми ло ше ви ћев ка за мат, где 
је два да на био ис пи ти ван 
и ту чен. Та тор ту ра је, пре-
ма Бу ла то ви ће вим ре чи ма, 
би ла стра шна. Да нас, по-
сле то ли ко го ди на, остао 

је до сле дан де мо крат ској 
иде ји и бор би за бо љи жи-
вот.

– Од тог пе ри о да по чео 
је мој озбиљ ни ји рад у по-
ли тич кој ка ри је ри. Го ди-
не 1997. ис ту пио сам из 
СПО-а, ка да су Вук Дра-
шко вић и СПО сме ни ли 
Зо ра на Ђин ђи ћа са ме ста 
гра до на чел ни ка Бе о гра да 
и та да сам се учла нио у Де-
мо крат ску стран ку. Та да је 
и по че ла мо ја бор ба за де-
мо крат ску и европ ску Ср-
би ју, ону Ср би ју ко ју да нас 
има мо. Да је Зо ран Ђин ђић 
остао жив, ве ро ват но би тај 
про цес био бр жи, а мно ги 
про бле ми би би ли ре ше ни 
и не би смо има ли екс пан-
зи ју по ли тич ких стра на ка 
ко ју да нас има мо. Ми слим 
да је тре ба ло за бра ни-
ти рад не ким по ли тич ким 
стран ка ма – при чао је за 
М нови не пре неколико 
година Бу ла то вић.

И по сле то ли ко вре ме на 
од де мон стра ци ја и пр вих 
ко ра ка ка про ме на ма, од 
хап ше ња до пр вих жр та ва, 
уби ства пре ми је ра, Ива на 
Стам бо ли ћа, Слав ка Ћу-
ру ви је и дра стич них по сле-
ди ца, Бу ла то вић сма тра да 
ни је би ло уза луд но и да су 
ре зул та ти ви дљи ви.

– За вр ше на је јед на ета-
па ка европ ском пу ту и по-
чи ње мо јед ну дру гу при чу 
ко ја ће ићи да ле ко бр же. 
Не ка јем се за сво је по ступ-
ке, по чев ши од де мон стра-
ци ја, јер сам та да имао свој 
сан и ви зи ју ко ја се да нас 
оства ру је. Да нас је Ср би ја 
де фи ни тив но зе мља о ко-
јој сам ја са њао. Еко ном ска 
кри за је у це лом све ту, па и 
код нас, али и то ће мо пре-
ва зи ћи, јер ово је Ср би ја за 
ко ју смо се бо ри ли де ве-
де се тих – рекао је Бу ла то-
вић пре неколико година у 
интервјуу М новинама.  

Е. М. Н.

Спе ци јал ни закон, lex spe ci-
a lis, чије је усва ја ње тра жио 
Сло бо дан Мило ше вић, сту пио 
је на сна гу у фебру а ру 1997. 
Тим зако ном при зна та је побе-
да опо зи ци је на локал ним 
избо ри ма у Бео гра ду и дру гим 
гра до ви ма на осно ву нала за 
миси је ОЕБС-а. Истог дана 
лиде ри Зајед но пот пи са ли су 
два спо ра зу ма, који ма су дого-
во ре ни учвр шћи ва ње коа ли-
ци је, зајед нич ки наступ на 

пред сед нич ким и репу блич-
ким избо ри ма 1997. и спро во-
ђе ње одлу ка прет ход ног спо-
ра зу ма о поде ли ман да та на 
локал ним избо ри ма. За пред-
сед ни ка Скуп шти не гра да 
Бео гра да 21. фебру а ра 1997. 
иза бран је Зоран Ђин ђић. 
Ђин ђић је сме њен 30. сеп тем-
бра исте годи не, по рас па ду 
коа ли ци је Зајед но, после чега 
је ДС пре шао у опо зи ци ју у 
Бео гра ду.

Lex spe ci a lis

Упра ва за по љо при вред-
но зе мљи ште Ми ни-
стар ства по љо при вре де 

и за шти те жи вот не сре ди не у 
са рад њи са Не мач ком ор га-
ни за ци јом за ме ђу на род ну са-
рад њу ГИЗ ор га ни зо ва ла је у 
Град ској ку ћи у Срем ској Ми-
тро ви ци про шлог по не дељ ка, 
28. но вем бра са ста нак по во-
дом пред ста вља ња про јек та 
„Уна пре ђе ње упра вља ња зе-
мљи шта на ло кал ном ни воу у 
Ре пу бли ци Ср би ји“.  Ак це нат 
је ста вљен на пре зен та ци ју 
јед ног од нај ва жни јих ре зул-
тат про јек та, а то је Ге о граф-
ски ин фор ма ци о ни си стем 
(ГИС), ко ји има за циљ да 
по јед но ста ви да ва ње у за куп 
по љо при вред ног зе мљи шта у 
др жав ном вла сни штву, као и 
да омо гу ћи бо ље пла ни ра ње 
и кон тро лу ко ри шће ња.

Са стан ку су при су ство ва ли 
пред став ни ци свих је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве Вој во ди-
не.

- Жи ви мо у 21. ве ку и пот пу-
но је нор мал но да ко ри сти мо 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
за упра вља ње ре сур си ма. 
Не ма ва жни јег ре сур са за 
ову др жа ву, у де лу по љо при-
вре де, не го што је др жав но 
по љо при вред но зе мљи ште. 
Елек трон ски си стем слу жи ће 
за ко му ни ци ра ње је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве и Упра-
ве за по љо при вред но зе мљи-
ште. На тај на чин има ће мо 
све оно што је нео п ход но да 
на ква ли те тан на чин мо же мо 
да из да мо по љо при вред но 
зе мљи ште и ка ко би су зи-

ли мо гућ ност за евен ту ал не 
зло у по тре бе. Иде ја нам је да 
ин фор ма ци о ни си стем пот пу-
но за ме ни мо гућ ност људ ске 
гре шке и на овај на чин су жа-
ва мо мо гућ ност за ко руп ци ју 
– ре као је ми ни стар по љо при-
вре де и за шти те жи вот не сре-
ди не Бра ни слав Не ди мо вић. 

Ми тро вач ки гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер ис та као 
је да је да ва ње у за куп по љо-
при вред ног  зе мљи шта у др-
жав ној сво ји ни  по сао ко ји ра-
ди ло кал на са мо у пра ва пу тем 
го ди шњег про гра ма. 

 – Овај си стем за и ста тре ба 
да омо гу ћи да на је дан тран-
спа рен тан на чин ко ри сни ци 
по љо при вред ног зе мљи шта 
у др жав ној сво ји ни са те ри то-
ри је Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца мо гу у сва ком мо мен ту да 
има ју увид у то шта се њи ма 
ну ди, ко ја зе мља, ка ква и где 
– крат ко је ре као срем ско-
ми тр о вач ки гра до на чел ник 
Са на дер и до дао да је у Ми-
тро ви ци за вр шен пр ви круг 
ли ци та ци је да ва ња у за куп 
др жав ног по љо при вред ног 
зе мљи шта ко ји је укљу чио и 
зе мљу ко ја је у прет ход ном 
пе ри од вра ће на. 

Про је кат „Уна пре ђе ње 
упра вља ња зе мљи ште на 
ло кал ном ни воу у Ре пу бли ци 
Ср би ји“ пред ви ђе но је да тра-
је три го ди не. Бу џет од три 
ми ли о на евра за ње го ву ре а-
ли за ци ју обез бе ђу је Ми ни-
стар ство за при вред ну са рад-
њу и раз вој Са ве зне Ре пу бли-
ке Не мач ке. 

С. С. 

ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ДР ЖАВ НОГ ЗЕ МЉИ ШТА

Њи ве без
„па пи ри ја де“

Министар Бранислав Недимовић у Сремској Митровици
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ве ћи по рез за ста но ве
у екс тра зо ни 
Од бор ни ци срем ско ми тро вач ког 

пар ла мен та на сед ни ци одр-
жа ној про шле сре де, 23. 

но вем бра до не ли су од лу ку о по ве ћа-
њу сто пе по ре за на имо ви ну за 28 
од сто, као и из ве штај о из вр ше њу 
град ског бу џе та за про те клих де вет 
ме се ци. 

Сто па по ре за на имо ви ну за фи зич-
ка ли ца у 2017. го ди ни по ве ћа на је са 
0,25 на 0,32 од сто, док сто па по ре за 
на зе мљи ште за фи зич ка ли ца оста је 
не про ме ње на и из но си 0,15 од сто. 
Гра ђа ни ко ји до кра ја ове го ди не 
из ми ре по ре ске оба ве зе, на ред не 
го ди не ће за 10 од сто ма ње пла ти ти 
по рез на имо ви ну. Ове го ди не ре дов-
не пла ти ше су има ле ума ње ње по ре-
за у из но су од 15 од сто.

- Град Срем ска Ми тро ви ца је у 
прет ход ном пе ри о ду уки нуо од ре ђе-
не по ре зе, као што је по рез на град-
ско гра ђе вин ско зе мљи ште. Уки да-
њем тог по ре за ство рио се ма њак од 
око 28 ми ли о на ди на ра у бу џе ту. 
Мак си мал на сто па по ре за на имо ви-
ну утвр ђе на за ко ном из но си 0,4 
од сто, а на те ри то ри ји Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца у 2017. сто па по ре за 
ће би ти 0,32 од сто, што ће на не ки 
на чин на до ме сти ти ма њак у од но су 
на оне по ре зе ко ји су уки ну ти или су 
сма њени од стра не ре пу блич ких 
ор га на при ли ком до но ше ња из ме на 

За ко на о фи нан си ра ње ло кал не 
са мо у пра ве – из ја вио је ми тро вач ки 
гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер.

У од но су на 2016. го ди ну, у 2017. 
го ди ни до ћи ће до по ве ћа ња и по ре-
ске осно ви це за утвр ђи ва ње по ре за 
на имо ви ну, од но сно це не ква драт ног 
ме тра по љо при вред ног зе мљи шта у 
тре ћој зо ни са 100 ди на ра на 400 
ди на ра, док је це на ква дра та шум ског 
зе мљи шта у че твр тој зо ни сма ње на 
са 65 на 30 ди на ра. 

Ни же су це не ква дра та ку ћа за ста-
но ва ње у све че ти ри зо не, што зна чи 
да мно ги по ре ски об ве зни ци не ће 
пла ћа ти ве ћи по рез на имо ви ну, јер је 
сто па по ре за по ве ћа на, али је сма-
ње на основ ца. Нај ве ће по ве ћа ње 
по ре ске осно ви це бе ле жи се код ста-
но ва у екс тра зо ни. Број зо на на те ри-
то ри ји Гра да је остао не про ме њен.

Од бор ни ци су ве ћи ном гла со ва 

Гра до на чел ник
Вла ди мир Са на дер

Ди рек тор До ма здра вља
др Вла ди мир Лу кић

За се да ње ми тро вач ког пар ла мен та
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при хва ти ли и из ве штај о из вр ше њу 
од лу ке о бу џе ту Гра да за пе ри од од 
1. ја ну а ра до 30. сеп тем бра го ди не. 
Оства ре ње при хо да град ског бу џе та 
од 57,65 од сто у од но су на пла ни ра не 
на ста ло је као по сле ди ца пла ни ра-
них, али не и у це ло сти ре а ли зо ва них 
сред ста ва у пр вих де вет ме се ци 
2016. го ди не. По рез на за ра де оства-
рен је у из но су од 600.521.000 ди на ра 
или 32,88 од сто укуп них при хо да 
бу џе та. На осно ву За ко на о бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је за 2016. го ди ну, 
из нос укуп ног не на мен ског тран сфе-
ра ко ји је до де љен Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца за де вет ме се ци из но си 
191.245.869 ди на ра.

Шеф од бор нич ке гру пе Ује ди ње-

на опо зи ци ја Ми тро ви це Алек сан дар 
Про да но вић је за скуп штин ском го-
вор ни цом из ја вио да је ни ска ре а ли-
за ци ја бу џе та за де вет ме се ци.

- Че ти ри го ди не при чам да је од-
лу ка о бу џе ту нај ва жни ја од лу ка ко ју 
Скуп шти на до но си и че ти ри го ди не 
при чам ка ко то што ви до но си те ни-
је до бро. На ве шћу два раз ло га, је дан 
је да очи глед но на чел ник за бу џет не 
зна до бро да са ста ви од лу ку о бу џе-
ту ка да су из но си у пи та њу, и дру ги је 
да скуп штин ска ве ћи на не жи ви у ре-
ал но сти. Да би сте има ли бу џет од 2,7 
ми ли јар ди мо ра те да има те ло кал ну 
са мо у пра ву ко ја ини ци ра при вред-
ни раз вој у Ми тро ви ци и мо ра те да 
има те Вла ду Ре пу бли ке Ср би је ко ја 
не сма њу је из но се по ре за на имо ви-
ну и по ре за на за ра де ко ји при па да ју 

ло кал ним са мо у пра ва. То не по сто ји 
и због то га за де вет ме се ци, а де вет 
ме се ци је 75 од сто го ди не, ре а ли за-
ци ја бу џе та је 55,22 од сто, а ни је ни 
бли зу 75 од сто. Ово по ка зу је да бу џет 
на кра ју го ди не не ће би ти ни бли зу 
ре а ли зо ван она ко ка ко је пла ни ран – 
ис та као је Про да но вић.

На днев ном ре ду де ве те сед ни це 
Скуп шти не Гра да на шла се и од лу ка 
о при сту па њу из ра ди пла на ка пи тал-
них ин ве сти ци ја, из ме не и до пу не 
од лу ке о ме ра ма за шти те по љо при-
вред ног зе мљи шта од пољ ске ште те 
на те ри то ри ји Гра да и од лу ка о при-
ба вља њу, рас по ла га њу и упра вља њу 
ства ри ма у јав ној сво ји ни Гра да. 
Усво је на је и из ме ње на и до пу ње на 
од лу ка о осни ва њу Дру штва са огра-
ни че ном од го вор но шћу за одр жа ва-
ње стам бе ног и по слов ног про сто ра 
„Град ско ста но ва ње“ Срем ска Ми тро-
ви ца, као и но ви ста тут ЈКП „Ко му на-
ли је“. 

Да то је зе ле но све тло и за из ра ду 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је де ла при-
о ба ља ре ке Са ве у Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца.

- План де таљ не ре гу ла ци је при о ба-
ља ре ке Са ве је је дан од нај зна чај ни-
јих пла но ва ко је Срем ска Ми тро ви ца 
усва ја у сво јој ско ри јој исто ри ји. Тај 
план тре ба да обез бе ди раз вој гра да 
у сми слу фор ми ра ња спорт ско ре кре-
а тив них, ту ри стич ких и гра ђе вин ских 
са др жа ја и тре ба да омо гу ћи по ве зи-
ва ње цен тра гра да са ре ком Са вом. 
С тим да мо ра мо да во ди мо ра чу на, 
на осно ву ис ку ства из 2014, да се у 
план ска ак та уба ци и но ви си стем 
оба ло у твр де ко ји ће га ран то ва ти 
за шти ту гра да од ви со ких во да. Крај-
њи циљ до но ше ња овог пла на је да 
се обез бе ди кон цепт раз во ја гра да на 

Усва ја њем од лу ке о ма тич ним под руч ји-
ма на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца фор ми ра но је шест, уме сто до са да-
шњих 25 ма тич них под руч ја, ко ја ће во ди-
ти ма тич не књи ге за ви ше на се ље них 
ме ста. Ма тич на под руч ја за ко ја се во де 
ма тич не књи ге на те ри то ри ји Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца су: Ма тич но под руч је 
Ве ли ки Ра дин ци, са се ди штем у Ве ли ким 
Ра дин ци ма (за на се ље на ме ста: Ве ли ки 
Ра дин ци, Бе ше но во, Бе ше но вач ки Пр ња-
вор, Гр гу рев ци, Шу љам), Ма тич но под-
руч је Ку змин, са се ди штем у Ку зми ну (за 
на се ље на ме ста: Ку змин, Бо сут, Мар тин-
ци, Срем ска Ра ча), Ма тич но под руч је 
Ла ћа рак, са се ди штем у Ла ћар ку (за на се-
ље на ме ста: Ла ћа рак, Ди вош, Чал ма, Ста-
ра Бин гу ла), Ма тич но под руч је Ман ђе-
лос, са се ди штем у Ман ђе ло су (за на се-
ље на ме ста: Ман ђе лос, Ле жи мир и Ши ша-
то вац), Ма тич но под руч је Ма чван ска 
Ми тро ви ца, са се ди штем у Ма чван ској 

Ми тро ви ци (за на се ље на ме ста: Ма чван-
ска Ми тро ви ца, За са ви ца, Но ћај, Са лаш 
Но ћај ски, Ра ден ко вић, Рав ње), Ма тич но 
под руч је Срем ска Ми тро ви ца, са се ди-
штем у Срем ској Ми тро ви ци (за на се ље на 
ме ста: Срем ска Ми тро ви ца, Ја рак, 
Ша шин ци).

- Је дан ма ти чар ће оби ла зи ти ви ше 
на се ље них ме ста. Број ма ти ча ра у овом 
тре нут ку се не ће ме ња ти, он ће оста ти на 
ни воу на ко јем је сте, али ми има мо по тре-
бу да у на ред ном пе ри о ду за по сли мо 
ви ше ма ти ча ра с об зи ром да је у прет ход-
не две го ди не пет ма ти ча ра оти шло у пен-
зи ју, и ми ни смо за по шља ва ли но ве ма ти-
ча ре – из ја вио је на чел ник Град ске упра ве 
за оп ште и за јед нич ке по сло ве Ми ро слав 
Јо кић. 

Уку пан број за по сле них ма ти ча ра ко ји 
има ју ва же ћу ли цен цу и сер ти фи ка те је 
осамнаест. Ова од лу ка при ме њи ва ће се 
од 1. ја ну а ра 2017. го ди не.

Сма њен број ма тич них под руч ја

На кра ју скуп штин ског за се да ња од бор-
ник опо зи ци је Алек сан дар Про да но вић 
по ста вио је два од бор нич ка пи та ња. Пр во 
је би ло упу ће но ди рек то ру Апо те ке Дра га-
ну Бо жи ћу, ко ли ко из но си дуг Апо те ке на 
дан 23. но вем бар. Дру го пи та ње је би ло за 
пред сед ни ка од бор нич ке гру пе Де мо крат-
ске стран ке др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа. 

- Да ли председник одборничке групе ДС 
има на ме ру да ка зни свог од бор ни ка ко ји 
је иза звао ин ци дент ис пред зграде Скуп-
шти не, када се сукобио са једним нашим 
ста ри јим су гра ђа ни ном, ко ји има ско ро 80 
го ди на. Ово пи там, јер сам пот пу но си гу-
ран да је ве ћи на вас ов де та ко вас пи та на 
да се пре ма ста ри јим ли ци ма од но си са 
по што ва њем, а не да их псу је . Плус сам 
уве ренда би ов де ве ћи ну му шка ра ца би ло 
сра мо та да их над ја ча чо век од 80 го ди на. 
Ово пи там, јер сам и ра ни је по на вљао да 
по на ша ње не ких од бор ни ка ов де у Скуп-
шти ни гра да ба ца ло шу сли ку на ову Скуп-
шти ну и на наш рад. По на ша ње сва ког 
од бор ни ка у Скуп шти ни и ван Скуп шти не 
по ка зу је ко смо и шта смо ми. За то ни је у 
ре ду да се сме је мо ка да не ко пра ви не што 
што не би тре ба ло да ра ди, јер на тај 

на чин ба ца ло шу сли ку на све нас ов де у 
Скуп шти ни. И мно ги дру ги од бор ни ци из 
вла сти ра де од ре ђе не ствари ко је ни су у 
скла ду са прописима и то та ко ђе на вас 

ко ји то не ра ди те ба ца ло шу сли ку – ре као 
је Про да но вић.

Пред сед ник Скуп шти не То ми слав Јан ко-
вић је про ко мен та ри сао да пи та ње упу ће-
но др Кен дри ши ћу ни је у скла ду са по слов-
ни ком, већ да се ти че њи хо вих уну тар стра-
нач ких од но са.

Да би за тим Про да но вић из ја вио:
- Во лео бих да пред сед ник Скуп шти не 

про у чи по слов ник до зад њег. Све оно што 
ра де од бор ни ци, а овај ин ци дент се за вр-
шио у згра ди Скуп шти не, има ве зе са 
ра дом ове Скуп шти не. Ме не чу ди то што 
Ви ни сте то ини ци ра ли, што мо рам ја то да 
ини ци рам. Ако од бор ник Скуп шти не гра да 
ра ди не што ис пред згра де Скуп шти не и 
за вр ша ва ту рад њу у згра ди Скуп шти не, то 
и те ка ко има ве зе са ра дом Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Ово је згра да 
свих од бор ни ка. 

За тим је по ста вље но још јед но од бор-
нич ко пи та ње. Од бор ни ка На род ног по кре-
та Ди на ра – Дри на – Ду нав Зо ра на Пу ха-
ли ћа је за ни ма ло да ли су ис пла ће не 
на кна де чла но ви ма би рач ких од бо ра ко ји 
су би ли ан га жо ва ни то ком ово го ди шњих 
из бо ра. 

Да ли ће Кен дри шић ка зни ти Ле ма ји ћа? 

Од бор ник опо зи ци је
Алек сан дар Про да но вић
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Про сеч не це не ква драт ног ме тра не по крет но сти за утвр ђи ва ње по ре за
на имо ви ну за 2017. го ди ну на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца

Про сеч не це не ква драт ног ме тра не по крет но сти за утвр ђи ва ње по ре за
на имо ви ну за 2016. го ди ну на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца

ВРСТЕ НЕПО КРЕТ НО СТИ 
НА ЗИВ ЗОНЕ 

Ек стра зона I II III IV

1. Гра ђе вин ско земљи ште 1.500,00 1.300,00 1.000,00 700,00 600,00

2.Пољо при вред но земљи ште 400,00 80,00

3.Шум ско земљи ште 30,00

4.Ста но ви 88.900,00 74.100,00 69.500,00 43.900,00 28.150,00

5.Куће и ста но ви 55.400,00 55.400,00 42.400,00 31.700,00 12.600,00

6.Послов не згра де и дру ги (над зем ни
и под зем ни) гра ђе вин ски објек ти који
слу же за оба вља ње делат но сти

94.000,00 94.000,00 40.000,00 30.000,00 23.000,00

7.Гара же и гара жна места 19.700,00 19.700,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00

ВРСТЕ НЕПО КРЕТ НО СТИ 
НА ЗИВ ЗОНЕ 

Ек стра зона I II III IV

1. Гра ђе вин ско земљи ште 1.500,00 1.300,00 1.000,00 700,00 600,00

2.Пољо при вред но земљи ште 100,00 80,00

3.Шум ско земљи ште 65,00

4.Ста но ви 73.000,00 67.000,00 55.000,00 42.000,00 25.000,00

5.Куће за ста но вање 63.000,00 58.000,00 48.000,00 35.000,00 20.000,00

6.Послов не згра де и дру ги (над зем ни
и под зем ни) гра ђе вин ски објек ти који
слу же за оба вља ње делат но сти

74.000,00 67.000,00 40.000,00 30.000,00 23.000,00

7.Гара же и гара жна места 17.000,00 13.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00

*це не у та бе лама су ис ка за не у ди на ри ма

две оба ле – из ја вио је гра до на чел ник 
Са на дер. 

Од бор ни ци су по др жа ли и од лу ку о 
фор ми ра њу је ди ни ца ци вил не за шти-
те оп ште на ме не за те ри то ри ју Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, из ме не про гра-
ма по сло ва ња за 2016. го ди ну ЈКП 
„Ко му на ли је“ и ЈКП „Во до вод“, дру гу 
до пу ну про гра ма за по ста вља ње 
ма њих мон та жних и дру гих обје ка та 
на јав ним по вр ши на ма за те ку ћу 
го ди ну. При хва ће на су и ре ше ња о 
да ва њу на ко ри шће ње ди стри бу тив-
не мре же за ди стри бу ци ју при род ног 
га са из јав не сво ји не Гра да Јав ном 
пред у зе ћу „Срем-гас“ ра ди оба вља-
ња де лат но сти, са на цр том уго во ра и 
ре ше ње о да ва њу на ко ри шће ње 
објек та га сне ко тлар ни це „Ста ри 
мост“ у Срем ској Ми тро ви ци ЈКП 
„То пли фи ка ци ја“.

На овој сед ни ци за вр ши о ца ду жно-
сти ди рек то ра До ма здра вља Срем-
ска Ми тро ви ца на пе ри од од шест 
ме се ци име но ван је др Вла ди мир 
Лу кић, спе ци ја ли ста фи зи кал не 
ме ди ци не и ре ха би ли та ци је из Срем-

ске Ми тро ви це. Др Лу кић, не стра нач-
ка лич ност, је на пред лог ми тро вач ког 
гра до на чел ни ка и за хва љу ју ћи сво јој 
струч но сти, име но ван за ди рек то ра 
До ма здра вља. Пре ма не зва нич ним 
ин фор ма ци ја ма, др Вла ди мир Лу кић 
ра ни је је био члан По кре та Две ри, 
стран ке ко ја ни је про шла цен зус на 
ово го ди шњим ло кал ним из бо ри ма у 
Срем ској Ми тро ви ци. Др Лу кић, ко ји 
је за ме нио др Ду шка Ма џи ћа на 
ме сто ди рек то ра До ма здра вља (др 
Ма џић је но ви вр ши лац ду жно сти 
за ме ни ка ди рек то ра Оп ште бол ни це 
Срем ска Ми тро ви ца) се за хва лио на 
ука за ном по ве ре њу. Од по чет ка сво је 
ле кар ске ка ри је ре је за по слен у 
ми тро вач ком До му здра вља, де вет 
го ди на је ра дио као ле кар оп ште 
прак се, а за тим и у слу жби фи зи кал-
не ме ди ци не. 

На ис тој сед ни ци је на пе ри од од 
шест ме се ци по но во за вр ши о ца 
ду жно сти ди рек то ра Апо те ке Срем-
ска Ми тро ви ца по ста вљен Дра ган 
Бо жић.

Би ља на Се ла ко вић

Пово дом изме не сто пе поре за на имо-
ви ну, Слу жба за инфор ми са ње Гра да 
Срем ска Митро ви ца је изда ла саоп ште ње 
за јав ност у којем се каже:

- Поре ска поли ти ка Гра да Срем ска 
Митро ви ца је обје ди ња ва ње више поре-
ских и непо ре ских дава ња у порез на имо-
ви ну на начин да укуп но номи нал но 
издва ја ње нема пора ста за гра ђа не, а 
исто вре ме но одра жа ва кон стант не при хо-
де Гра да. Ова тен ден ци ја ће бити наста-
вље на и у наред ном пери о ду. Од укуп ног 
бро ја од 36.000 по ре ских об ве зни ка у 
2016. го ди ни си гур но ће би ти из ве стан 
број оних ко ји ће има ти по ве ћа ње по ре-
ских да ва ња на ни воу го ди не, али по сма-
тра но на ни воу укуп не по ре ске по ли ти ке 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, не оче ку је се, 
као по сле ди ца ове ме ре, по ве ћа ње при-
хо да у 2017. го ди ни по осно ву по ре за на 
имо ви ну, а ти ме ни по ве ћа ње оп те ре ће-
ња гра ђа на, сто ји у са оп ште њу за јав ност 
Слу жбе за ин фор ми са ње Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. 

Са оп ште ње
за јав ност
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Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

МАР ТИН ЦИ 

Ре шен
про блем
са стру јом

У Ма р тин ци ма је прет-
ход не не де ље ура ђе на ре-
кон струк ци ја ни ско на пон-
ске мре же у Рад нич кој ули-
ци. Ра до ве су 23. но вем бра 
об и шли на чел ник Град ске 
упра ве за ин фра струк ту ру 
и имо ви ну Са ша Бу га џи ја и 
пред сед ник Са ве та ме сне 
зајед ни це Ма р тин ци Да р ко 
Га ври ло вић.

- Ра до ви на ре кон-
струк ци ји ни ско на пон-
ске мре же у Ма р тин ци ма 
пред ста вља ју са мо део 
спр о во ђе ња уго во ра о су-
фи нан си ра њу из ме ђу Гра-
да Срем ска Ми тро ви ца и 
Елек тро ди стри бу ци је Вој-
во ди не. Сва ка ко да ће ови 
ра до ви ути ца ти пре све-
га на ква ли тет, енер гет ску 
ефи ка сност и оно што је 
нај бит ни је на си гур ност у 
снаб де ва њу елек трич ном 
енер ги јом у Ма р тин ци ма. 
Вред ност ових ра до ва из-
но си 2.300.000 ди на ра, а 
под се тио бих да су већ из-
ве де ни ра до ви на ре кон-
струк ци ји ни ско на пон ске 
мре же у де лу Срем ске и у 
Сав ској ули ци и ти ра до ви 
су коштали 2.400.000 ди-
на ра - ре као је при ли ком 
оби ла ска ра до ва на чел ник 
Бу га џи ја. 

Пред сед ник Са ве та ме-
сне за јед ни це Ма р тин ци 
Да р ко Га ври ло вић ис та као 
је да је ово ве о ма ва жна 
ин ве сти ци ја за све ме шта-
не.

- Све што се ура ди у 
се лу ја ко је бит но. Ово је 
јед на од бит ни јих ства ри 
за то што се ра ди о ста би-
ли за ци ји елек тро си сте ма 
у Ма р тин ци ма - ре као је 
Га ври ло вић и за хва лио се 
ло кал ној са мо у пра ви на 
по мо ћи у ре ша ва њу овог 
про бле ма.

С. С. 

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ

Гра ђа ни би ра ју из ме ђу 
че ти ри про јек та

Град Срем ска Ми тро ви ца и 
ове го ди не на ста вља ре а-
ли за ци ју про јек та пар ти-

ци па тив но бу џе ти ра ње, укљу-
чу ју ћи гра ђа не у сам про цес 
кре и ра ња град ског бу џе та. До 
пет ка, 2. де цем бра у про сто-
ри ја ма Услу жног цен тра и 
ме сних за јед ни ца Ла ћа рак и 
Ма чван ска Ми тро ви ца гра ђа-
ни ће мо ћи да гла са ју за је дан 
од че ти ри по ну ђе на про јек та, 
а то су: из град ња би ци кли-
стич ке ста зе до ин ду стриј ске 
зо не „Је зе ро“, по ста вља ње 
фон та не код По слов но спорт-
ског цен ра „Пин ки“, опре ма ње 
се о ских ам бу лан ти До ма здра-
вља или по ста вља ње спорт-
ско ре кре а тив них са др жа ја у 
пар ку код Атлет ског ста ди о на 
у Срем ској Ми тро ви ци.

Ка ко на во ди на чел ник Град-
ске упра ве за бу џет и ло кал ни 
еко ном ски раз вој Ду шко Ша ро-
шко вић, на кон што је овај про-
је кат про шле го ди не имао 
по зи ти ван од зив код гра ђа на, 
Скуп шти на Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца је до не ла од лу ку 
да пар ти ци па тив но бу џе ти ра-
ње од ове го ди не по ста не оба-
ве зно.

- Лич но сам вр ло за до во-
љан та квом од лу ком, јер се на 
тај на чин део од го вор но сти за 
кре и ра ње бу џе та ски да ма ло 
са гра до на чел ни ка и ме не, па 
ту од го вор ност де ли мо и са 
гра ђа ни ма. Из дво је на су че ти-
ри пред ло га ко ја су би ла нај за-
сту пље ни ја при ли ком при ку-
пља ња пред ло га. Пред ло ге 

смо при ку пља ли пре ко упра ва 
ко је да ју до та ци је не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма, пре ко ме сних 
за јед ни ца, у услу жном цен тру 
су се под но си ли пред ло зи и 
сти за ли су ди рект но гра до на-
чел ни ку. Бу џет је спре мио 
сред ства ко ја тре ба да за до во-
ље по тре бе би ло ко ја од ова 
че ти ри про јек та, оста је нам 
са мо да ви ди мо ко ји ће то про-
је кат би ти – ре као је на чел ник 
Ша ро шко вић.

Кра јем про шле го ди не, 
та ко ђе у окви ру про јек та пар-
ти ци па тив но бу џе ти ра ње 
Ми тров ча ни су се опре де ли ли 
за из град њу ази ла за жи во ти-
ње, с об зи ром на ве ли ки про-
блем па са лу та ли ца у гра ду. 
На пи та ње но ви на ра због че га 
овај про је кат ни је ре а ли зо ван 
и да ли ве ру ју да ће гра ђа ни 
гла са ти ове го ди не за про јек те 
с об зи ром да њи хо ва про шло-
го ди шња же ља ни је ис пу ње-
на, на чел ник крат ко од го ва ра: 

- Про је кат из град ње ази ла 
за жи во ти ње је у то ку, ни смо 
од у ста ли од то га. Про је кат је 
на и шао на од ре ђе не про бле-
ме, сред ства у бу џе ту по сто је, 
али до 31. де цем бра не ће 
си гур но би ти за вр шен.

За из град њу ази ла у бу џе ту 
Гра да ове го ди не је би ло 
опре де ље но 1,5 ми ли о на 
ди на ра. 

Не ду го на кон кон фе рен ци је 
за ме ди је, про шлог пет ка, 25. 
но вем бра, на ко јој је на чел ник 
Ша ро шко вић го во рио о пар ти-
ци па тив ном бу џе ти ра њу, сти-

гло је и са о пште ње за јав ност 
Слу жбе за ин фор ми са ње Гра-
да Срем ска Ми тро ви ца. У 
ње му се ка же сле де ће:

- Из град ња објек та – азил 
за жи во ти ње, пр во бит но је 
пред ви ђен на пар це ли ко ја је 
вла сни штво Ре пу бли ке Ср би је 
а ко ри сник је Ми ни стар ство 
по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не. Ка ко се та 
пар це ла на ла зи у за ку пу А.Д. 
„Ми тро срем“ и ка ко је на тој 
пар це ли по ста вљен за лив ни 
си стем чи је из ме шта ње би 
зах те ва ло зна чај на фи нан сиј-
ска сред ства, ни је би ло мо гу-
ће ре а ли зо ва ти из град њу на 
тој ло ка ци ји. Из тог раз ло га се 
при сту пи ло фор ми ра њу пар-
це ле ко ја је у вла сни штву Гра-
да Срем ска Ми тро ви ца, ко ја је 
пред ви ђе на за из град њу 
објек та ази ла, на пар це ли чи ја 
је ло ка ци ја у бли зи ни прет ход-
но пла ни ра не пар це ле, та ко ђе 
у об у хва ту Пла на де таљ не 
ре гу ла ци је ре ги о нал не де по-
ни је ко му нал ног от па да са 
цен тром за ре ци кла жу у 
Срем ској Ми тро ви ци. Про је-
кат пар це ла ци је је ура ђен и 
тре нут но је на спро во ђе њу у 
РГЗ слу жба за ка та стар не по-
крет но сти Срем ска Ми тро ви-
ца. На кон то га пар це ла ће 
до би ти свој број, па се мо же 
при сту пи ти при ба вља њу 
до зво ла и по чет ку из град ње – 
сто ји у са оп ште њу Слу жбе за 
ин фор ми са ње Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Б. Се ла ко вић

На чел ник Ду шко Ша ро шко вићГрађани могу гласати у Услужном центру
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Уместо Стамбеног, ново предузеће

На самом почет ку сед ни це Скуп-
шти не општи не Шид, која је одр-
жа на про шле сре де 23. новем бра, 

потвр ђен је ман дат одбо р ни ци Мари ји 
Башић са листе др Воји слав Шешељ - 
Срп ска ради кал на стран ка, која је заме-
ни ла Миро сла ва Нон ко ви ћа. 

Одбор ни ци су затим усво ји ли изме ну 
и допу ну одлу ке о ускла ђи ва њу посло-
ва ња Јав ног пред у зе ћа за стам бе не 
услу ге и гра ђе вин ско земљи ште општи-
не Шид са Зако ном о јав ним пред у зе-
ћи ма, као и одлу ку о бри са њу истог 
пред у зе ћа из еви ден ци је инди рект них 
кори сни ка. Било је нео п ход но ускла ди-
ти осни вач ки акт овог јав ног пред у зе-
ћа са зако ном и про ме ни ти делат ност 
у кому нал ну, поста вља ње елек трич них 
инста ла ци ја, као и про ме ни ти назив у 
Јав но пред у зе ће „Јав на расве та, услу-
ге и одр жа ва ње општи не Шид“. Од 1. 
децем бра Јав но пред у зе ће за стам бе не 
услу ге и гра ђе вин ско земљи ште неће 
више посто ја ти.

- ЈП за стам бе не услу ге и гра ђе вин ско 
земљи ште општи не Шид биће избри са-
но из еви ден ци је инди рект них кори сни-
ка на осно ву прав не осно ве о бри са њу 
садр жа не у Зако ну о локал ној само у-
пра ви, Ста ту та Општи не Шид и Зако на 
о буџет ском систе му. Самим тим, ово 
јав но пред у зе ће се више неће финан-
си ра ти из буџет ских сред ста ва како је 
то било до сада - иста кла је руко во ди-
лац Оде ље ња за финан си је Јадран ка 
Недић.

С тим у вези изгла са на је и изме на 

одлу ке о мак си мал ном бро ју запо сле них 
на нео д ре ђе но вре ме у орга ни за ци о ним 
обли ци ма општи не Шид за 2015. годи ну.

- Већи део запо сле них који су до сада 
ради ли у ЈП за стам бе не услу ге и гра ђе-
вин ско земљи ште, биће интер ним огла-
сом у скла ду са Уред бом о интер ном 
огла су, пре у зе ти у Општин ску упра ву. 
У наред ном пери о ду Општин ска упра-
ва ће уме сто 92 мак си мал но запо сле на 
рад ни ка на нео д ре ђе но вре ме има ти 
101, а у том реор га ни зо ва ном пред у зе-
ћу „Јав на расве та, услу ге и одр жа ва ње 
општи не Шид“ оста ла би два запо сле на. 
Уз ову изме ну посто је ће одлу ке ука за-
ла се потре ба да јед но лице из стал ног 
рад ног одно са пре ђе из ЈКП „Стан дард“ 
у Пред школ ску уста но ву „Јели ца Ста-
ни ву ко вић Шиља“ - рекао је начел ник 
Општин ске упра ве Ром ко Папу га.

Одбор ни ци су усво ји ли и пред лог 
реше ња о раз ре ше њу врши о ца дужно-
сти Јав ног пред у зе ћа за стам бе не услу-
ге и гра ђе вин ско земљи ште Алек сан дра 
Јова но ви ћа, а за врши о ца дужно сти 
дирек то ра Јав ног кому нал ног пред у зе-
ћа „Јав на расве та, услу ге и одр жа ва ње“ 
име но ван је Душан Ластић.

Усво јен је и Локал ни акци о ни план 
за уна пре ђе ње поло жа ја мигра на та 
у општи ни Шид за пери од од 2016. до 
2020. годи не.

- Овај локал ни акци о ни план пред ста-
вља само надо град њу посто је ћег пла на 
по пита њу избе глих и интер но расе-
ље них лица, након рата деведесетих 
годи на, а одно си се на план про гра ма 

побољ ша ња усло ва борав ка мигра на-
та у шид ској општи ни. Савет за мигра-
ци је напра вио је овај доку мент у којем 
је дефи ни са но посту па ње и реша ва ње 
пита ња док су мигран ти при сут ни на 
нашим про сто ри ма. На тај начин а на 
осно ву посто ја ња овог доку мен та, лак-
ше ћемо апли ци ра ти за сред ства за 
побољ ша ње усло ва њихо вог борав ка 
овде, мада се већи на одред би одно си 
на јача ње капа ци те та локал не само-
у пра ве. Ту су набро ја ни сви начи ни на 
осно ву којих ћемо ми побољ ша ти како 
поло жај мигра на та тако и локал ног ста-
нов ни штва кроз раз не дона ци је. Ми 
смо прва општи на која је ура ди ла овај 
доку мент и надам се да на овај начин 
може мо оства ри ти неки бене фит. Уз 
помоћ њега моћи ћемо лак ше доћи до 
дона то ра и оства ри ти лак ше кон так те 
са држав ним орга ни ма - рекао је пред-
сед ник Саве та за мигра ци је Општи не 
Шид Иви ца Јовић.

Усво јен је и пред лог одлу ке о изра-
ди пла на детаљ не регу ла ци је бло-
ка 17 А – насе ље Исток 2, бло ка 

1 А-Бељ ња ча као и пред лог одлу ке о 
изра ди регу ла ци је Логи стич ко цен тра у 
к.о. Ваши ци.

- Овај план који се ради изме ђу Шида 
и Ваши це, пред ста вља план регу ла ци је 
логи стич ких цен та ра. Први је нека врста 
раз ра де рад не зоне, дру ги план је план 
Бељ ња че где је ина че по пла ну гене-
рал не регу ла ци је пред ви ђе на стам бе на 
зона, међу тим кроз план детаљ не регу-
ла ци је неке ства ри ће се изме ни ти, па 
се овде наво ди изра да спорт ских тере-
на. Тре ћи план се одно си на Насе ље 
Исток 2, пла ни ран за раз вој стам бе не 
згра де - иста кла је начел ни ца Оде ље ња 
за урба ни зам Гор да на Митић.

Послед ње тач ке днев ног реда одно-
си ле су се на изме не реше ња о раз ре-
ше њу и име но ва њу школ ских одбо ра 
у Основ ној шко ли „Сава Шума но вић“ 
у Ерде ви ку, Сред њој тех нич кој шко ли 
„Нико ла Тесла“ у Шиду и Основ ној шко-
ли „Бран ко Ради че вић“. М. Н.

Сед ни ца шид ског пар ла мен та

У Клу бу по сла ни ка у Бе о гра ду про шле 
не де ље уру че ни су уго во ри пред став ни ци-
ма 53 ло кал не са мо у пра ве, ме ђу ко ји ма је 
и Оп шти на Шид, за ре а ли за ци ју 899 стам-
бе них ре ше ња у окви ру Ре ги о нал ног про-
гра ма стам бе ног збри ња ва ња из бе гли ца 
из Хр ват ске и БиХ у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Про грам се у Ср би ји спро во ди уз по др шку 
ОЕБС-а, УН ХЦР-а, а укуп на вред ност 
стам бе них ре ше ња је 9.225.000 евра. 
Оп шти ни Шид уру чен је уго вор за ку по ви-
ну 20 се о ских ку ћа, а овом до га ђа ју је при-
су ство вао Иви ца Јо вић, пред сед ник Са ве-
та за ми гра ци је Оп шти не Шид. 

Но вац за 20 ку ћа за из бе гли це
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КОМЕ СА РИ ЈАТ ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ И OПШТИНА СТА РА ПАЗО ВА ЗАЈЕД НО РЕША ВА ЈУ 
СТАМ БЕ НО ПИТАЊЕ ИЗБЕ ГЛИХ ЛИЦА 

За ста ро па зо вач ку
општи ну 270.000 евра
Пре непу них месец дана, за 14 

избе глич ких поро ди ца са тери-
то ри је Општи не Ста ра Пазо ва, 

обез бе ђе на су трај на и одр жи ва стам-
бе на реше ња у виду сео ских кућа са 
окућ ни цом, захва љу ју ћи реа ли за-
ци ји „Пот про јек та 2“ из Реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма. Општи на Ста ра 
Пазо ва и општин ско Пове ре ни штво за 
избе гли це и мигра ци је, наста ви ли су 
и даље да пра те поме ну ти про грам и 
да апли ци ра ју на кон кур се. 

У Клу бу посла ни ка у Бео гра ду 22. 
новем бра је заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва Милан Беа-
ра пот пи сао уго вор са Коме са ри ја том 
за избе гли це и мигра ци је Репу бли ке 
Срби је и Једи ни цом за упра вља ње 
про јек ти ма (ЈУП) у циљу реша ва-
ња стам бе ног пита ња избе глич ких 
поро ди ца из Босне и Хер це го ви не и 
Хрват ске, које нису трај но обу хва ће не 
у рани је пред у зе тим мера ма локал-
не само у пра ве, а живе на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва. 

Овим уго во ром се наста вља прак-
тич на при ме на Реги о нал ног стам бе-
ног про гра ма за избе гла лица, кроз 
који је до сада у општи ни Ста ра 
Пазо ва реше но пита ње ста но ва ња 
за више од 50 поро ди ца у поме ну-
том ста ту су. Новим уго во ром, којим 
је за Општи ну Ста ра Пазо ва опре де-

ље но 270.000 евра, биће обу хва ће-
на набав ка гра ђе вин ског мате ри ја ла 
поје ди нач но у вред но сти од 4.500 до 
9.000 евра. Оче ку је се да ће, у зави-
сно сти од про це ње ног ста ња на тере-
ну, бити конач но решен про блем ста-
но ва ња за додат них 30 или више од 
30 поро ди ца, што ће бити спро ве де-
но кроз зва ни чан кон курс Општи не и 
зако ном пред ви ђе ном коми сиј ском 
про це ду ром.

- Пре све га, жели мо да захва ли мо 
Коме са ри ја ту за избе гли це и мигра-
ци је Репу бли ке Срби је и свим орга ни-
за ци ја ма попут: УНХЦР-а, ОЕБС-а и 
Бан ке за раз вој Саве та Евро пе, Вла-
ди Репу бли ке Срби је, држа ва ма дона-
то ри ма и свим оста лим орга ни за ци ја-
ма, које сна жно подр жа ва ју про је кат 
збри ња ва ња и конач ног инте гри са ња 

избе глих лица из Репу бли ке Хрват-
ске и Босне и Хер це го ви не. Ово што 
зајед нич ки ради мо је од вели ког зна-
ча ја за поро ди це избе глих лица, али 
и доми цил но ста нов ни штво, јер се 
на овај начин трај но реша ва више де-
це ниј ски про блем, који је једи но кроз 
ова ко све о бу хва тан про грам могао 
бити ефи ка сно решен. Наша локал на 
само у пра ва ће уло жи ти све напо ре да 
буде ефи ка сан и поу здан парт нер око 
извр ша ва ња свих пред ви ђе них посло-
ва и про це ду ра за реше ње стам бе них 
про бле ма свих избе глих лица, које 
данас живе на нашој тери то ри ји и који 
су у сва ком погле ду рав но прав ни ста-
нов ни ци наше Општи не - нагла сио је 
овим пово дом Милан Беа ра, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Ста ра Пазо ва. 

На општин ски јав ни позив, који ће 

Рeгиoнaлни стам бе ни прoгрaм (РСП) je 
зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Репу-
бли ке Срби је, Босне и Хер це го ви не, Црне 
Горе и Репу бли ке Хрват ске, кojи имa зa 
циљ дa oбeз бeди трajнa стaмбeнa рeшeњa 
зa oкo 27.000 нajугрoжeниjих избeгличких 
пoрoдицa, oднoснo зa oкo 74.000 људи у 
рeгиoну. Oд тoг брoja 16.780 пoрoдицa je у 
Србиjи, тaчниje oкo 45.000 људи. Реги о-

нал ни стам бе ни про грам Репу бли ке Срби-
је спро во ди се уз подр шку ОЕБС-а и 
УНХЦР-а, а финан си ран је сред стви ма 
Европ ске уни је, која је нај ве ћи дона тор, 
Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва, Немач ке, 
Ита ли је, Нор ве шке, Швај цар ске, Дан ске, 
Тур ске, Лук сем бу р га, Кипра, Руму ни је, 
Чешке, Сло вач ке и Мађар ске, као и уз зна-
чај ну кон три бу ци ју Репу бли ке Срби је. 

Регионални стамбени програм
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бити рас пи сан за 15 дана, моћи ће да 
се при ја ве избе гла и расе ље на лица 
из Хрват ске и Босне и Хер це го ви не, 
која има ју бора ви ште или пре би ва-
ли ште на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва, са нере ше ним стам бе ним 
пита њем, а који до сада нису уче ство-
ва ли у овом про гра му и овим путем 
нису доби ја ли гра ђе вин ски мате ри-
јал. Кон курс ће бити обја вљен на зва-
нич ним сај то ви ма Општи не Ста ра 
Пазо ва, Коме са ри ја та за избе гли це 
и мигра ци је, путем меди ја и на огла-
сним табла ма у свим Месним кан це-
ла ри ја ма. Важно је нагла си ти да ће 
гра ђе вин ски мате ри јал, пре ма уго во-
ру, бити наме њен за завр ше так већ 
запо че те изград ње куће или адап-
та ци ју посто је ће ста ре и неу слов не 
куће, а доби ће га лица, која буду испу-
ња ва ла све усло ве кон кур са. 

Након рас пи си ва ња јав ног пози ва 
и кон ку ри са ња, те након оба вље не 
јав не набав ке усле ди ће реа ли за ци ја 
про јек та у јуну или јулу месе цу наред-
не годи не. Рани јих годи на, захва љу-
ју ћи гра ђе вин ском мате ри ја лу доби-
је ном сред стви ма Коме са ри ја та за 
избе гли це и Општи не Ста ра Пазо ва, 
око 40 избе глич ких и седам интер но 
расе ље них поро ди ца (са КиМ), које су 
се наста ни ле у неким од насе ља ста-
ро па зо вач ке општи не, реши ло је трај-
но сво је стам бе но пита ње. 

Ста ро па зо вач ка Општи на се, пот-
пи си ва њем Уго во ра у Клу бу посла ни-
ка, нашла међу 53 једи ни це локал них 
само у пра ва са тери то ри је Репу бли-
ке Срби је у који ма ће бити реа ли зо-
ва но укуп но 899 стам бе них реше ња 
наме ње них поро ди ца ма избе глих 
лица. Поме ну та стам бе на реше ња су 
доде ље на у окви ру петог и про ши ре-
ња четвр тог Пот пр о јек та Реги о нал-
ног стам бе ног про гра ма у Репу бли ци 
Срби ји (РСП). Пред ви ђе но је да се 
за избе глич ке поро ди це из гра до ва 
и општи на (које уче ству ју) купи укуп-
но 567 сео ских кућа (сва ка вред но сти 
11.000 евра у динар ској про тив вред-
но сти) и доде ли 332 паке та гра ђе-
вин ског мате ри ја ла за завр ше так већ 
запо че тих обје ка та (вред ност јед ног 
паке та 9.000 евра). 

У име Коми си је за коор ди на ци ју 
про це са трај не инте гра ци је избе гли-
ца Вла де Репу бли ке Срби је, скуп је 
отво рио Вељ ко Ода ло вић, гене рал-
ни секре тар у Мини стар ству спољ-
них посло ва. Ода ло вић је иста као да 
је Реги о нал ни стам бе ни про грам део 
ширег про це са уна пре ђе ња сарад ње 
зема ља у реги о ну ради реша ва ња 
про бле ма избе гли ца и пре ва зи ла же-
ња после ди ца про шло сти, нагла сив-
ши зна чај те сарад ње. 

- Овај про грам је шан са да трај но 
збри не мо нај у гро же ни ји део избе глич-
ке попу ла ци је, у чему је уло га једи-
ни ца локал не само у пра ве пре суд на. 
Само вашим сна жним анга жо ва њем 
може мо овај про цес да успе шно при-
ве де мо кра ју - пору чио је Ода ло вић. 

Немања Стикић

Након пот пи си ва ња трој ног уго во ра 
о реа ли за ци ји про јек та уре ђе ња 
цен тра Вој ке са Мини стар ством 

при вре де и иза бра ним изво ђа чем радо-
ва, фир мом „Вој во ди на пут“, кра јем окто-
бра месе ца поче ли су радо ви на рекон-
струк ци ји цен тра и изград њи кру жне 
рас кр сни це. 

Ова инве сти ци ја, вред на око 40 мили-
о на дина ра, пред ста вља први зајед-
нич ки про је кат Мини стар ства при вре-
де Репу бли ке Срби је и Општи не Ста ра 
Пазо ва. Поло ви ну сред ста ва за реа ли-
за ци ју про јек та обез бе ди ло је поме ну-
то мини стар ство, док је пре о ста лих 50 
одсто инве сти ци је Општи на издво ји ла из 
свог буџе та. 

Радо ве на уре ђе њу и рекон струк ци ји 
цен тра Вој ке, која је ове годи не обе ле-
жи ла зна ча јан јуби леј, шест веко ва од 
првих писа них доку ме на та о њој, редов-
но оби ла зи пред сед ник Општи не Ста-
ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић у прат њи 
сво јих бли ских сарад ни ка и пред сед ни-
ка Месне зајед ни це Вој ка Љуба на Ско-
пља ка. 

Важно је нагла си ти, да су у овом сло-
же ном про јек ту, тре нут но у завр шној 
фази радо ви на изме шта њу елек трич-
них, водо вод них, кана ли за ци о них и 
гасних инста ла ци ја, поста вља ње инста-
ла ци ја за јав ну расве ту, изград ња кана-
ла за одво ђе ње атмос фер ских вода и 
изград ња нових пешач ких ста за, изја вио 
је пред сед ник Ради но вић при ли ком оби-
ла ска радо ва 24. новем бра и након раз-
го во ра са изво ђа чи ма. 

- Вео ма ми је дра го да радо ви напре-
ду ју. Тре нут но се на тере ну одви ја више 
опе ра ци ја пара лел но, и све теку по 
пред ви ђе ној дина ми ци. Вре мен ски усло-
ви послед њих неко ли ко дана ишли су 
на руку рад ни ци ма и ради ло се пуним 
капа ци те том. Нада мо се да ће нас вре-
ме и даље послу жи ти, те да ће до кра ја 
децем бра бити изгра ђе на кру жна рас кр-
сни ца. Ово је вео ма бит на инве сти ци-
ја за Вој ку и њене мешта не и ми нисмо 
има ли стр пље ња да саче ка мо про ле-
ће како би кре ну ли са радо ви ма. Раду-
је мо се што ће њени мешта ни већ за 
Нову годи ну про ше та ти у пот пу но новом 
амби јен ту, те да ће, као и Ста ри и Нови 
Банов ци и Нова Пазо ва, доби ти моде ран 
изглед цен тра и кру жну рас кр сни цу, која 
ће омо гу ћи ти без бед ни ји и ефи ка сни ји 
про ток сао бра ћа ја - нагла сио је пред сед-
ник Ради но вић током оби ла ска радова.

Ком плет на рекон струк ци ја свих под-
зем них инста ла ци ја и изград ња саме 
кру жне рас кр сни це пред ста вља ју глав ну 
фазу радо ва чији се завр ше так оче ку је 
до кра ја годи не. 

Изво ђа чи радо ва про це њу ју да је 
завр ше на тре ћи на рекон струк ци је цен-
тра овог села. Након изград ње кру жне 
рас кр сни це у цен тру Вој ке и поста вља-
ња пот пу но новог пра те ћег моби ли ја ра 
у виду ауто бу ских ста ја ли шта, пар кин га, 
клу пи, кан ти за отпат ке и јав не расве те, 
Вој ча ни ће доби ти нови изглед цен тра по 
угле ду на уре ђе не мање гра до ве, каквих 
има у раз ви је ним европ ским земља ма.
 Н. С.

УРЕ ЂЕ ЊЕ ЦЕН ТРА ВОЈ КЕ

У Нову годи ну са 
модер ним изгле дом

Пред сед ник Општи не Ђор ђе Ради но вић оби ла зи радо ве
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ПОДР ШКА ПОКРА ЈИ НЕ ОПШТИ НИ СТА РА ПАЗО ВА 

Регре си ра ње
пре во за ученика

Општи на Ста ра Пазо ва тра ди-
ци о нал но, сва ке годи не, суб-
вен ци о ни ше пре воз уче ни ка 

сред њих шко ла и сту де на та са око 32 
мили о на дина ра. Један део тих сред-
ста ва, наме њен искљу чи во за пре воз 
уче ни ка сред њих шко ла, који има ју 
пре би ва ли ште на тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва, у изно су од око чети ри 
мили о на дина ра, обез бе ђен је пре-
ко кон кур са Покра јин ског секре та ри-
ја та за обра зо ва ње, про пи се, упра ву 
и наци о нал не мањи не. Оста так нов-
ча них сред ста ва, од око 28 мили о на 
дина ра за пре воз уче ни ка и сту де на-
та, директ но покри ва ста ро па зо вач ка 
локал на само у пра ва. 

У холу Покра јин ске вла де у Новом 
Саду про шлог пет ка, 25. новем бра су 
све ча но пот пи са ни уго во ри о доде ли 
сред ста ва за регре си ра ње пре во за 
уче ни ка сред њих шко ла у АП Вој во ди-
ни за пери од сеп тем бар – децем бар 
2016, која су обез бе ђе на кон кур сом 
Покра јин ског секре та ри ја та за обра зо-
ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не. Уго вор је у име Општи не Ста-
ра Пазо ва пот пи сао заме ник пред сед-
ни ка Општи не Ста ра Пазо ва Милан 
Беа ра, а по овом кон кур су, Општи на ће 
доби ти подр шку са око чети ри мили о-
на дина ра наме ње них искљу чи во за 
регре си ра ње пре во за уче ни ка сред-
њих шко ла. 

- Да би у што већој мери рас те ре-
ти ли буџет Општи не, ми са вели ком 
пажњом пра ти мо све кон кур се које 
рас пи су ју покра јин ске и репу блич ке 
инсти ту ци је. Ово га пута кон ку ри са ли 
смо за регре си ра ње тро шко ва пре-
во за уче ни ка сред њих шко ла и доби-
ли сред ства у изно су од око чети ри 
мили о на дина ра, које је обез бе ди ла 
Покра јин ска вла да. Наша локал на 

само у пра ва бри не о потре ба ма уче ни-
ка и сту де на та, где сва ке годи не суб-
вен ци о ни ше мо њихов пре воз у сми слу 
одла ска и поврат ка са наста ве. Сред-
ства која смо доби ли, пот пи си ва њем 
овог уго во ра, чини део сред ста ва, око 
11 одсто, од поме ну тог укуп ног изно са, 
који општи на издва ја у ове наме не. Ми 
ћемо и даље наста ви ти да пра ти мо и 
да апли ци ра мо, по раз ли чи тим осно-
ва ма за доступ на сред ства, из Репу-
бли ке и Покра ји не, како би олак ша ли 
финан си ра ње за реле вант не кате го-
ри је ста нов ни штва, и самим тим омо-
гу ћи ли ква ли тет ни је функ ци о ни са ње 
свих сфе ра дру штве ног живо та - изја-
вио је меди ји ма, након пот пи си ва ња 
уго во ра Милан Беа ра, заме ник пред-
сед ни ка Општи не Ста ра Пазо ва. 

С обзи ром да вели ки број сред њо-
шко ла ца, њих 1.443, који има ју пре би-
ва ли ште на тери то ри ји општи не Ста-
ра Пазо ва и који су упи са ли неку од 
сред њих шко ла у овој школ ској годи-
ни, путу ју до шко ла, како међу ме сним, 
тако и међу град ским пре во зом у Бео-
град и Земун, Општи на Ста ра Пазо ва 
годи на ма уна зад уче ству је у покри ћу 
дела тро шко ва њихо вог пре во за како 
би се олак шао поро дич ни кућ ни буџет. 

Покра јин ски секре та ри јат за обра зо-
ва ње про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не, овим кон кур сом обез бе дио је 
укуп но 70.800.000 дина ра за 43 општи-
не и неко ли ко гра до ва у АП Вој во ди ни. 
Након све ча ног пот пи си ва ња уго во-
ра, пот пред сед ник Покра јин ске вла де, 
покра јин ски секре тар за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и наци о нал не мањи-
не – наци о нал не зајед ни це Михаљ 
Њилаш, пред ста вио је и могућ но сти 
инве сти ра ња у обла сти обра зо ва ња, 
пла ни ра не за наред не три годи не.

Н. Стикић

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ 

Обу ке за инва ли де
Пет неза по сле них инва лид них лица у 

наред них месец дана има ће при ли ку да у 
Кан це ла ри ји за мла де у Ста рој Пазо ви бес-
плат но нау че основ на зна ња рада на рачу-
на ру, а по завр шет ку обу ке пола зни ци ће 
доби ти одго ва ра ју ћи сер ти фи кат који ће им 
олак ша ти потра гу за послом, изја ви ла је за 
РТВ Ста ра Пазо ва Јеле на Цети на, запо сле-
на у кан це ла ри ји. Обу ку орга ни зу ју Аген ци ја 
„Све ти Сава“ из Чач ка, Наци о нал на слу жба 
за запо шља ва ње и Кан це ла ри ја за мла де. 
Тако ђе, у кан це ла ри ји при во де кра ју рад на 
Локал ном акци о ном пла ну за мла де до 
2020. годи не који би тре ба ло да кра јем 
децем бра усво ји Скуп шти на општи не Ста-
ра Пазо ва, а 5. децем бра Кан це ла ри ја за 
мла де ће обе ле жи ти Дан волон те ра. М. М.

ЗГРА ДА ОПШТИ НЕ 

Ула зак уз
лич ну кар ту 

Нај ве ро ват ни је од поло ви не децем бра 
обез бе ђе ње згра де Општи не Ста ра Пазо ва 
и „Беле згра де”, 24 сата биће у над ле жно-
сти фир ми Спа р та секју ри ти из Зему на и 
Систем ФПС обез бе ђе ња из Бео гра да. У 
пита њу је око три хиља де ква дра та про сто-
ра, пону да је гла си ла на нешто више од два 
мили о на дина ра, а Бојан Ковр ли ја, начел-
ник Општин ске упра ве је рeкао да за гра ђа-
не нема већих про ме на, сем што ће при ли-
ком ула ска бити дужни да пока жу лич ну 
кар ту или пасош. На дру гој јав ној набав ци 
посло ве одр жа ва ња хиги је не и бифеа у 
згра ди Општи не доби ће нај ве ро ват ни је ста-
ро па зо вач ка фир ма БМК, рекао је Ковр ли ја 
и додао да ће доса да шње извр ши о це пре у-
зе ти фир ме које су доби ле посло ве. Поред 
над зо ра сигур но сних каме ра, утвр ђи ва ња 
иден ти те та лица која ула зе или изла зе из 
згра де Општи не Ста ра Пазо ва, обез бе ђе-
ње ће мора ти да у упи сник еви ден ти ра 
посе те згра ди, кон тро ли ше уно ше ње или 
изно ше ње мате ри ја ла, ства ри и опре ме.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Дан уста но ве
Здрав стве ни рад ни ци пазо вач ког Дома 

здра вља, који од 1976. годи не носи назив 
„Др Јован Јова но вић Змај“, тра ди ци о нал но 
су у петак, 25. новем бра обе ле жи ли Дан 
уста но ве. Дом здра вља у Ста рој Пазо ви 
фор ми ран је 1958. годи не, иако су прве 
амбу лан те биле осно ва не још кра јем 18. 
века. Гото во након шест деце ни ја посто ја ња 
пазо вач ки Дом здра вља се свр ста ва у уре-
ђе ни је домо ве здра вља у Вој во ди ни и Срби-
ји, без гужви на ход ни ци ма и дужих чека ња. 
У скло пу Дома здра вља раде амбу лан те у 
свим насе љи ма општи не, а паци јен ти ма су 
поред при мар не здрав стве не зашти те, 
доступ ни и неки спе ци ја ли стич ки пре гле ди. 
Сви запо сле ни се тру де да одр же рено ме, 
који ова уста но ва има, чему сва ка ко допри-
но се и сарад ни ци, пре све га Општи на Ста-
ра Пазо ва, која има слух за здрав ство и која 
у зна чај ној мери финан сиј ски пома же рад 
Дома здра вља, рекао је дирек тор др Алек-
сан дар Оме ро вић и иста као да је пазо вач ки 
Дом здра вља један од мало број них у Срби-
ји, који послу је пози тив но, што су пре по зна-
ле и фар ма це ут ске куће са који ма сара ђу је. 

Ј. К. 

Заменик председника Општине Милан Беара у Покрајинској влади
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СВЕТ СКИ ДАН ТЕЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ

Сим бол
кому ни ка ци је

Свет ски дан теле ви зи је, сим бо ла кому ни-
ка ци је и зајед ни штва савре ме ног све та, 
каме на темељ ца демо кра ти је и сту ба сло-
бо де изра жа ва ња и кул тур не разно ли ко сти, 
обележен је 21. новем бра. Гене рал на скуп-
шти на Ује ди ње них наци ја про гла си ла је 21. 
новем бар за Свет ски дан теле ви зи је, Резо-
лу ци јом од 17. децем бра 1996. годи не, због 
чиње ни це да је теле ви зи ја глав ни инстру-
мент у инфор ми са њу и ути ца ју на јав но 
мње ње, олак ша ва дру штве ну и кул тур ну 
кому ни ка ци ју и под сти че сарад њу и парт-
нер ство у све ту. Локал ни јав ни еми те ри су 
неза мен љи ви субјек ти у про фе си о нал ном 
и корект ном инфор ми са њу гра ђа на у 
локал ним зајед ни ца ма. Про грам ска ори јен-
та ци ја пред ста вља непри стра сно и објек-
тив но инфор ми са ње, афир ма ци ју наци о-
нал них, мањин ских и уни вер зал них кул тур-
них вред но сти, засту па ње инте ре са деце, 
ста рих, боле сних и осо ба са посеб ним 
потре ба ма, под сти ца ње кре а тив но сти 
локал ног ства ра ла штва и допри но си угле-
ду нашег кра ја у земљи и све ту. Теле ви зиј-
ски про грам се еми ту је путем каблов ског 
опе ра те ра у општи ни Ста ра Пазо ва. РТВ 
Ста ра Пазо ва посе ду је све дозво ле за еми-
то ва ње радиј ског и теле ви зиј ског про гра ма 
изда те од стра не Регу ла тор ног тела за 
елек трон ске меди је. Веб сајт www.rtvsta ra-
pa zo va.rs је нај по се ће ни ји инфор ма тив ни 
пор тал на тере ну, а путем њега може се 
пра ти ти наш радиј ски и теле ви зиј ски про-
грам. С. С.

ФИЛ М О ПРЕ ВЕН ЦИ ЈИ 
ВРШЊАЧ КОГ НАСИ ЉА

Мла де срем ске 
фил ма џи је

Први еду ка тив ни филм у Сре му на тему 
пре вен ци је вршњач ког наси ља пре ми јер но 
је при ка зан 19. и 20. новем бра у окви ру 
обе ле жа ва ња Међу на род ног дана пре вен-
ци је зло ста вља ња и зане ма ри ва ња деце и 
Међу на род ног дана дете та у сали Кул тур-
ног цен тра Пећин ци. Филм је сни ман у 
окви ру про јек та „Мла ди у акци ји про тив 
раз ли чи тих обли ка наси ља – Не сни мај 
наси ље, сни ми филм про тив наси ља“ који 
реа ли зу је Удру же ње мла дих акти ви ста 
Пећин ци у про дук ци ји са РТВ Ста ра Пазо-
ва, под покро ви тељ ством Мини стар ства 
омла ди не и спор та Репу бли ке Срби је у 
окви ру про гра ма „Мла ди су закон 2016“ и 
локал не само у пра ве Општи не Пећин ци. За 
два дана први еду ка тив ни филм у Сре му на 
тему пре вен ци је вршњач ког наси ља погле-
да ло је бли зу 500 гле да ла ца. Око педе се то-
ро мла дих акти ви ста из Сре ма на кре а ти-

ван и моде ран начин ука за ло је на раз ли чи-
те обли ке вршњач ког наси ља путем еду ка-
тив ног фил ма који носи назив „45 мину та“. 
У кре и ра њу соп стве ног сце на ри ја путем 
ради о ни ца и тра же њу одго во ра на пита ње 
како мла ди данас реша ва ју сво је кон флик-
те глум ци у фил му има ли су струч ну помоћ 
педа го га и пси хо те ра пе у та. С. С.

СКУД „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Годи шњи кон церт
Деч је фол клор не гру пе СКУД „Херој Јан-

ко Чме лик“ из Ста ре Пазо ве одр жа ле су 19. 
новем бра годи шњи кон церт. Овом при ли-
ком публи ка је могла да види награ ђе не 
коре о гра фи је ове так ми чар ске сезо не, али 
и нове, које коре о граф ки ња Руже на Чер-
вен ски спре ма са децом за наред ну так ми-
чар ску годи ну. Пред ста вио се и деч ји орке-
стар са песма ма са свог ЦД-а и соло пева-
чи и реци та то ри, побед ни ци смо три и 
фести ва ла. Гост годи шњег кон цер та била 
је деч ја гру па КУД „Бран ко Ради че вић“ из 
Ста ре Пазо ве. Овим кон цер том Руже на 
Чер вен ски је про сла ви ла 60 годи на рада у 
фол кло ру као коре о граф ки ња.

 J. K.

УДРУЖЕЊЕ „ФИЛИА ПЕТ“ 

Саве то ва ња
Удру же ње гра ђа на „Филиа пет“ из Ста ре 

Пазо ве поче ло је пре три месе ца са еду ка-
ци ја ма о вас пи та њу деце, саве то ва њи ма 
на тему поро дич них одно са и радиoницама 
за уна пре ђе ње кому ни ка ци је, које воде 
пси хо лог, соци јал ни рад ник и соци о лог. 
Еду ка ци је се одр жа ва ју пет ком у Клу бу за 
днев ни бора вак у ста ро па зо вач ком пар ку, а 
нај ви ше су при ву кле мла де, јер они желе 
да нау че како да кон тро ли шу сво ја осе ћа-
ња, да стек ну само по у зда ње и да уна пре де 
сво је одно се са дру ги ма. Про је кат Удру же-
ња гра ђа на „Филиа пет“, који се завр ша ва 
до кра ја годи не је подр жао Покра јин ски 
секре та ри јат за здрав ство и соци јал ну 
зашти ту и Општи на Ста ра Пазо ва, а руко-
во ди о ци се нада ју да ће бити слич них, јер 
је рад на лич ном раз во ју јако битан. Допри-
но си бољој кому ни ка ци ји и раз у ме ва њу, 
како у поро ди ци, тако и у дру штву уоп ште.

З. К.

ВИР ТУ ЕЛ НИ МУЗЕЈ 

Очу ва ње насле ђа
Кре и ра ње вир ту ел ног про сто ра путем 

„онлајн“ плат фор ме који ће пред ста вља ти 
сли ку иден ти те та локал не зајед ни це и 
општи не Ста ра Пазо ва иде ја је мла де исто-
ри чар ке умет но сти Гор да не Мила но вић из 
Ста ре Пазо ве, аутор ке про јек та „Вир ту ел ни 
музеј зајед ни це општи не Ста ра Пазо ва“ 
који би омо гу ћио гра ђа ни ма изла га ње 
локал ног кул тур ног насле ђа у вир ту ел ном 
про сто ру. Аутор ка про јек та исти че да је 
циљ да се гра ђа ни под стак ну да буду 
актив ни акте ри у пре по зна ва њу и очу ва њу 
локал ног насле ђа, али и него ва ње мул ти-
кул ту рал них вред но сти раз ли чи тих зајед-
ни ца уну тар шире локал не зајед ни це. „Вир-
ту ел ни музеј зајед ни це општи не Ста ра 
Пазо ва“ иза бран је као један од 20 полу фи-
нал них про је ка та у окви ру кон кур са који 
финан си ра ју Траг фон да ци ја, Фон да ци ја 
„Дуко ки но“ и Ерсте бан ка.

С. С.

КУД „СЛАВ КО ГАЈИН“ ИЗ ВОЈ КЕ

Наступ деч јих
и певач ких гру па

КУД „Слав ко Гајин“ из Вој ке је у субо ту, 
26. новем бра орга ни зо вао цело ве чер њи 
кон церт деч јих и певач ких гру па са гости ма. 
У про гра му су насту пи ли нај мла ђи игра чи, 
али и мла ди орке стар, који је осно ван пре 
годи ну дана и који учи да сви ра тра ди ци о-
нал ну музи ку, док су се са извор ним песма-
ма из кра је ва, која носе у свом нази ву, 
пред ста ви ли жен ска певач ка гру па „Сре ми-
це“, и мушке певач ке гру пе „Фоча ци“ и 
„Перу ћи ћа ни“. Као гости насту пи ли су 
певач ка гру па „Сефе ри ни“ из Зре ња ни на са 
банат ским песма ма и деч је фол клор не гру-
пе из Честе ре га и Баша и да. Био је то пети 
кон церт у окви ру цело го ди шњих про гра ма, 
у годи ни у којој Вој ка обе ле жа ва шест веко-
ва посто ја ња, а за неде љу дана изво ђач ки 
ансамбл војач ког дру штва спре ма шести 
кон церт, сим бо лич но у тра ја њу од 100 
мину та. 

З. К.

ПГР БАНО ВА ЦА

Изме не и допу не
На јав ном уви ду, у при зе мљу згра де и 

на сај ту Општи не Ста ра Пазо ва је нацрт 
изме на и допу на Пла на гене рал не регу-
ла ци је Бано ва ца који је донет 2010. годи-
не, а послед ње изме не завр ше не су 2013. 
годи не. Дина ми чан про стор и стал не про-
ме не на тере ну усло ви ле су изме не, рекао 
је у раз го во ру за РТВ Ста ра Пазо ва Дар ко 
Иса и ло вић, врши лац дужно сти дирек то ра 
„Урба ни зма”. Међу раз ло зи ма изме на је и 
допу на пра ви ла гра ђе ња у неким бло ко ви-
ма, а Иса и ло вић је апе ло вао да се у град-
њи пошту ју план ска доку мен та. Стра те шки 
циљ је, по њего вим речи ма омо гу ћа ва ње 
изград ње, регу ла ци је и уре ђе ња про сто ра. 
Јав на сед ни ца Коми си је за пла но ве Скуп-
шти не општи не Ста ра Пазо ва биће у поне-
де љак, 5. децем бра. Сле ди изја шња ва ње 
локал ног пар ла мен та о овом доку мен ту, 
кра јем годи не, а на сна гу би могао да сту пи 
почет ком 2017. годи не. М. М.

НАСИ ЉЕ НАД ЖЕНА МА 

Пораст поро дич ног 
наси ља 

У петак, 25. новем бра је обе ле жен Међу-
на род ни дан бор бе про тив наси ља над 
жена ма, који су уста но ви ле Ује ди ње не 
наци је 1999. годи не. Пре ма ста ти стич ким 
пода ци ма сва ка дру га жена у Срби ји пре-
жи ви неки облик наси ља, било физич ког, 
сек су ал ног, пси хо ло шког или еко ном ског, а 
наси ље често оста је „неви дљи во“ све док 
се не деси тра ги чан исход. Талас поро дич-
ног наси ља порас тао је ове годи не у 
Општи ни Ста ра Пазо ва за око 30 одсто у 
одно су на прет ход ну годи ну. Од јану а ра до 
новем бра, Цен тар за соци јал ни рад добио 
је укуп но 153 при ја ве поро дич ног наси ља, 
где су жртве биле жене и деца. У послед ње 
вре ме наси ље се при ја вљу је у већој мери, 
и даље има жрта ва, које ћуте. Нај че шће из 
стра ха, али и због сра мо те и осе ћа ја кри ви-
це. Тако ђе жртве наси ље не при ја вљу ју и 
из стра ха од пона ша ња насил ни ка након 
исте ка казне. 
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На сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ириг одр жа ној про шлог пет ка, 
25. но вем бра, усво јен је дру ги 

ре ба ланс оп штин ског бу џе та, који је 
образложио Или ја Јо цић, шеф Слу-
жбе за фи нан си је, утвр ђи ва ње и на-
пла ту јав них при хо да. 

- Пр ви раз лог је ускла ђи ва ње са 
За ко ном о бу џет ском си сте му, а ти-
че се фон до ва ко ји од 1. де цем бра не 
мо гу да по сто је у бу џет ском си сте му. 
Оп шти на Ириг има два фон да, они 
пре ста ју са ра дом и њи хо ве функ ци-
је се пре но се на ди рект не бу џет ске 
ко ри сни ке, Оп штин ску упра ву. Исто 
та ко Ту ри стич ка ор га ни за ци ја по ста је 
ин ди рект ни ко ри сник бу џет ских сред-
ста ва – ре као је Јо цић.

Због то га се на днев ном ре ду на шла 
и од лу ка о бри са њу Ту ри стич ке ор га-
ни за ци је из еви ден ци је ко ри сни ка 
јав них сред ства и упис у еви ден ци ју 
ин ди рект них ко ри сни ка јав них сред-
ста ва, од лу ка о пре стан ку ра да Фон да 
за гра ђе вин ско зе мљи ште, из град њу 
и одр жа ва ње ко му нал них обје ка та, 
ло кал них и не ка те го ри са них пу те ва 
оп шти не Ириг и од лу ка о пре стан ку 
ра да Ди рек ци је за из град њу оп шти не 
Ириг. 

Раз ло зи за ре ба ланс су и кре дит 
ко ји је узет за ре фи нан си ра ње ду го-
роч них кре ди та из 2012, 2013. и 2014. 
го ди не, као и сред ства ко ја су до би-
је на из По кра ји не за два ин фра струк-
тур на про јек та. Уго во ри су пот пи са ни 
са Упра вом за ка пи тал на ула га ња Вој-
во ди не, а Oпш тини Ириг су одо бре на 
сред ства по јав ном кон кур су за су фи-
нан си ра ње про јек та у обла сти са о-
бра ћај не ин фра струк ту ре за про је кат 
„Са на ци ја ло кал ног пу та на Фру шкој 

го ри од др жав ног пу та Iб ре да број 21 
до скре та ња пре ма хо те лу Нор цев“ у 
из но су од 49.843.233 ди на ра. По кра-
ји на ће са 11 ми ли о на ди на ра су фи-
нан си ра ти про је кат „Ре кон струк ци ја и 
адап та ци ја род не ку ће Бо ри сла ва Ми-
хај ло ви ћа Михизa у Ири гу - II фа за“. 
Са да сле ди по сту пак јав не на бав ке, 
јер је рок за ре а ли за ци ју про је ка та 30. 
jун 2017. го ди не.

Пред сед ник ири шке оп шти не Сте-
ван Ка зи ми ро вић ре као је да ускоро 
кре ћу са јав ним на бав ка ма за по ме ну-
те ин фра струк ту рен про јек те, а ка ко 
би сред ства пре ра спо де ли ли мо ра ли 
су да из вр ше дру ги ре ба ланс бу џе та. 

- Је дан од раз ло га за ре ба ланс је 
сва ка ко тај што смо до би ли од ре ђе на 
сред ства од Упра ве за ка пи тал на ула-
га ња. Убрзо ће мо кре ну ти са јав ном 
на бав ком, нај пре са јав ном на бав-
ком за Гре бен ски пут а за тим сле ди и 
јав на на бав ка за адап та ци ју и ре кон-
струј ци ју Ми хи зо ве род не ку ће. А да 
би смо све то ура ди ли, мо ра ли смо та 
сред ства да уба ци мо у ре ба ла нас – 
про ко мен та ри сао је Ка зи ми ро вић. 

На кон ре ба лан са до шло је до по ве-
ћа ња оп штин ског бу џе та. Бу џет Оп-
шти не Ириг из но сио је пре ре ба лан са 
684.219.000, а на кон дру гог ре ба лан-
са он из но си 759.489.000 ди на ра. 
Оче ки ва ни те ку ћи при хо ди и при ма ња 
пла ни ра ни су у из но су од 620.327.000 
ди на ра, а до дат ни при хо ди бу џет-
ских ко ри сни ка пла ни ра ни су у из но-
су од 66.224.000 ди на ра. Кре дит за 
ре фи нан си ра ње је узет у из но су од 
62.500.000 ди на ра.

Сед ни ци је при су ство ва ло 17 од 20 
од бор ни ка.

С. Ста не тић

ОД БОР НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ УСВО ЈИ ЛИ ДРУ ГИ РЕ БА ЛАНС БУ ЏЕ ТА

Из По кра ји не но вац за
ин фра струк тур не про јек те

Сед ни ца Скуп шти не оп шти не Ириг

Је дан од раз ло га за
ре ба ланс је сва ка ко
тај што смо до би ли 

од ре ђе на сред ства од 
Упра ве за ка пи тал на 

ула га ња. Убрзо
ће мо кре ну ти са

јав ном на бав ком,
нај пре са јав ном

на бав ком за Гре бен ски 
пут а за тим сле ди

и јав на на бав ка
за адап та ци ју и
ре кон струј ци ју

Ми хи зо ве род не ку ће. 
А да би смо све то
ура ди ли, мо ра ли

смо та сред ства да 
уба ци мо у ре ба ла нас, 

про ко мен та ри сао
је председник
Општине Ириг

Стеван Ка зи ми ро вић
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ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Ди рек ци ја ре ор га ни зо ва на
у но во јав но пред у зе ће
Прет ход не не де ље одр-

жа не су две сед ни це 
Оп штин ског ве ћа у 

Ин ђи ји као увер ти ра сед ни ци 
Скуп шти не оп шти не ко ја је 
одр жа на у уто рак, 29. но вем-
бра. Већ ни ци ма и од бор ни ци-
ма пред ста вље но је ко нач но 
ре ше ње ви ше ме сеч ног про-
бле ма ко ји се ти цао да љег 
функ ци о ни са ња ЈП Ди рек ци ја 
за из град њу оп шти не Ин ђи ја. 
Ка ко на во ди пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак ду го се тра га ло за иде ал-
ним ре ше њем ко је се огле да у 
ре ор га ни за ци ји по ме ну тог јав-
ног пред у зе ћа.

- Ве ћи на оп шти на и гра до ва 
у на шој зе мљи од лу чи ло се 
да ди рек ци је за из град њу при-
по је oпш тинској упра ви фор-
ми ра ју ћи oдељења ко ја би се 
ба ви ла том вр стом де лат но-
сти. Сма трам да ма ње ор га ни-
за ци о не је ди ни це оства ру ју 
бо љу про дук тив ност и ефи ка-
сни ји рад, те смо од лу чи ли да 
је нај бо ље ре ше ње ре ор га ни-
зо ва ти по сто је ћу Ди рек ци ју и 
фор ми ра ли смо но во јав но 
пред у зе ће за упра вља ње 
пу те ви ма и пар ки ра ли шти ма 
„Ин ђи ја пут“. На зив је та кав с 
об зи ром да за кон на ла же да 
мо ра по сто ја ти не ко ко је 
упра вљач пу те ви ма, а пот пу-
но је ло гич но да то на ста ви да 
ра ди ка дар ко ји је ра дио у 
Ди рек ци ји - ка же Гак. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи-
ја ис ти че да ће по ред одр жа-
ва ња пу те ва и упра вља ња 
пар ки ра ли шти ма но во фор ми-
ра но јав но пред у зе ће оба вља-
ти још не ко ли ко де лат но сти 
ко је су би ле у ин ге рен ци ји 
не ка да шње Ди рек ци је за 
из град њу.

- Одр жа ва ње јав не ра све те 
оста ће у над ле жно сти но во-
фор ми ра ног јав ног пред у зе ћа, 
јер је у пи та њу из у зет но ком-
плек сан по сао. На са стан ци-
ма Си сте ма 48 ла ко је уоч љи-
во да се нај ве ћи број зах те ва 
гра ђа на упра во од но си на 
функ ци о ни са ње јав не ра све-
те. Та ко ђе, мо ра ће да се по ве-
ћа и ефи ка сност пар кинг сер-
ви са, с об зи ром да се го ди-
шњи при ход од на пла те пар-
кин га кре ће око 10 ми ли о на 
ди на ра, што ни је до вољ но 
уко ли ко хо ће мо да за др жи мо 
ту де лат ност. Та ко ђе, но во 
јав но пред у зе ће оба вља ће 
струч ни над зор и кон сул та ци-

је ве за не за но ве ин ве сти ци је 
– сма тра пред сед ник Оп шти-
не. 

Гак се освр нуо и на број 
за по сле них у Ди рек ци ји, ис ти-
чу ћи да не ће до ћи до ве ли ких 
про ме на. 

- Оче ку је мо да ће ЈП за 
упра вља ње пу те ви ма и пар ки-
ра ли шти ма би ти опе ра тив но и 
са мо о др жи во. Сва ки ди нар 
мо ра ће са ми да за ра де, ви ше 
не ма из два ја ња нов ца из 
бу џе та са мо за то што не ко 

јав но пред у зе ће по сто ји, већ 
оно што за ра де и ура де од 
то га ће има ти при хо де - ис ти-
че Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја и до да је:

- По ред но вог јав ног пред у-
зе ћа фор ми ра ли смо и Оде-
ље ње за ин фра струк ту ру и 
јав не на бав ке ко је ће на се бе 
пре у зе ти део де лат но сти 
не ка да шње Ди рек ци је за 
из град њу, а одр жа ва ње град-
ске де по ни је при па ло је ЈП 
Ин грин. У но вом Оде ље њу 

ра ди ће део рад ни ка не ка да-
шње Ди рек ци је за из град њу, 
не ће би ти но вих за по шља ва-
ња већ ће се функ ци о ни са ти у 
по сто је ћим окви ри ма.

Гак ис ти че да су по ред 
но вог Оде ље ња за ин фра-
струк ту ру и јав не на бав ке 
од лу чи ли и да по сто је ће Оде-
ље ње за при вре ду и фи нан си-
је, због оби ма по сле, ре ор га-
ни зу ју у два, за себ на оде ље-
ња.

- У сва ком тре нут ку хо ћу да 
имам кон такт са ин ђиј ским 
при вред ни ци ма, хо ћу да има-
мо не ко га ко је за ду жен за 
од но се са при вре дом и ко ће у 
сва ком тре нут ку зна ти ко ли ко 
има мо стра них или до ма ћих 
ин ве сти то ра, ко ли ко рад ни ка 
где ра ди, ко ја фа бри ка пла ни-
ра про ши ре ње ка па ци те та 
итд. Ми мо ра мо има ти „ске-
нер“ при вре де ка ко би зна ли 
где тре ба да ин тер ве ни ше мо 
и да ли мо же мо да по мог не-
мо. Хо ће мо на шим рад ни ци ма 
да ство ри мо што бо ље усло ве 
за рад. Ми не ма мо ин ге рен ци-
ју над би ло ко јом ин ве сти ци-
јом ко ја је до шла у Ин ђи ју, јер 
се ра ди о при ват ним фир ма-
ма ко је не мо же мо кон тро ли-
са ти, али ко је тре ба да ра де у 
скла ду са за ко ном. Мо же мо 
са мо сво јим по ли тич ким и 
дру штве но од го вор ним ути ца-
јем да се по за ба ви мо по ло жа-
јем рад ни ка – ка же Гак. 

С об зи ром да се по те за ло 
и пи та ње да љег функ-
ци о ни са ња Аген ци је за 

ло кал ни еко ном ски раз вој, 
Аген ци је за ру рал ни раз вој и 
Аген ци је за ИТ и ГИС, пред-
сед ник Оп шти не на во ди да 
ће, за са да, оста ти у истом 
ста ту су, као дру штва са огра-
ни че ном од го вор но шћу. 

- Од Аген ци ја и за по сле них 
у њи ма тра жи ће мо да иза ђу 
на тр жи ште и са ми за ра де 
сво је пла те. Ако има мо Аген-
ци ју за ло кал ни еко ном ски 
раз вој ко ја тре ба да се ба ви 
упра во оним што се на во ди у 
са мом ње ном име ну, а то је 
ло кал ни еко ном ски раз вој, 
оче ку јем да се за по сле ни 
ви ше ан га жу ју и озбиљ ни је 
по ра де на про јек ти ма ко ји су 
пред у слов за мно га сред ства 
код раз ли чи тих до ма ћих и 
стра них фон до ва – ка же за 
крај Вла ди мир Гак, пред сед-
ник Оп шти не Ин ђи ја. 

М. Ђ.

Сма трам да ма ње ор га ни за ци о не 
је ди ни це оства ру ју бо љу про дук-
тив ност и ефи ка сни ји рад, те смо 
од лу чи ли да је нај бо ље ре ше ње 
ре ор га ни зо ва ти по сто је ћу Ди рек-
ци ју и фор ми ра ли смо но во јав но 
пред у зе ће за упра вља ње пу те ви-
ма и пар ки ра ли шти ма „Ин ђи ја пут“
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АЛЕКСАНДAР ЈОВА НО ВИЋ О РЕОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ЈП СТАМ БЕ НО ШИД

Реорганизација неће ићи
на уштрб грађана Шида

Јав но пред у зе ће за стам бе не услу-
ге и гра ђе вин ско земљи ште 
Општи не Шид посто ји као јав но 

пред у зе ће до 1. децем бра, када ће 
доћи до реор га ни за ци је овог пред у зе-
ћа и оно више неће посто ја ти као 
инди рект ни буџет ски кори сник. Био је 
то и повод за раз го вор са досадашњим 
врши о цем дужно сти дирек то ра 
Стамбеног Алек сан дром Јова но ви-
ћем, а ујед но и при ли ка да се рези ми-
ра шта је ово јав но пред у зе ће ура ди-
ло у про те клих годи ну дана.

М НОВИ НЕ: Које су нај ва жни је 
инве сти ци је и посло ви које је ЈП за 
стам бе не услу ге и гра ђе вин ско 
земљи ште ура ди ло у теку ћој годи-
ни?

АЛЕК САН ДАР ЈОВА НО ВИЋ: Од 
када сам ја поста вљен за врши о ца 
дужно сти дирек то ра овог јав ног пред-
у зе ћа, од јуна месе ца теку ће годи не, 
ура ђе но је доста посло ва уз подр шку 
и помоћ Општи не Шид и пред сед ни ка 
Општи не Пре дра га Вуко ви ћа. Од 
посло ва ту бих пре све га иста као 
асфал ти ра ње ули ца Мај ке Јевро си-
ме, Вељ ка Вла хо ви ћа, Симе Томо ви-
ћа, Злат ка Шнај де ра, које су доби ле 
пот пу но нови изглед уз прет ход но 
сани ра ње про бле ма тич них места, а 

потом су пре сву че не новим сло јем 
асфал та. У Ули ци Мај ке Јевро си ме 
смо пре тога све шах те за кана ли за-
ци ју поди гли на одго ва ра ју ћи ниво, 
ура ди ли нове про пу сте, тало жни ке, 
тако да се после асфал ти ра ња вода 
више не задр жа ва на коло во зу у делу 
Ули це Злат ка Шнај де ра, која је и про-
ши ре на за 1,5 метар. Ура ди ли смо и 
нову коло во зну кон струк ци ју на делу 
који спа ја Омла дин ску и Ули цу Мак си-
ма Гор ког, тако ђе смо ура ди ли сани-
ра ње удар них рупа на целој тери то ри-
ји општи не Шид, што пла ни ра мо да 
ра ди мо и до кра ја годи не. Током јула 
смо коли чи ну од 1,5 тоне стру га ног 
асфал та са пред став ни ци ма месних 
зајед ни ца угра ди ли у нај кри тич ни је 
део ни це, лени је, отре си шта и дело ви 
пута који нема ју асфалт и наси па ли 
смо бан ки не. Тако ђе смо напу ште но 
гра ди ли ште Музич ке шко ле у цен тру 
Шида које се вре ме ном пре тво ри ло у 
сме тли ште, успе ли да дове де мо у 
неко при стој но ста ње. Сав шут и сме-
ће смо одве зли на град ску депо ни ју и 
поред гра ди ли шта обез бе ди ли про лаз 
пеша ци ма, кроз парк и Ули цу Петра 
Кочи ћа. Ура ђе на је и пешач ка ста за 
кроз гра ди ли ште која је била пот пу но 
уни ште на прет ход ним актив но сти ма 
на гра ди ли шту и извр ши ли смо 

поправ ку беха тон пло ча, еко ном ски 
при лаз библи о те ци, а на Тргу смо уз 
наве де не радо ве поста ви ли и пло че, 
уре ђи ва ли зеле не повр ши не у сарад-
њи са ЈКП „Стан дард“.

У Насе љу Исток тако ђе је послед-
њих месе ци ура ђе но мно го.

Насто ја ли смо да људи ма који живе 
у том насе љу омо гу ћи мо боље усло ве 
живо та. На првом месту, ура ди ли смо 
доста како би омо гу ћи ли деци без бед-
ни је усло ве за игру. Фик сним и роти ра-
ју ћим ступ ци ма смо спре чи ли пар ки-
ра ње вози ла на повр ши не које нема ју 
ту наме ну. Извр ши ли смо и поправ ку 
ста рог бетон ског пута кроз насе ље, 
тако да смо на два нај кри тич ни ја 
места око 100 ква дра та дотра ја лог 
бето на заме ни ли новим. Обез бе ди ли 
смо и 20 нових пар кинг места, извр-
ши ли рекон струк ци ју ста рих пешач ких 
ста за, напра ви ли нову пешач ку ста зу 
до Поште и поста ви ли осам клу па, 
кан ти за сме ће, про ду жи ли смо и про-
чи сти ли све повр шин ске кана ле за 
атмос фер ску одвод њу и при пре ми ли 
зеле не повр ши не за сад њу и озе ле-
ња ва ње. И у згра ди Општи не Шид 
која није има ла при лаз за инва ли де, 
ура ди ли смо из дво ри шта општин ске 
згра де нови улаз и при лаз и при ла го-
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ди ли га стан дар ди ма. Омо гу ћи ли смо 
и поста вља ње деч јих спра ва за игра-
ли шта у ули ца ма Алек се Шан ти ћа и 
Кара ђор ђе вој.

Каква је тре нут но ситу а ци ја када 
је у пита њу без бед ност уче сни ка у 
сао бра ћа ју? Доста тога сте послед-
њих месе ци уради ли и по том 
питању.

Када је у пита њу сао бра ћај на сиг на-
ли за ци ја, на локал ним путе ви ма смо 
ради ли хори зон тал ну сиг на ли за ци ју и 
посеб но обра ти ли пажњу на насе ља 
где се нала зе шко ле, како би пред 
поче так школ ске годи не пове ћа ли 
без бед ност деце. Обе ле жи ли смо и 
пар кинг места так си ста ја ли шта. Што 
се тиче вер ти кал не сиг на ли за ци је, 
ради ли смо на набав ци и поста вља-
њу вер ти кал не сао бра ћај не сиг на ли-
за ци је и ти посло ви су још увек у току. 
Пла ни ра мо да завр ши мо и сиг на ли за-
ци ју на држав ним путе ви ма дру гог 
реда у Шиду, а пре ма пла ну за тех-
нич ке регу ла ци је. Што се тиче леже-
ћих поли ца ја ца, ради што боље без-
бед но сти деце ура ђе на су нај кри тич-
ни ја места у зона ма шко ла и врти ћа и 
ту су поста вље не хори зон тал не пре-
пре ке за сма ње ње брзи не. Мотор ни 
сег мен ти су поста вље ни у ули ца ма 
Цара Лаза ра и Нико ле Тесле. Када је 
у пита њу сема фор ска сиг на ли за ци ја, 
на рас кр сни ци два држав на пута дру-
гог реда у Шиду у ули ца ма Нико ле 
Вла шког, Саве Шума но ви ћа и Све тог 
Саве, поста ви ли смо нови сема фор 
уме сто ста рог који је био поста вљен 
1963. годи не. Када је у пита њу јав на 
расве та, на целој тери то ри ји општи не 
Шид смо ради ли и изла зи ли редов но 
на терен по при ја ви гра ђа на, заме ни-
ли излу па не и дотра ја ле лам пе по 
пар ко ви ма и цен трал ној зони Шида 
као и оста лим насе љи ма.

Зим ски пери од је пред нама. Да 
ли сте обез бе ди ли све што је нео п-
ход но како би путе ви у шид ској 
општи ни били про ход ни?

Обез бе ди ли смо све што је нео п-
ход но за зим ско одр жа ва ње путе ва. 
Ура ди ли смо набав ку соли у довољ-
ним коли чи на ма и оста лих агре га та 
за зим ско одр жа ва ње путе ва, извр-
ши ли смо јав ну набав ку за изво ђа ча 
радо ва за одр жа ва ње јав них путе ва, 
тако да ћемо ове годи не има ти нови-
ну а то је дежур ство од 24 сата који ће 
бла го вре ме но откла ња ти после ди це 
свих вре мен ских непо го да.

Да ли и поред тога што ће доћи 
до реор га ни за ци је овог јав ног 
пред у зе ћа, може мо при ча ти о 
неким пла но ви ма за иду ћу годи ну?

Посто ји одре ђе ни план и про грам, а 
при о ри тет ће сва ка ко бити инду стриј-
ска зона. Пре све га у пла ну нам је да 
се ура де при ступ не сао бра ћај ни це ка 
инду стриј ској зони и да се ура ди стру-
ја, вода и кана ли за ци ја, како би у што 
кра ћем вре мен ском пери о ду завр ши-

ли инду стриј ску зону и посве ти ли се 
дово ђе њу инве сти то ра.

Да ли то зна чи да реор га ни за ци-
јом неће бити ума њен обим посло-
ва које је ово јав но пред у зе ће до 
сада ради ло?

Неће, чак шта више ћемо пове ћа ти 
обим посло ва а већ сада ради мо од 
12 до 15 сати днев но, пуно је ура ђе но 
до сада а пла но ви су нам да посло ва 
буде још више. Оно што је сигур но да 
све га тога не би било да није било 
подр шке Општи не Шид и нашег пред-
сед ни ка Пре дра га Вуко ви ћа. Тако да 
мислим да је у овом пери о ду ура ђе но 
мно го више него што је у Шиду ура ђе-
но у прет ход них 20 годи на. Ових дана 
завр ши ће се и кли за ли ште поред Кул-
тур но обра зов ног цен тра и Трг ће бити 
укра шен као и дру ги дело ви Шида и 
даће мо све од себе да побољ ша мо 
усло ве живо та наших гра ђа на.

Како ће реор га ни за ци јом пред у-
зе ћа бити рас по ре ђе ни посло ви?

Биће фор ми ра но ново Оде ље ње за 
инфра струк ту ру у окви ру Општин ске 
упра ве, где ће се извр ша ва ти посло ви 
који су били у окви ру дело кру га посло-
ва нашег јав ног пред у зе ћа.

У неко ли ко навра та на сед ни ци 
локал ног пар ла мен та, чули смо 
опа ске опо зи ци је које су се одно си-
ле на веће суме нов ца која ће се 
ове годи не издво ји ти за зим ско 
одр жа ва ње путе ва. Како то комен-
та ри ше те?

Тај износ који смо пла ни ра ли, зави-
си ће од коли чи не пада ви на. Не могу 
да схва тим опа ске људи које се одно-
се на одр жа ва ње путе ва. То што неко 
није радио када је био на вла сти и 
није одр жа вао путе ве како тре ба, не 
зна чи да ће ова власт да ради тако. 
На овај начин жели мо да гра ђа ни ма 
омо гу ћи мо да путе ви у шид ској општи-
ни буду чисти и про ход ни, као и тро то-
а ри и зато смо орга ни зо ва ли дежур-
ство 24 сата. Самим тим се мора ју 
пла ни ра ти и већа сред ства, али то 
зах те ва и бољи ква ли тет одр жа ва ња. 
Оно чему ми тежи мо јесте да путе ви 
буду чисти и про ход ни, а не да на 
њима буду сме то ви од два метра.

Дакле закљу чак би био да реор га-
ни за ци јом овог јав ног пред у зе ћа 
гра ђа ни неће изгу би ти ништа, него 
чак шта више, могу оче ки ва ти ква-
ли тет ни је услу ге.

И у наред ном пери о ду пла ни ра мо 
да ради мо на побољ ша њу ква ли те та 
живо та гра ђа на и то нам је један од 
при о ри те та. Доста тога има мо у пла ну 
да реа ли зу је мо, као и све оне ства ри 
на које људи у овој општи ни чека ју да 
се завр ше и више од 20 годи на. Гле-
да ће мо да и сва ко село доби је оно 
што је потреб но јед ном месту за нор-
ма лан живот, посве ти ће мо се томе и 
тру ди ће мо се да нико не буде запо-
ста вљен.

M. Н.

УНИ ЈА ЖЕ НА СНС ШИД

Борба против 
насилника

Ак ти ви стки ње Уни је же на Оп штин-
ског од бо ра Срп ске на пред не стран-
ке Шид за по че ле су ак ци ју „16 да на 
ак ти ви зма про тив на си ља над же на-
ма“. 

Ка ко би скре ну ле па жњу на овај 
про блем, про шлог петка, 25. но вем-
бра на ула зу у пи ја цу у Ши ду са ку пио 
се ве ли ки број же на, ко је су за јед но 
са ак ти вист ки ња ма СНС и по др жа ле 
ову за јед нич ку бор бу.

На си ље пре ма же на ма је ис по ља-
ва ње исто риј ски не јед на ких од но са 
дру штве не мо ћи из ме ђу му шка ра ца 
и же на, ко ји су до ве ли до дис кри ми-
на ци је и до ми на ци је над же на ма од 
стра не му шка ра ца и до спре ча ва ња 
пот пу ног на прет ка же на. На си ље 
пре ма же на ма је пре пре ка у по сти за-
њу јед на ко сти, раз вит ка и ми ра. 

- Још јед ном смо по ка за ле да су 
же не стуб на прет ка по ро ди це, стран-
ке и на шег гра да. Хва ла свим да ма-
ма на по др шци – из ја ви ла је Ми ли ца 
Зец, од бор ни ца Срп ске на пред не 
стран ке Шид.

M. З.

ШИД

Окру гли сто
о избе гли ца ма

У окви ру пилот про јек та „Јача ње 
капа ци те та локал них саве та за 
мигра ци је“, који је део гло бал ног 
про гра ма „Укљу чи ва ње мигра ци ја у 
наци о нал не поли ти ке раз во ја“ 28. 
новем бра у Шиду је одр жан окру гли 
сто на тему инте гра ци је мигра на та, 
на којем су гово ри ли пред став ни ци 
саве та за мигра ци је општи на Шид и 
Лозни ца. 

Циљ овог про гра ма је пру жа ње 
подр шке земља ма да инте гри шу 
мигра ци је у наци о нал не политике 
раз воја. Наи ме, недав но су пред-
став ни ци шид ске и лознич ке општи-
не бора ви ли у Немач кој, где су се 
упо зна ли са при ме ри ма добре прак-
се о инте гри са њу мигра на та. Како се 
могло чути, први корак у инте гри са-
њу мигра на та се огле да у уче њу 
јези ка, као и у упо зна ва њу са кул ту-
ром и оби ча ји ма земље у коју дола-
зе, а нај ве ћи про блем је запо шља ва-
ње самих мигра на та.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Ску пљи ква дра ти у гра ду

И са овим изме на ма цена, ми има мо нај ни же цене у окру же њу, пого то во у четвр тој, 
инду стриј ској зони. Ваља иста ћи да се цена ква драт ног метра није мења ла код 
пољо при вред ног земљи шта, што је јако важно за пољо при вред ни ке, ука за ла је 
шефи ца Оде ље ња за локал не јав не при хо де Миле ва Кова че вић

Чла но ви Општин ског већа у Руми су на 
сво јој 14. сед ни ци, која је одр жа на 22. 
новем бра, доне ли одлу ку о утвр ђи ва-

њу про сеч них цена ква драт ног метра непо-
крет но сти за утвр ђи ва ње поре за на имо ви-
ну за 2017. годи ну на тери то ри ји рум ске 
општи не коју је пред ло жи ло Оде ље ње за 
локал не јав не при хо де. Прав ни основ за 
ова кву одлу ку је Закон о поре зи ма на имо-
ви ну, а рок за њено доно ше ње је 30. новем-
бар. 

Пред лог одлу ке је обра зло жи ла Миле ва 
Кова че вић, шефи ца Оде ље ња за локал не 
јав не при хо де, која је иста кла да се одлу ком 
ква ли тет ни је утвр ђу је осно ви ца поре за на 
имо ви ну, а цена је бази ра на на про сеч ној 
тржи шној вред но сти непо крет но сти која је 
оства ре на у про ме ту поје ди них гру па непо-
крет но сти у зави сно сти од зоне где се нала-
зе.

- Три годи не се нису мења ле цене у овој 
одлу ци, тако да је било осно ва и за већу 
корек ци ју, али смо се ми опре де ли ли да 
пове ћа ње цена ква драт ног метра буде 
девет до десет про це на та како би то било 
при хва тљи во и за гра ђа не, али и за локал ну 
само у пра ву, како би сачу ва ли виси ну при-
ли ва у општин ски буџет од напла те поре за 
на имо ви ну. И са овим изме на ма цена, ми 
има мо нај ни же цене у окру же њу, пого то во у 
четвр тој, инду стриј ској зони. Ваља иста ћи 
да се цена ква драт ног метра није мења ла 
код пољо при вред ног земљи шта, што је јако 
важно за пољо при вред ни ке - ука за ла је 
Миле ва Кова че вић.

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић је додао да је став локал не само у-
пра ве упра во био да се цена пољо при вред-
ног земљи шта, кога у рум ској општи ни и 
има нај ви ше не мења. 

- Мора ли смо да води мо рачу на да нам 
при ли ви у општин ски буџет буду сачу ва ни, 
али и да не тре ба ни пуно опте ре ти ти гра ђа-
не и при вред ни ке како би могли нор мал но 
да пла ћа ју сво је оба ве зе веза но за порез на 
имо ви ну - рекао је Ман чић.

Пре ма поме ну тој одлу ци на тери то ри ји 
рум ске општи не су одре ђе не чети ри зоне за 
утвр ђи ва ње поре за на имо ви ну. У првој 
зони про сеч на цена ква драт ног метра ста на 
је 70.400 дина ра, кућа за ста но ва ње 38.500 
дина ра, послов них обје ка та 82.500 дина ра 
и гара жа 20.900 дина ра. У дру гој зони је ква-
драт ни метар гра ђе вин ског земљи шта је 
790 дина ра, пољо при вред ног 100 дина ра 
(то се није мења ло), ста но ва 62.700 дина ра, 
кућа за ста но ва ње 35.500 дина ра, послов-
них згра да 77.000 дина ра и гара жа 17.000 
дина ра. У тре ћој зони гра ђе вин ско земљи-
ште по ква драт ном метру кошта 220 дина-
ра, пољо при вред но 70 дина ра (и то се није 
мења ло), шум ско земљи ште 63 дина ра, 
ста но ва 29.700, а кућа 22.830 дина ра, док 
послов них згра да изно си 30.750 дина ра. У 
четвр тој, инду стриј ској зони цена ква драт-
ног метра гра ђе вин ског земљи шта за утвр-
ђи ва ње осно ви це поре за на имо ви ну је 580 
дина ра, а послов них згра да и дру гих гра ђе-
вин ских обје ка та који слу же за оба вља ње 
делат но сти је 15.595 дина ра.

На овој сед ни ци при хва ће не су и изме не 
Про гра ма мера подр шке за спро во ђе ње 
пољо при вред не поли ти ке и поли ти ке рурал-
ног раз во ја општи не Рума за теку ћу годи ну 
како би се обез бе ди ла сред ства за еду ка ци-
ју пољо при вред ни ка за про јек те који ма би 
кон ку ри са ли сле де ће годи не за ИПА РД бес-
по врат на сред ства за пољо при вре ду и за то 
је обез бе ђе но 200.000 дина ра.

Доне та је и одлу ка о при сту па њу реа ли-

за ци ји про јек та набав ке  хидро ма шин ске и 
елек тро опре ме за сана ци ју под ста ни це на 
пумп ној ста ни ци за пови ше ње при ти ска 
како би се обез бе ди ло боље снаб де ва ње 
Сте ја нов ча на водом. Рум ска општи на ће 
обез бе ди ти 423.408 дина ра, док ће Покра-
јин ски секре та ри јат за пољо при вре ду, водо-
при вре ду и шума р ство обез бе ди ти 1,5 
мили о на дина ра.

При хва ће не су и три изме не и допу не 
про гра ма посло ва ња ЈП „Водо вод“ - 
како је обја снио дирек тор Сло бо дан 

Ста нић - јед на је упра во веза на за поме ну ти 
про је кат који би тре ба ло да се реа ли зу је у 
Сте ја нов ци ма. За њего ву реа ли за ци ју 
потреб но је да „Водо вод“ обез бе ди још 
мили он дина ра, што је и учи ње но, али тре-
ба изме ни ти пози ци је сред ста ва. Дру га 
изме на је веза на за опре ма ње буна ра Б-13 
на Фише ро вом сала шу у вред но сти 3,5 
мили о на дина ра коју ће ура ди ти „Водо вод“, 
а тре ћа је веза на за обез бе ђе ње софт вер 
опре ме у вред но сти пола мили о на дина ра 
веза но за реа ли за ци ју јав них набав ки. 

Чла но ви Општин ског већа су при хва ти ли 
и пред лог Над зор ног одбо ра ЈП „Кому на-
лац“ да се сма њи цена заку па тезги за про-
мет робе и занат ских про из во да, одно сно 
да почет на цена буде 52.000 дина ра уме сто 
рани јих 76.000 дина ра, што је ума ње ње за 
32 про цен та.

На овој сед ни ци је доне то реше ње о кон-
ста то ва њу исте ка ман да та чла но ва саве та 
месних зајед ни ца на тери то ри ји рум ске 
општи не - и то две у гра ду (Тре ћа и Четвр та 
МЗ) као и пет у сели ма: Добрин ци ма, Вито-
јев ци ма, Никин ци ма, Буђа нов ци ма и Вог њу, 
а име но ва ни су и чла но ви при вре ме них 
тела поме ну тих месних зајед ни ца.

С. Џаку ла

Сед ни ца Општин ског већа
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УРЕ ЂЕ ЊЕ КАНАЛ СКЕ МРЕ ЖЕ

Спре че но изли ва ње кана ла
Локал на само у пра ва поу че на про бле-

ми ма са поје ди ним кана ли ма током 
мај ских попла ва пре две годи не, кре-

ну ла је у уре ђе ње канал ске мре же. Тако 
је про шле годи не уре ђе но 2,5 кило ме тра 
кана ла у дело ви ма, који су били про бле ма-
тич ни како се то пока за ло током попла ва. 

Радо ви су наста вље ни и ове годи не и то 
на уре ђе њу 11 лока ци ја у гра ду, а запо че ли 
су 23. новем бра уре ђе њем кана ла на углу 
ули ца Језер ска и Сутје ска. 

Укуп на дужи на канал ске мре же која ће 
бити уре ђе на током ове неде ље је око 4,5 
кило ме та ра. 

- У буџе ту је за ове наме не обез бе ђе но 
3,5 мили о на дина ра. Уре ди ће мо сва она 
кри зна места у гра ду, али тако ђе апе лу је-
мо и на гра ђа не у чијим ули ца ма се изво-
де радо ви да очи сте сво је испу сте испод 
ћупри ја. У овом пери о ду годи не лишће 
које се наку пи испод испу ста може ство-
ри ти чепо ве, што би могло резул ти ра ти и 
да поје ди на дво ри шта буду попла вље на - 
каже Тања Дро бац, шефи ца Оде ље ња за 
урба ни зам и гра ђе ње. 

Она дода је да се ради на оним лока ци ја-
ма које је кому нал на инспек ци ја попи са ла, 
а на осно ву при ја ва гра ђа на да су има ли 
про бле ма после већих пада ви на. 

И сле де ће годи не се наста вља ју радо ви 
на сре ђи ва њу канал ске мре же, јер се пока-
за ло да су ти радо ви има ли ефек та.

Начел ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић каже да је циљ локал не само у-
пра ве да се ефи ка сно уре ди канал ска мре-
жа како би се спре чи ло изли ва ње после 
јаких киша. 

- Про шле годи не смо уре ди ли при о ри-
тет не ули це, сада наста вља мо тај посао, 
а посто ји план и за наред ну годи ну. Дакле, 

озбиљ ним при сту пом жели мо да спре чи мо 
евен ту ал на изли ва ња атмос фер ских вода. 
Морам напо ме ну ти да је локал на само-
у пра ва за канал ску мре жу на тери то ри ји 
општи не издво ји ла и про шле и ове годи не 
по осам мили о на дина ра, а толи ко је издво-
ји ла и Покра ји на. Сва ка ко да не би желе ли 
да се поно ви 2014. годи на, али сада сигур-
но има мо уре ђе ни ју канал ску мре жу тако да 
би се и том иза зо ву сада боље одго во ри ло 
- сма тра Душан Љуби шић.

Он каже и да је зна чај на одго во р ност 
на одр жа ва њу канал ске мре же у гра ду је 
и на гра ђа ни ма који мора ју да испред сво-
јих кућа чисте кана ле и заце вље не дело ве 
ћупри ја.

Тако ђе, под се ћа да олу ци на кућа ма не 
могу бити при кљу че ни на кана ли за ци о ну 
мре жу и да ће кому нал на инспек ци ја за 
такве поступ ке кажња ва ти неса ве сне гра-
ђа не.

 С. Џ.

Душан Љуби шић и Тања Дро бац на тере ну

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ РУМ СКЕ ОПШТИ НЕ

Спрем ни за пред сто је ћу зиму
У окви ру сво јих редов них актив но сти 

Штаб за ван ред не ситу а ци је рум ске 
општи не је 23. новем бра одр жао 

сво ју пету сед ни цу на којој се раз го ва ра ло 
о спрем но сти свих јав них пред у зе ћа, уста-
но ва и над ле жних слу жби за пред сто је ћи 
зим ски пери од. Пре драг Вла ди са вље вић, 
шеф Одсе ка за упра вља ње ризи ци ма и 
цивил ну зашти ту је иста као да је ово при-
ли ка да се од свих пред став ни ка јав них 
пред у зе ћа чује како су се при пре ми ли за 
пред сто је ћу зиму и снег и да ли има неких 
про бле ма у вези са тим при пре ма ма. Тако-
ђе, сачи ње на је и инфор ма ци ја о орга ни-
за ци ји зим ске слу жбе за ову и наред ну 
годи ну.

По тој инфор ма ци ји, држав не путе ве 
првог и дру гог реда одр жа ва АД „Срем-
пут“ Рума. Оста ле путе ве би тре ба ло да 
одр жа ва ју зајед нич ки „Ката го“ и „Сокак 
агре га ти“, док ули це у гра ду одр жа ва ЈП 
„Кому на лац“. Ули це дру гог при о ри те та 
се одр жа ва ју по нало гу ЈП Дирек ци ја за 
изград њу Руме, док одр жа ва ње ули ца по 
сели ма орга ни зу ју Месне зајед ни це на 
осно ву уго во ра са Дирек ци јом.

Када је реч о при пре мље но сти јав них 

пред у зе ћа, дирек тор ЈП „Водо вод“ Сло бо-
дан Ста нић је рекао да је ово пред у зе ће 
спрем но, да про бле ма са водо снаб де ва-
њем не би тре ба ло да буде. Ура ђе на су и 
два нова док су чети ри посто је ћа буна ра 
реви та ли зо ва на. 

При пре мље но је и ЈП „Гас - Рума“ и не 
оче ку ју се про бле ми у снаб де ва њу гасом, 
исто важи и за Ватро га сну једи ни цу, Поли-
циј ску ста ни цу Рума, Цен тар за соци јал-
ни рад и Дом здра вља. Када је реч о ЈП 
„Стам бе ном“ тре нут но мазу та има на 
зали ха ма за 20 до 30 дана, зави сно од 
котлар ни це, а обез бе ђе но је и 20 мили о-
на дина ра за набав ку око 450 тона мазу та, 
што је довољ но, уз ово посто је ће за гре ја-
ње до фебру а ра.

- Све слу жбе ће спрем но доче ка ти зиму, 
нај ве ћи терет пада на јав на пред у зе ћа, 
меха ни за ци ја је ремон то ва на, тако да 
гра ђа ни нема ју раз ло га за бри гу. Тако ђе, 
мора мо апе ло ва ти на гра ђа не да су у оба-
ве зи да испред сво јих кућа и згра да очи сте 
снег. Оде ље ње за инспек циј ске посло ве, 
дакле кому нал ни инспек то ри ће кон тро ли-
са ти да ли гра ђа ни и при вред ни ци чисте 
снег испред сво јих обје ка та. Казне су вели-

ке, међу тим, ми ћемо ове, као и про шле 
годи не, прво упо зо ра ва ли гра ђа не и тек 
у слу ча ју игно ри са ња упо зо ре ња ћемо 
бити при мо ра ни да при ме њу је мо и казне-
ну поли ти ку. Но, надам се да до тога неће 
доћи - рекао је Душан Љуби шић.

Помоћ ник дирек то ра за тех нич ка пита-
ња ЈП „Кому на лац“ Жељ ко Дошен је рекао 
да ће ово пред у зе ће, као и прет ход них 
годи на, спрем но доче ка ти пред сто је ћу 
зим ску сезо ну. 

- Ком плет на  меха ни за ци је је спрем на 
и ура ђе ни су сви ремон ти. Тре нут но рас-
по ла же мо са три ножа, три рали це и два 
поси па ча соли. Ове годи не смо наба ви ли 
и маши не раси па че сне га које се кори сте 
за чишће ње пар кинг про сто ра и тро то а ра. 
Има мо и зали хе соли од прет ход не годи-
не за три - чети ри дана интен зив ног рада, 
тако да неће бити про бле ма. И ја морам 
да апе лу јем на гра ђа не и да их под се тим 
да је њихо ва, а не наша оба ве за да почи-
сте испред сво јих кућа. Лане је било заи-
ста саве сних гра ђа на, али је било и оних 
који уоп ште нису реа го ва ли на наше апе ле 
- рекао је Жељ ко Дошен.

 С. Џ.
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Прошле недеље обе ле жено је 70 
го ди на по сто ја ња Му зе ја Сре ма 
у Срем ској Ми тро ви ци. Тим 

по во дом 23. но вем бра про мо ви сан је 
Збор ник Му зе ја Сре ма, де се ти по 
ре ду, и отво ре не су из ло жбе „По зи ва-
ли смо Вас“ и „Пур пур Сир ми ју ма“. 
Та ко ђе, истим по во дом, 24. но вем бра 
отво ре на је из ло жба „Са бир ни ло гор 
срп ских рат них за ро бље ни ка 1915 - 
1916. го ди на“. 

Пр ва иде ја о по тре би осни ва ња 
Му зе ја у Срем ској Ми тро ви ци, по ја ви-
ла се у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. 
Афир ма ци ји те иде је до при не ло је 
бо гат ство и број ност број них ар хе о ло-
шких спо ме ни ка ан тич ког Сир ми ју ма 
на под руч ју гра да и ње го ве око ли не. 
Од по ја ве иде је до ње не ре а ли за ци је 
про шло је ви ше де це ни ја. Му зеј ска 
уста но ва у Срем ској Ми тро ви ци осно-

ва на је по сле Дру гог свет ског ра та, 
али ни по сле 70 го ди на Му зеј Сре ма 
не ма ста тус Уста но ве од јав ног зна ча-
ја. 

- Ми смо кон ку ри са ли, ме ђу тим  
ни је нам одо бре но, та ко да на жа лост 
још увек не ма мо тај ста тус, али сви се 
искре но на да мо да ће мо у ско ри јој 
бу дућ но сти има ти, јер за и ста Му зеј 
Сре ма то и за слу жу је. Му зеј Сре ма је 
осно ван 23. но вем бра 1946. го ди не. 
Исте го ди не, фор ми ран је и Град ски 
Му зеј у Ми тро ви ци и кон сти ту и сан је 
као Му зеј ком плек сног ти па са над ле-
жно шћу у пет срем ских сре зо ва у 
Зе му ну, Ру ми, Срем ској Ми тро ви ци, 
Ста рој Па зо ви и Ши ду. Од по чет ка 
1948. Му зеј је трај но сме штен у згра-
ду 18. ве ка по пу лар но да нас на зва ну 
Ла пи да ри јум, та ко да смо у тој згра ди 
од 1948. го ди не. За по се ти о це, Му зеј 

Сре ма је отво рен 31. ма ја 1948. го ди-
не. Од кра ја 1952. Му зеј Сре ма до би-
ја тај на зив и 1982. го ди не због број-
но сти му зеј ског ма те ри ја ла и по тре бе 
са др жај ни јих при ка зи ва ња про шло-
сти Сре ма, до би ја и згра ду у ко јој се 
сад на ла зи, та ко да смо сме ште ни у 
две згра де чи ме су ство ре не до бре 
прет по став ке за пре зен та ци ју му зеј-
ског ма те ри ја ла пост сир ми јум ског 
пе ри о да на под руч ју Сре ма и гра да – 
ре кла је Ми ли ца Жи ва но вић, по моћ-
ни ца ди рек то ра Му зе ја Сре ма. 

Му зеј Сре ма да нас има око 80.000 
пред ме та у сво јим фон до ви ма и две 

Збор ник Му зе ја Сре ма, ју би лар ни, де се-
ти по ре ду, штам пан је ове го ди не по во дом 
обе ле жа ва ња зна чај не го ди шњи це ове 
Уста но ве. У ње му се огле да до са да шњи 
рад Му зе ја, а по след њи број иза шао је 
2012. го ди не. 

- По след њи број Збор ни ка Му зе ја Сре-
ма је иза шао 2012. и од та да смо има ли 
ду гу па у зу не из ла же ња са мог збор ни ка 
та ко да смо не где сад ус пе ли да из деј ству-
је мо тај 10. број. Основ ни циљ сва ког 
збор ни ка је да из ла зи јед ном го ди шње. У 
овом из да њу стан дард но се де ли ви ше 
на у ка. На рав но да при мат има ар хе о ло ги-

ја због Сир ми ју ма. У Збор ни ку су за сту-
пље ни и исто риј ски ра до ви ку сто са и ко ле-
га, кра так рад из ет но ло ги је. Дру ги део 
Збор ни ка за у зе ли су из ве шта ји и при ка зи 
ко ји за пра во ука зу ју шта се ра ди ло прет-
ход них го ди на. Са ми члан ци ко ји су об ја-
вље ни су од ве ли ког зна ча ја и не где има ју 
и на уч ни ста тус што је за збор ник ја ко 
бит но за да љи раз вој и по ве ћа ва ње угле-
да – об ја шња ва ет но лог Вла ди мир Пе рић. 

Он до да је да, ако из у зме мо бе о град ске 
и но во сад ске му зе је, Му зеј Сре ма за у зи ма 
ви со ко ме сто у од но су на не ке дру ге му зе-
је у Ср би ји.

Збор ник Му зе ја Сре ма 

70 ГОДИНА МУ ЗЕ ЈА СРЕ МА

Ризница сећања

Милица Живановић, помоћник
директора Музеја Срема
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стал не по став ке - ар хе о ло шку и исто-
риј ску. 

- Пред ме ти на стал ној по став ци хро-
но ло шки осли ка ва ју кон ти ну и тет на-
се ља ва ња на шег про сто ра од мла ђег 
ка ме ног до ба до кра ја Авар ског ка га-
на та у 9. ве ку, по кри ва ју ћи от при ли ке 
6.000 го ди на раз во ја гра да. Не ки од 
на ла за ве за ни за ове раз ли чи те пе-
ри о де спа да ју у из у зет не и ра ри тет не 
при мер ке, као на при мер ка сно брон-
за но доб на фи бу ла са бар ским пти-
ца ма или еле мен ти злат ног авар ског 
по ја са те жи не од јед ног ки ло гра ма 
зла та (пред ста вље ни у хо ло грам ској 
вер зи ји). Тре ба по ме ну ти и из у зет ну 
збир ку фо сил них оста та ка жи во ти ња 
Ле де них до ба, по пут ма му та, би зо на, 
ру на стог но со ро га и џи нов ског је ле-
на ко ја упот пу њу је сли ку о кул тур но - 
исто риј ском раз во ју на шег је дин стве-
ног про сто ра – до да је Жи ва но вић. 

Што се ти че стал не исто риј ске 
по став ке „Срем кроз ве ко ве“, она пре-
зен ту је из у зет но бо га ту про шлост 
про сто ра из ме ђу Са ве и Ду на ва, од 
кра ја 12. до по ло ви не 20. ве ка. На њој 
по се ти о ци, по сред ством му зеј ских 
пред ме та од по себ ног исто риј ског 
зна ча ја, про ве ре них естет ских вред-
но сти и ви со ког сте пе на до ку мен тар-
но сти, уз ко ри шће ње са вре ме них 
му зе о ло шких до стиг ну ћа, мо гу да 
упо зна ју исто риј ску про шлост Сре ма 
у че ти ри др жав но прав не за јед ни це 
којe су се у том вре мен ском пе ри о ду 
фор ми ра ле на ње го вом про сто ру. 
По се ти о ци Стал не исто риј ске по став-
ке мо гу да се упо зна ју са ге о граф ско 
- исто риј ским про це сом пре ра ста ња 
то по ни ма у хо ро ним (име на Сир ми јум 
у име Срем), фор ми ра њем но вог 
на се ља ко је је сво је име из не дри ло 
из хри шћан ске тра ди ци је ан тич ког 
Сир ми ју ма: Ci vi tas Can cti De me trii али 
и ду бро вач ком тр го вач ком ко ло ни јом 
у гра ду, пр вом и нај ве ћом на про сто ру 
сред њо ве ков не Угар ске др жа ве, стра-
да њу Сре ма од упа да Ту ра ка, срем-
ским Бран ко ви ћи ма та да шњим срп-
ским пред вод ни ци ма у Угар ској и 
њи хо вом гра ди тељ ском и ду хов ном 
де лат но шћу у Сре му. По себ но ме сто 
у пре зен та ци ји про шло сти Сре ма 
пред ста вља пе ри од Хаб збур шке 
до ми на ци је на про сто ру Сре ма у вре-
мен ском пе ри о ду од 1699. (1718) до 
1918. го ди не и то: кроз ко мор ски (до 
1728. го ди не ) и спа хиј ски пе ри од у 
раз во ју Сре ма (1728–1745), од но-
сно  жи вот у окви ру Вој не гра ни це и 
Срем ске жу па ни је, те гра ђан ски пе ри-
од у раз во ју Сре ма ко ји су пред ста-
вље ни аутен тич ним му зеј ским пред-
ме ти ма: на о ру жа ње из 18. и 19. ве ка, 
хе рал дич ким обе леж ји ма пле мић ких 
по ро ди ца Оде скал ки, Ба јић, Про да но-

Пред ме ти на
стал ној по став ци

хро но ло шки 
осли ка ва ју

кон ти ну и тет
на се ља ва ња на шег 

про сто ра од
мла ђег ка ме ног
до ба до кра ја

Авар ског ка га на та
у 9. ве ку, по кри ва ју ћи 

от при ли ке 6.000
го ди на раз во ја гра да

Стална поставка у Лапидаријуму Музеја Срема

Најмлађи се упознали са Битком на Легету
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вић, аутен тич не  пор тре те: Ар се ни ја 
IV Јо ва но ви ћа Ша ка бен те из 1740. 
го ди не и ми тро по ли та Сте фа на Стра-
ти ми ро ви ћа из 1822. го ди не  и сли-
кар ска де ла Те о до ра Сте фа но ва 
Го ло глав ца, Ва си ли ја Ро ма но ви ча, 
Ди ми три ја Ба че ви ћа и Те о до ра Кра-
чу на, спо мен пло че о осве ће њу хра-
ма у Ми тро ви ци из 1800. го ди не, 
но вац ца ра Ле о пол да и Ма ри је Те ре-
зи је, пер со нал не по ве ље и по ве ље 
шид ским за на тли ја ма (1819) и из град-
њи ми тро вач ке бол ни це 1826. го ди не, 
срп ске штам па не књи ге: Би бли ја, 
Мо сква 1751, Ми неј за ју ли, Мо сква 
1763, са крал ни пред ме ти и цр кве но 
умет нич ки вез из XVII и XVI II ве ка (пу-
тир, пе то хлеб ни ца, ка ди о ни ца, па те-
на...), аутен тич на књи га из 1801. го ди-
не о ири шкој ку ги, ди пло ме из Срп-
ског на род ног по кре та у Сре му 1848. 
го ди не, цар ски па тент из 1852. го ди-
не, кал фен ска пи сма из 1861. и 1869. 
го ди не, де ло ви на ме шта ја и при ме-
ње на умет ност из 19. ве ка, ле кар ско 
уве ре ње из ор ди на ци је Јо ва на Јо ва-
но ви ћа Зма ја у Бе чу 1888. го ди не, 
сли кар ска де ла Но ва ка Ра до ни ћа, 
Уро ша Пре ди ћа, Сте ва на Алек си ћа, 
срем ска штам па: Фру шка го ра (1878), 
Зо ља (1886) Хр ват ски бра ник (1893); 
ори ги на лан ма те ри јал из Пр вог свет-
ског ра та: асен та ци ја ко ња  и мо би ли-
за ци ја у Ми тро ви ци, бит ка на Ле ге ту и 
стра да ње Ти моч ке ди ви зи је, огла си и 
на ред бе из 1914–1918. те пред ме ти 
из тра ди ци о нал ног на род ног жи во та 
(спра ве за зе мљо рад њу и сто чар-
ство, на род ну ра ди ност...). 

По след њи сег мент пре зен та ци је 
Стал не исто риј ске по став ке пред ста-
вља Срем у Кра ље ви ни СХС и Ју го-

сла ви ји. По се ти о ци мо гу да се упо-
зна ју са при вред ним и дру штве ним 
при ли ка ма у Сре му по сред ством илу-
стра тив них еле ме на та из ло жбе 
(фо то гра фи је), за тим са вре ме не 
штам пе, ди пло ма, пла ка та... По се бан 
сег мент пред ста вља ју одев ни пред-
ме ти  срп ске, хр ват ске, сло вач ке и 
ру син ске но шње и дру гих на ро да ко ји 
су жи ве ли у Сре му.

- Ми се тру ди мо да сва ког ме се ца 
ор га ни зу је мо бар по јед ну из ло жбу, да 
из свих обла сти има мо бо гат са др жај. 
Има мо вр ло по пу лар не из ло жбе из 
па ле он то ло ги је ко је пре у зи ма мо из 
При род њач ког му зе ја у Бе о гра ду. 
Ор га ни зу је мо и деч је ра ди о ни це, 
има мо до ста де ша ва ња, тру ди мо се 
да при ву че мо пу бли ку. Ипак је нај ве-
ћа по се ће ност у то ку Но ћи му зе ја, с 
тим да смо има ли и ја ко ве ли ку по се-
ће ност у ма ни фе ста ци ји „Ноћ му зе ја, 
де сет да на, од де сет до де сет“ у окви-
ру ко јих смо ор га ни зо ва ли раз ли чи те 
ра ди о ни це, из ло жбе. Љу ди се ра до 
ода зо ву, а што се ти че оста лих из ло-
жби, ни је то ли ко ве ли ка по се ће ност. 
Ми се тру ди мо да на шим ак тив но сти-
ма гра ђа ни ма при бли жи мо Му зеј, јер 
је ипак Му зеј Сре ма ме сто су сре та, 
ди ја ло га, уче ња и ужи ва ња – ис ти че 
по моћ ни ца ди рек то ра Му зе ја Сре ма 
Ми ли ца Жи ва но вић. 

У Му зе ју је тре нут но за по сле но 17 
љу ди, од то га је дан исто ри чар умет-
но сти, ет но лог, два исто ри ча ра, два 
ар хе о ло га, је дан му зеј ски пе да гог и 
је дан па ле онт о лог. Му зеј Сре ма је до 
но вем бра ове го ди не по се ти ло 7.665 
љу ди, од то га 5.135 на ма ни фе ста ци-
ји „Му зе ји Ср би је де сет да на од 10 до 
10“ (укљу чу ју ћи и Ноћ му зе ја), а на 
оста лим из ло жба ма и про мо ци ја ма 
2.530.  С. Ста не тић

У Му зе ју је тре нут но 
за по сле но 17 љу ди,

од то га је дан
исто ри чар умет но сти, 

ет но лог, два
исто ри ча ра, два
ар хе о ло га, је дан
му зеј ски пе да гог

и је дан па ле онт о лог. 
Му зеј Сре ма је до

но вем бра ове го ди не 
по се ти ло 7.665 љу ди, 

од то га 5.135 на
ма ни фе ста ци ји
„Му зе ји Ср би је

де сет да на од 10
до 10“ (укљу чу ју ћи
и Ноћ му зе ја), а на 

оста лим из ло жба ма
и про мо ци ја ма 2.530

Поставка Природњачког музеја Сунчани сат
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

УРУ ЧЕ НИ ЈЕД НО КРАТ НИ НОВ ЧА НИ ДО ДА ТА ЦИ

Сва ком но во ро ђен че ту 40.000

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду-
брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки и на-
чел ник Оп штин ске упра ве Жељ-

ко Тр бо вић уру чи ли су 25. но вем бра по 
40.000 ди на ра јед но крат ног нов ча ног 
до дат ка по ро ди ца ма ко је су ове го ди не 
до би ле но во ро ђен че. Ово га пу та, до бро-
до шли цу вред ну 40.000 ди на ра до би ло је 
67 бе ба, а пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не 
ка же да је ово већ тра ди ци о нал на ме ра 

по др шке по ро ди ци ко ју ре а ли зу је Оп шти-
на Пе ћин ци.

- Ста ри је срп ски оби чај да се де те да-
ри ва ка да се ро ди и ми се већ го ди на ма 
тру ди мо да на овај на чин по же ли мо до-
бро до шли цу на шим но вим су гра ђа ни ма, 
а да исто вре ме но ста ви мо до зна ња ро-
ди те љи ма да ни су са ми у од га ја њу де те-
та и да ће ло кал на са мо у пра ва би ти ту да 
по мог не, од са мог ро ђе ња де те та, пре ко 

шко ло ва ња, до за по сле ња – ре кла је том 
при ли ком Ко ва че вић Су бо тич ки.

Ово је дру га по де ла јед но крат ног нов-
ча ног до дат ка у овој го ди ни и ово га пу та 
су 40.000 ди на ра до би ле по ро ди це ко је 
су при ја ви ле но во ро ђен че у пе ри о ду од 1. 
ма ја до 30. сеп тем бра ове го ди не. То ком 
пр ве ово го ди шње по де ле, сре ди ном ма ја, 
до да так су до би ле 52 по ро ди це, а до кра ја 
го ди не у пла ну је још јед на по де ла.

У Кул тур ном цен тру Пе ћин ци 24. но вем бра отво-
ре на је из ло жба сли ка „Пут Ми ро сла вље вог је ван ђе-
ља“, по све ће на нај ста ри јем и нај леп шем ћи ри лич ном 
спо ме ни ку срп ске пи сме но сти, на ста лом у по след њој 
че твр ти ни XII сто ле ћа, ко ји је упи сан у ре ги стар УНЕ-
СКО-а „Пам ће ње све та“. 

Из ло жбу су за јед нич ким сна га ма ор га ни зо ва ли пе-
ћи нач ки Кул тур ни цен тар и Удру же ње гра ђа на „Пла ва 
зве зда“ из Ста ре Па зо ве, а по ред ре про дук ци ја стра-
ни ца из Ми ро сла вље вог је ван ђе ља, по се ти о ци су има-
ли при ли ку да по гле да ју и ше зде се то ми нут ни филм о 
на стан ку и пу ту овог ру ко пи са ду гом 800 го ди на.

Из ло жбу је отво рио ди рек тор Кул тур ног цен тра Јо-
ван Де вр ња, ко ји је том при ли ком из ја вио да је кул ту-
ра ду ша јед ног на ро да и да сто га пе ћи нач ки Кул тур ни 
цен тар већ не ко ли ко го ди на ра ди на по пу ла ри за ци ји 
ћи ри лич ног пи сма и да је сто га из у зет но ва жно да се 
нај мла ђи, али и они ста ри ји, упо зна ју са нај леп шим и 
нај ста ри јим тра гом срп ске пи сме но сти.

При ли ку да по гле да ју из ло жбу и филм „Пут Ми ро-
сла вље вог је ван ђе ља“ има ли су и уче ни ци Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић - Па ја“ из Пе ћи на ца, а Де вр-
ња је на ја вио да ће са овим еду ка тив ним са др жа јем, 
то ком дру гог по лу го ди шта, има ти при ли ку да се упо-
зна ју и основ ци из ку пин ске и ши ма но вач ке основ не 
шко ле.    

ИЗ ЛО ЖБА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

Пут Ми ро сла вље вог
је ван ђе ља

Уче ни ци Сред ње тех нич ке шко-
ле „Ми лен ко Вер кић - Не ша“ 
из Пе ћи на ца по се ти ли су 24. 

но вем бра Оп штин ску упра ву Оп шти-
не Пе ћин ци, за јед но са пре да ва чем 
пред ме та гра ђан ско вас пи та ње Ми-
ли ја ном До бри ко вић Си мић, ка ко би 
се упо зна ли са функ ци о ни са њем ло-
кал не са мо у пра ве.

Са ме ха ни зми ма до но ше ња од лу-

ка у Оп шти ни Пе ћин ци и са ра дом 
Оп штин ске упра ве, пе ћи нач ке сред-
њо школ це су упо зна ле за ме ни ца на-
чел ни ка Оп штин ске упра ве Дра га на 
Кр стић и на чел ни ца Оде ље ња за дру-
штве не де лат но сти Сне жа на Га гић, а 
уче ни ци су има ли при ли ку и да кроз 
раз го вор са њи ма са гле да ју рад ор-
га на ло кал не са мо у пра ве из пот пу но 
но ве пер спек ти ве.

- При јат но сам из не-
на ђе на пре да ва њем 
ко је су одр жа ле пред-
став ни це Оп штин ске 
упра ве. Уче ни ци су па-
жљи во слу ша ли и на-
дам се да им је функ-
ци о ни са ње ло кал не 
са мо у пра ве са да не-
што бли же и ја сни је, а 
ми ће мо се овој те ми 
још вра ћа ти на ча со ви-
ма гра ђан ског вас пи та-
ња – ре кла је До бри ко-
вић Си мић. 

СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ

Упо зна ли се са ра дом 
Оп штин ске упра ве
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Пре ма обе ћа њи ма над ле-
жних из „Ла сте“, до 5. де-
цем бра сти же пет но вих 

ауто бу са ко ји ће би ти у функ-
ци ји јав ног пре во за у Ин ђи ји. 
По сле мно го број них при ту жби 
гра ђа на, ком па ни ја али и пред-
став ни ка ло кал не са мо у пра ве, 
ауто пре во зник је кре нуо у ре-
ша ва ње про бле ма ко ји су се од-
но си ли на че ста ка шње ња због 
ква ро ва ауто бу са. Осим „Ла-
сте“, и Оп шти на Ин ђи ја оства-
ру је од ре ђен при ход од де ла 
про да је ме сеч них кар ти што је 
по твр дио пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак ис та кав-
ши да се не ће од ре ћи тог при-
хо да.

- До би ли смо обе ћа ње од ге-
не рал ног ди рек то ра да ће по-
чет ком де цем бра у на шу зе мљу 
сти ћи 20 но вих ауто бу са од то га 
пет у Ин ђи ју, а ја оче ку јем да ће 
их би ти се дам. На да мо се да ће 
обе ћа ње би ти ис пу ње но, јер то 
ни је са мо про блем пут ни ка ко-
ји ко ри сте јав ни пре воз, већ и 
ин ве сти то ра ко ји по слу ју на те-
ри то ри ји на ше оп шти не, а чи ји 
рад ни ци ко ри сте овај вид пре-
во за до и при од ла ску са рад-
ног ме ста. Ло кал на са мо у пра ва 
уби ра део при хо да од про да је 
ме сеч них кар ти ца и не ра ди се 
о су ми ко ју би тре ба ло за не ма-
ри ти, по го то во у на шој си ту а-
ци ји ка да се бу џет те же пу ни. 
Сва ко днев но нас зо ву и пред-
став ни ци ком па ни ја и жа ле се 
на услу гу пре во зни ка, ја их ап-

со лут но раз у мем, али то њи ма 
ни шта не зна чи, јер их за ни ма-
ју пре ци зност и тач ност, ка ко у 
до ла ску рад ни ка на по сао та ко 
и при од ла ску са по сла - ре као 
је Гак и до дао да у ју лу на ред-
не го ди не ис ти че јав на на бав ка 
са тре нут ним пре во зни ком те 

ће се на вре ме по за ба ви ти да-
љим функ ци о ни са њем јав ног 
пре во за. 

По ред про бле ма са јав ним 
пре во зом у Ин ђи ји, на по след-
њем са стан ку Си сте ма 48 у 
Ин ђи ји одр жа ном у пе так, 25. 
но вем бра би ло је ре чи и о оспо-

со бља ва њу про сто ри ја у окву ру 
се о ске шко ле у Љу ко ву за по-
тре бе бо рав ка де це пред школ-
ског уз ра ста.

- Ра ди ће мо на то ме да за 
че тр де се так ма ли ша на из Љу-
ко ва, ста ро сти од три до пет 
го ди на по кре не мо по но во днев-
ни бо ра вак у окви ру шко ле. 
Ми слим да је то ве о ма ва жна 
ствар и да ће жи вот би ти да ле-
ко лак ши и де ци и ро ди те љи ма, 
ко ји са да не ма ју мо гућ ност да 
оста ве де цу у вр тић ко ји се на-
ла зи у ме сту у ко јем жи ве. Још 
јед ном ра ди мо у ци љу ис пу ње-
ња оног обе ћа ња ко је гла си, да 
се из јед на че усло ви жи во та на 
се лу са усло ви ма у са мом гра ду 
- ис та као је пред сед ник Оп шти-
не Ин ђи ја Вла ди мир Гак по сле 
са стан ка Си сте ма 48. М. Ђ.

СА СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48 У ИН ЂИ ЈИ

Но ви ауто бу си за јав ни пре воз

Вр ши лац ду жно сти ди рек то-
ра Уста но ве Спорт ски цен тар 
Или ја Тр бо вић из ве стио је при-
сут не на по след њем са стан ку 
Си сте ма 48 да ће на кон де сет 
го ди на па у зе, та уста но ва, 
по но во ор га ни зо ва ти тра ди ци-

о нал ни Но во го ди шњи тур нир у 
ма лом фуд ба лу. Ка ко је на вео, 
тур нир ће по че ти 16. де цем бра 
и тра ја ће до Но ве го ди не, а 
већ са да вла да ве ли ко ин те ре-
со ва ње еки па из свих де ло ва 
Сре ма.

Но во го ди шњи тур нир
у ма лом фуд ба лу

Са ста нак Си сте ма 48 

ИЗ УСТА НО ВЕ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Му зич ка шко ла по чи ње са ра дом
Кон цер том но во сад ске Му-

зич ке шко ле „Мју зик хар-
мо ни“ 4. де цем бра у Кул-

тур ном цен тру зва нич но се 
на ја вљу је по че так ра да њи хо-
вог огран ка у Ин ђи ји. Том при-
ли ком би ће пред ста вљен рад 
шко ле ко ја обра зу је мла де, та-
лен то ва не му зи ча ре и пе ва че, а 
ко ја има тра ди ци ју ду гу 11 го ди-
на. Кон церт по чи ње у 18 ча со ва 
и улаз је сло бо дан.

Ка ко ка же Мар ко Ро дић, ди-
рек тор Му зич ке шко ле „Мју зик 
хар мо ни“, на кон цер ту ће се 
пред ста ви ти де ца из но во сад-
ског огран ка ко ја по ха ђа ју раз-
ли чи те сме ро ве.

- Му зич ка шко ла у Ин ђи ји 
по че ће са ра дом у фе бру а ру 
на ред не го ди не и кон цер том 
же ли мо да пред ста ви мо наш 
рад. На ста ва ће се одр жа ва ти 
у Кул тур ном цен тру Ин ђи ја и 
оста ло нам је још ма ло да окон-
ча мо до го во ре ко ји су у то ку са 
чел ним љу ди ма ове уста но ве. 

Де ца из Ин ђи је има ће при ли ку 
да по ха ђа ју шко лу ги та ре, кла-
ви ра, пла ни ра мо да отво ри мо и 
му зич ко за ба ви ште за де цу од 
три до шест го ди на као и груп не 
сме ро ве по пут рок бен да за ма-
лу де цу, школ ски мју зикл и „грлс 
гру пе“ на лик на „Спајс грлс“ и 

оста ле свет ски по зна те де во јач-
ке бен до ве. За то и ор га ни зу је мо 
кон церт да би се пред ста ви ли и 
да би ро ди те њи мо гли са на ма 
да се пре ли ми нар но до го во ре 
где би њи хо ва де ца мо гла да се 
упи шу као и да до би ју све нео-
п ход не ин фор ма ци је око упи са 
по ла зни ка - ка же Мар ко Ро дић, 
ди рек тор Му зич ке шко ле „Мју-
зик хар мо ни“ из Но вог Са да, 
ис ти чу ћи да ће огра нак у Ин ђи-
ји би ти че твр ти, по ред но во сад-
ског ту су и оде ље ње у Бач ком 
Јар ку и у Жа бљу. 

Про грам Кул тур ног цен тра у 
де цем бру бо гат је по зо ри шним 
пред ста ва ма, али и би о скоп-
ским про јек ци ја ма и кон цер ти-
ма у КЦ ка феу. Већ 3. де цем бра 
на Ве ли кој сце ни би ће из ве де на 
пред ста ва „При ма до не“ у ко јој 
уло ге ту ма че Та ња Бо шко вић 
и Ра да Ђу ри чин. Осмог де цем-
бра у окви ру про јек та „Кул тур ни 
на пад“, Ака де ми је умет но сти 
из Но вог Са да би ће из ве де на 

пред ста ва „Ћу ти и пе вај“ у ко јој 
глум ци на не сва ки да шњи на чин 
го во ре о сва ко днев ном жи во ту. 
Це на кар те за ову пред ста ву је 
сим бо лич на и из но си 150 ди на-
ра. 

- По во дом 500 го ди на од 
смр ти Ви ли је ма Шек спи ра, 15. 
де цем бра чла но ви драм ске 
сек ци је ин ђиј ске Гим на зи је гра-
ђа ни ма ће се пред ста ви ти ко-
ма дом „Ро мео и Ју ли ја“. Це на 
кар те је 150 ди на ра. Пет да на 
ка сни је оче ку је нас пре ми је ра 
пред ста ве „Те ро ри зам“,  Удру-
же ња „Арт фрак ци ја“ из Ин ђи је. 
За сам крај де цем бра пред ви-
ђе на је пред ста ва за нај мла ђе у 
из во ђе њу на шег „По зо ри штан-
ца“ ко ја но си на зив „Гу са ри у но-
во го ди шњој при чи“. Пред ста ва 
је пред ви ђе на за 30. де цем бар 
у два тер ми на, од 16 и 18 ча со-
ва – ис ти че Ру жи ца Јо ва но вић, 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра 
Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји. 

М. Ђ.

Ру жи ца Јо ва но вић,
в.д ди рек то ра КЦ Ин ђи ја
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Од 23. до 26. но вем бра у га ле ри ји Ку-
ће Вој но ви ћа у Ин ђи ји одр жа на је де-
се та, ју би лар на са мо стал на из ло жба 

Удру же ња за де цу и омла ди ну са смет ња-
ма у раз во ју „Мој свет“. Из ло жба је, као и 
сва ке го ди не, би ла про дај ног ка рак те ра, а 
при ку пље на сред ства би ће ис ко ри шће на за 
но ве ак тив но сти овог удру же ња. 

- Из ло жби смо да ли на зив „Ју би леј пра-
вих вред но сти“ за то што про мо ви ше мо пра-
ве вред но сти. На ша де ца су у прет ход них 
11 ме се ци би ла кре а тив на и вреднa, што су 
мо гли да ви де сви они ко ји су до шли у га ле-
ри ју Ку ће Вој но ви ћа. То нам је под стрек да 

још ви ше ра ди мо и да нас оце не на осно-
ву оно га што ра ди мо, а не на осно ву при ча 
и пред ра су да ко је вла да ју о по пу ла ци ји са 
смет ња ма у раз во ју - ка же Ми ра Ву кас из 
Удру же ња „Мој свет“ и до да је:

- Из ло жба је про дај ног ка рак те ра, али то 
на ма ни је бит но, де ци ви ше зна чи да до ђе 
што ве ћи број гра ђа на ко ји ће их по хва ли-
ти и пру жи ти им по др шку. Ми смо из ло жи ли 
део ра до ва из но во го ди шњег про гра ма, за-
тим маг не те али и ра до ве из на ше ткач ке 
ра ди о ни це, на ко ју смо ве о ма по но сни.

У ства ра њу из ло же них пред ме та уче-
ство ва ло је де сет чла но ва Удру же ња „Мој 
свет“ ко ји су рад но оку пи ра ни кроз раз ли-
чи те ра ди о ни це. Ка да је у пи та њу ли ков на 
ра ди о ни ца, ту се при кљу чу је ве ли ки број 
чла но ва и ка ко ка же Ву кас, сва ко се ба ви 
оним ви дом ак тив но сти ко ја му је бли ска. 

- Ми де ци да је мо да са ма иза бе ру шта им 
се нај ви ше до па да и у ко јој ће ра ди о ни ци 
уче ство ва ти. Не струч ња ци, не ро ди те љи, 
већ они са ми од лу чу ју на ко ји на чин ће да 
се укљу че у рад Удру же ња. Ка да ви ди мо да 
има ју та лен та за не што, ми осну је мо ту ра-
ди о ни цу, ан га жу је мо ли це - пре да ва ча ко ји 
ра ди са њи ма. Има мо еки пу љу ди ко ји же ле 
да нам по мог ну, по пут Алек сан дра Ми јал-
ко ви ћа Ша це, ко ји нам из ла зи у су срет ка-
да је драм ска ра ди о ни ца у пи та њу и Ми ле 
Ми лић, тка ље ко ја је на ше де вој ке на у чи ла 
том за на ту - ка же Ми ра Ву кас.

Из Удру же ња „Мој свет“ ис ти чу да су гра-
ђа ни из не на ђе ни ка да ви де ко ли ко су де ца 
вред на и та лен то ва на, пре све га од го вор на 
и због то га им је по себ но дра го јер се по пу-
ла ци ја са смет ња ма у раз во ју бо ри са број-
ним пред ра су да ма.  М. Ђ.

ДЕ СЕ ТА СА МО СТАЛ НА ИЗ ЛО ЖБА УДРУ ЖЕ ЊА „МОЈ СВЕТ“ ИН ЂИ ЈА

Ју би леј пра вих вред но сти

Удру же ње “Мој свет” је до бро вољ на 
ху ма ни тар на ор га ни за ци ја ко ја оку пља 
ро ди те ље и де цу, струч ња ке и све љу де 
до бре во ље ко ји ма су бли ске по тре бе 
де це и мла де по пу ла ци је. Циљ осни ва ња 
дру штва је по тре ба да се уна пре ди ква ли-
тет жи во та де це и омла ди не са смет ња ма 
у раз во ју и њи хо вих по ро ди ца кроз игру, 
спорт, од мор, ре кре а ци ју, умет нич ко и 
кул тур но из ра жа ва ње. По ка за ло се да су 
де ца и осо бе са по себ ним по тре ба ма, 
осим што су део на ше ствар но сти, рав но-
прав ни уче сни ци и ак тив ни но си о ци лич-
ног као и на шег раз во ја у дру штве ном, 
умет нич ком и кул тур ном про спе ри те ту 
уже и ши ре за јед ни це. „Мој свет” се тру ди 
да по мог не у ре ша ва њу раз вој них про-
бле ма, про бле ма изо ла ци је, дис кри ми на-
ци је, нео прав да них пред ра су да, по бољ-
ша ње ко му ни ка ци је уну тар по ро ди це, 
из ме ђу по ро ди ца и ло кал не за јед ни це 
кроз са рад њу и са ве то ва ње.

„Мој свет“
Ми ра Ву кас са чла ни ца ма удру же ња „Мој свет“

Удру же ње гра ђа на Канис 
посла ло је М нови нама 
фото гра фи је и вест о 

спа са ва њу лабра до ра који 
је упао у Саву 21. новем бра 
у поднев ним часо ви ма. Како 
наво де из Кани са, про ла зни-
ци су се орга ни зо ва ли и зајед-
но помо гли овом псу. Они се 
захва љу ју непо зна том мом-
ку који се свој ски потру дио и 
није хтео да оду ста не, све док 
лабра дор није био без бе дан. 
Пас није могао да иза ђе, јер је 
ту део кеја вео ма стрм.

У пита њу је муж јак са две 
огр ли це (црном и зеле ном) и 
није чипо ван. Из Удру же ња 
гра ђа на Канис моле вла сни-
ка или неког ко га пре по зна је 
да им се јави на теле фо не: 
060/533-93-93 и 063/110-89-
61.

ХУМА НИ МИТР ОВ ЧА НИ

Лабра до ра изву кли из Саве
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Исто риј ска из ло жба „Ку пи ник – по-
след ња пре сто ни ца срп ских де спо-
та“ отво ре на је 23. но вем бра у За ви-

чај ном му зе ју у Ру ми. За ин те ре со ва ни ову 
за ни мљи ву из ло жбу мо гу по гле да ти до 9. 
ја ну а ра на ред не го ди не. Ова из ло жба, као 
про је кат, фи нан сиј ски је по др жа на од Ми-
ни стар ства за кул ту ру и ин фор ми са ње, а 
њен аутор је исто ри чар Ђор ђе Бо шко вић, 
ви ши му зеј ски са вет ник у За ви чај ном му-
зе ју.

По вод за ре а ли за ци ју овог про јек та је 
зна чај ко ји по ро ди ца Бран ко вић има у на-
ци о нал ној исто ри ји Ср би је као и да се тај 
зна чај афир ми ше, по го то во што се у овој 
го ди ни обе ле жа ва ју три ју би ле ја ве за на за 
срп ску де спот ску по ро ди цу Бран ко вић: 530 
го ди на од њи хо вог до ла ска у Срем, пет ве-
ко ва од смр ти Све тог вла ди ке Мак си ма и 
три сто ти не го ди на од спа љи ва ња мо шти ју 
Све тих Бран ко ви ћа. 

У окви ру по ме ну тог про јек та по себ но 
је апо стро фи ран Ку пи ник, твр ђа ва ко ја 
је би ла се ди ште срем ских Бран ко ви ћа, а 
ко ји на кон ко нач ног па да Сме де ре ва под 

тур ску власт 1459. го ди не пред ста вља по-
след њу пре сто ни цу срп ских де спо та. Ку пи-
ник је раз ру шен у вре ме тур ских осва ја ња 
под по зна тим сул та ном Су леј ма ном 1521. 
го ди не. 

Из ло жба илу стру је Ку пи ник са ви ше 
аспе ка та, ве ћи део из ло же ног ма те ри ја ла 
је ве зан за про шлост и са да шњост Ку пи ни-
ка, као што су пла но ви и цр те жи, ма пе на 
ко ји ма је уцр тан, угар ске по ве ље у ко ји ма 
је по ми њан, фо то гра фи је да на шњег из гле-
да. Дру ги део је оруж је и ору ђе из пе ри о-
да ак тив ног жи во та Ку пи ни ка - но вац, на-
кит, оруж је и ору ђе ко је углав ном, по ти че 
из Вој ног му зе ја у Бе о гра ду, као и по се бан 
ин тер ак тив ни сег мент из ло жбе ко ји је пре-
зен то ван  на тач скрин екра ни ма.

Ле гат Ми ли во ја Ни ко ла је ви ћа је на 
отва ра њу био ма ли да при ми све за-
ин те ре со ва не Ру мља не и њи хо ве го-
сте, ко је је по здра ви ла Сне жа на Јан-
ко вић, ди рек тор ка За ви чај ног му зе ја. У 
име локалне самоуправе присутнима се 
обратила Марија Стојчевић, заменица 
председника Општине Рума, а изложбу 

је отворила Сања Грујичић Цупаћ испред 
Министарства културе. 

Ђор ђе Бо шко вић, аутор из ло жбе је го во-
рио о са мом на чи ну на ко ји је пре зен то ва-
на до ку мен та ци ја ко ја по сто ји о Ку пи ни ку и 
из ра зио за хвал ност за при ка за не пред ме те 
на из ло жби ко је су им по зај ми ли из Вој ног 
му зе ја.

Зна ча јан до при нос ор га ни за ци ји из ло жбе 
да ла је и Аген ци ја за раз вој оп шти не Пе-
ћин ци, а ко а у тор ка та ло га за ову из ло жбу 
ар хе о лог Пе ри ца Одо ба шић је ре као да, 
иако се име Ку пи ник ве зу је, пре све га, за 
по след ње из дан ке по ро ди це Бран ко вић, не 
тре ба за бо ра ви ти да му је ста тус пре сто ни-
це до нео је дан од на ших нај ве ћих сред њо-
ве ков них рат ни ка - де спот Вук Гр гу ре вић, 
ко ји је у ле ген ду ушао као Змај Ог ње ни Вук.

- Ку пи ник је 1521. го ди не осво јен и ра-
зо рен то ком по хо да сул та на Су леј ма на на 
Евро пу. На на ма је да у на ред них пет го ди-
на, до обе ле жа ва ња 500 го ди на од тур ског 
ра за ра ња, вра ти мо Ку пи ни ку не што од ње-
го вог ста рог сја ја – ре као је Одо ба шић.

Отва ра њу из ло жбе у За ви чај ном му-
зе ју је при су ство вао и по кра јин ски 
се кре тар за кул ту ру, ин фор ми са ње 

и од но се с вер ским за јед ни ца ма, про фе сор 
Ми ро слав Штат кић. Он је ре као да је пр ви 
пут у Ру ми и да је ве о ма за до во љан оним 
што је ви део на из ло жби „Ку пи ник - по след-
ња пре сто ни ца срп ских де спо та“.

- Ми ни смо уче ство ва ли у овом про јек ту 
и то је ште та. Из го во ра љу ди на из ло жби 
са знао сам да се пла ни ра да ље ис тра жи ва-
ње, да пра вих ар хе о ло шких ис тра жи ва ња 
до са да ни је би ло, и ми ће мо сва ка ко по мо-
ћи у то ме. Ку пи ник је био ве о ма зна ча јан, 
на стра те шки ва жном ме сту бор бе про тив 
Ту ра ка. У на ред ном пе ри о ду ми слим да ће-
мо озбиљ но раз го ва ра ти и са ло кал ном за-
јед ни цом ка ко би се ово ме сто до бро ис тра-
жи ло има ју ћи у ви ду ње гов зна чај - ре као је 
Ми ро слав Штат кић.

С. Џа ку ла

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ РУ МА

Из ло жба о по след њој
пре сто ни ци срп ских де спо та

Бо ра вак по кра јин ског се кре та ра за кул-
ту ру, ин фор ми са ње и од но се с вер ским 
за јед ни ца ма у Ру ми, про фе со ра Ми ро сла-
ва Штат ки ћа смо ис ко ри сти ли да га пи та-
мо ка ква нас 2017. го ди на оче ку је по пи та-
њу фи нан си ја у обла сти кул ту ре и ин фор-
ми са ња.

- Ових да на ра ди мо на по след њем 
мо де ло ва њу бу џе та за 2017. го ди ну, јер 
смо у оба ве зи да то де фи ни ше мо и у 
де цем бру усво ји мо бу џет у Скуп шти ни Вој-
во ди не. Ми слим да ни је не за ни мљи во, у 
овом до ме ну на шем Се кре та ри ја ту ће мо 
обез бе ди ти со лид не усло ве за рад, јер је 

2016. го ди на у ком пле ту би ла стра хо ви то 
ло ша по фи нан сиј ском ка па ци те ту. За то 
са да по ку ша ва мо, ко рак по ко рак, да вра-
ти мо не ке оп ци је из 2015. го ди не или још 
бо ље из 2014. го ди не. Тре ба ће нам ма ло 
вре ме на за то, али мо гу да ка жем да ће то 
би ти зна тан на пре дак у од но су на ову 
го ди ну. Ми слим да ће тај по кра јин ски 
ди нар би ти знат но до ступ ни ји свим про јек-
ти ма, не у оном ка па ци те ту ка ко је наш 
се кре та ри јат за ми шљао, али мо гу ипак 
ре ћи да ни сам не за до во љан сред стви ма 
ко ја ће нам би ти до ступ на сле де ће го ди не 
– ре као је про фе сор Ми ро слав Штат кић.

МИ РО СЛАВ ШТАТ КИЋ, ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР

Ви ше нов ца за кул ту ру

Отва ра ње из ло жбе о Ку пи ни ку
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КЊИ ГА „СУД БИ НЕ“ 

О људима
из Бингуле

Књи гом „Суд би не“ Миодраг 
Ми ло ва но вић из но си мно штво 
по да та ка из про шло сти це лог 
Сре ма, а поготово из историје 
се ла Бин гу ле, ко је за у зи ма цен-
трал но ме сто у књи зи. Он чи-
та о це упо зна је са ге о граф ским 
по ло жа јем Бингуле, ка ко је про-
ис те као на зив се ла, те на во ди 
да је не ка да шњи учи тељ шко ле 
Дра гу тин Лин хер твр дио да на-
зив Бин гу ла по ти че од две ју ре чи 
тур ског по ре кла, бин што зна чи 
хи ља ду и гу ла што зна чи из вор. 
Аутор чи та о це ин фор ми ше о Ср-
би ма ко ји су на се ља ва ли Срем, 
бро ју ста нов ни ка, ет нич ким од-
но си ма и се о ским вла сти ма у 
Бин гу ли... 

Пи сац да је све до чан ство јед-
ног про шлог вре ме на, где су 
цен трал но ме сто, по ред Бин гу-
ле, за у зе ле и суд би не не ко ли ко 
лич но сти и по ро ди ца. Јед на та-
ква при ча је и при ча о суд би ни 
и жи во ту де вој чи це Ве ре. Том 
при чом Миловановић је же лео 
да ука же на пле ме ни тост брач-
ног па ра Или је и Ан ге ли не Лон-
ча ре вић, ко ји су од га ји ли Веру. 
Ова при ча мо же би ти пу то каз 
мно ги ма, јер доноси по у ка да су 
све не во ље у жи во ту про ла зне и 
да се кроз жи вот тре ба бо ри ти и 
ве ро ва ти у до бро. 

Издавач ове књиге је Кул тур но 
обра зов ни цен тар Шид. С. С.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Кул тур ни 
на пад

Про шле сре де, 23. но вем бра у 
Цар ској па ла ти у Срем ској 
Ми тро ви ци отво ре на је из ло жба 
Ака де ми је умет но сти Но ви Сад 
под на зи вом „Про је кат раз ли ке“. 
Про је кат је на стао 2005. го ди не, 
у те жњи да оку пи за ин те ре со ва-
не про фе со ре и сту ден те Ака де-
ми је умет но сти ка ко би за јед нич-
ки ис тра жи ва ли обла сти со ци-
јал не, еко ном ске, кул тур не и 
по ли тич ке вред но сти „раз ли ка“. 
Ове го ди не из ло жба се ор га ни-
зу је у че ти ри гра да у Вој во ди ни, 
Срем ској Ми тро ви ци, Ру ми, 
Ин ђи ји, Но вом Са ду. 

Tакмичење со ло пе ва ча „Ни ко ла Цве-
јић“ се, већ по тра ди ци ји, одр жа ва по-
след њег ви кен да у но вем бру. Tако је 

и 19. по ре ду одр жа но 25. и 26. но вем бра 
у све ча ној дво ра ни Основ не шко ле „Ду шан 
Јер ко вић“ у Ру ми.

Ове го ди не би ло је при ја вље но 54 так ми-
ча ра у прет ка те го ри ји, пр вој, дру гој, тре ћој 
и че твр тој ка те го ри ји. Све њи хо ве на сту пе 
па жљи во је пра тио струч ни жи ри у чи јем 
са ста ву су би ли про фе сор и ди ри гент Ге ор-
ги Ми нов (пред сед ник), ван ред на про фе со-
ри ца ФМУ у Бе о гра ду Ви о ле та Пан че то вић 
Ра да ко вић, ре дов ни про фе сор и шеф ка те-
дре на ФМУ у Бе о гра ду Ни ко ла Ки та нов ски, 
а чла ни це су би ле и го шће из Сло ве ни је и 
Ма ке до ни је - Еди та Гар че вић Ко жељ, про-
фе со ри ца Му зич ке ака де ми је у Љу бља ни 
и Ве сна Ги нов ска Ил ко ва, пр ва ки ња Ма ке-
дон ске опе ре и ба ле та.

Од про шле го ди не ово так ми че ње има 
јед ну но ви ну - фор ми ра на је по себ на Ко ми-
си ја за до де лу ла у ре а та, а њу чи не опер ска 
ди ва др Рад ми ла Ба ко че вић, чу ве ни опер-
ски пе вач мр Оли вер Ње го, као и пр ва ки ња 
опе ре На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду мр 
На та ша Јо вић Три вић.

У име ло кал не са мо у пра ве, так ми че ње 
је отво рио Све ти слав Да мјан чук, шеф Оде-
ље ња за дру штве не де лат но сти.

- Ло кал на са мо у пра ва је пре по зна ла зна-
чај овог так ми че ња, а ва ма хва ла што кроз 
так ми че ње афир ми ште умет ност и кул ту ру, 
али и наш град - ре као је Да мјан чук.

Пр ви дан так ми че ња окон чан је и кон цер-
том про шло го ди шњих на гра ђе них так ми-
ча ра, а по след ња је, уз ду го тра јан апла уз, 
на сту пи ла Ми ле на Дам ња но вић, ла у ре ат 
про шло го ди шњег так ми че ња.

Ово го ди шње так ми че ње со ло па ва ча 
„Ни ко ла Цве јић“ окон ча но је до де лом на-
гра да нај бо љим так ми ча ри ма по ка те го ри-
ја ма, до де лом спе ци јал них на гра да и про-
гла ше њем ла у ре а та. 

Ка да је реч о спе ци јал ним на гра да ма - 
Рад ми ла Ба ко че вић је до де ли ла сво ју на-
гра ду за нај пер спек тив ни ји мла ди со пран 
Га бри је ли Де глин са Умет нич ке ака де ми-
је све у чи ли шта у Спли ту, док је на гра да 
за нај бо љу ин тер пре та ци ју, ко ју до де љу је 
рум ска оп шти на, оти шла у ру ке Сте фа ни 
Фин дрик са исте ака де ми је. 

Ла у ре ат ово го ди шњег так ми че ња је Мир-
ја на Ма тић, са Фа кул те та му зич ке умет но-
сти у Бе о гра ду, ко ја је на ма стер сту ди ја ма 
у кла си мр Ни ко ле Ки та нов ског.

По сле до де ле на гра да одр жан је и тра-
ди ци о нал ни, све ча ни кон церт по бед ни ка, а 
по след ња је на сту пи ла, уз ду го тра јан апла-
уз пу бли ке упра во по бед ни ца Мир ја на Ма-
тић.

Под се ти мо, так ми че ње со ло пе ва ча 
„Ни ко ла Цве јић“ ор га ни зу је Фонд „Ни-
ко ла и Ма ри ца Цве јић“ чи је су осни-

ва ње ини ци ра ли уче ни ци слав ног опер ског 
пе ва ча и пе да го га Ни ко ле Цве ји ћа, у са рад-
њи са ОШ „Ду шан Јер ко вић“ (у ко јој се так-
ми че ње и од ви ја) и ОМШ „Те о дор То ша Ан-
дре је вић“, а под по кро ви тељ ством рум ске 
оп шти не и ове го ди не По кра јин ског се кре-
та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и 
на ци о нал не ма њи не.

На ред не го ди не је ју би лар но, 20.так ми че-
ње, а ор га ни за то ри оче ку ју да ће до та да 
кроз ово пре сти жно так ми че ње на сту пи-
ти око 1.000 со ло пе ва ча из зе мље и ино-
стран ства.

С. Џ.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА „НИ КО ЛА ЦВЕ ЈИЋ“ У РУ МИ

Ово го ди шњи ла у ре ат 
Мир ја на Ма тић

Уче сни ци са чла но ви ма жи ри ја
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ВЕЛИКА ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА

Хапшење чланова највећег 
криминалног клана Војводине

У великој акцији 
полиције у Војводини 

ухапшено 11 особа
и расветљено више 

различитих злочина. 
Иза решетака вођа 

екипе Ален Курина. 
Ухапшен је Шарчевић, 

осумњичен за 
убиство сестрића 
владике Иринеја

У последњим акцијама српске 
полиције “разбијена” је једна од 
најјачих криминалних екипа у 

Војводини, коју предводи Суботичанин 
Ален Курина (26), а расветљена су и 
убиства и тешка рањавања која су се 
последњих месеци дешавала у 
покрајини.

Министар унутрашњих послова 
Небојша Стефановић изјавио је у 
петак, 25. новембра да је полиција у 
више одвојених акција ухапсила 11 
особа због сумње да су починиле 
различита кривична дела - од 
убистава, покушаја убиства, па до 

продаје наркотика и бекства из 
затвора. Он је додао да су међу 
ухапшенима и чланови најјаче 
криминалне групе која је деловала на 
територији Војводине.

Први се иза решетака нашао Ален 
Курина и то због сумње да је 
учествовао у диловању наркотика, 
али и да је скривао Војислава 
Шарчевића (22), убицу Мирка 
Милићевића (42) званог Хајчар, 
сестрића владике бачког Иринеја 
Буловића.

Курина и осумњичени Драган 
Бакула (35) ухапшени су приликом 

Вођа Ален Курина (26)
из Суботице
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По ро дич но
на си ље

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви 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. М. (42), 
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. Он се те ре ти да је пре тио су пру-
зи и кћер ки, а за тим на пао су пру гу и 
уда рио је не ко ли ко пу та. На кон са слу-
ша ња у Основ ном јав ном ту жи ла штву у 
Ста рој Па зо ви, осум њи че ном је суд-
ским ре ше њем од ре ђен при твор до 30 
да на.  

***
По ли ци ја у Срем ској Ми тро ви ци је, 

по на ло гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди-
ла за др жа ва ње до 48 ча со ва за О.М. 
(43), због по сто ја ња осно ва сум ње да је 
пси хич ки мал тре ти рао, вре ђао и пре-
тио су пру зи и оста лим уку ћа ни ма. Он 
ће у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја-
ву за кри вич но де ло на си ље у по ро ди-
ци 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.  

Ухап ше ни
због из ну де 

У ак ци ји при пад ни ка Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Срем ској 
Ми тро ви ци, ухап ше ни су Д. З. (30), Р. 
Њ. (43), В. Т. (43), С. Р. (55) и А. Р. (31), 
због по сто ја ња осно ва сум ње да су 
из вр ши ли кри вич на де ла из ну да и про-
тив прав но ли ше ње сло бо де. Они се 
те ре те да су у јед ном хо те лу на под руч-
ју Срем ске Ми тро ви це др жа ли за то че-
ног ита ли јан ског др жа вља ни на и од 
ње га зах те ва ли ис пла ту ве ли ке су ме 
нов ца ка ко би га пу сти ли. 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. 

Кријумчарење 
људи

При пад ни ци Упра ве гра нич не по ли-
ци је и Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су 
ухап си ли С. Х. (44) због по сто ја ња 
осно ва сум ње да је из вр шио кри вич но 
де ло не до зво љен пре ла зак др жав не 
гра ни це и кри јум ча ре ње љу ди. При ли-
ком пре гле да ње го вог „мер це де са“ на 
Гра нич ном пре ла зу Срем ска Ра ча, на 
из ла зу из Ср би је, по ли ци ја је от кри ла 
пет тур ских др жа вља на ко ји ма је прет-
ход но уру чен от каз бо рав ка на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 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. 

претреса аутомобила “ренџ ровер”, 
који је служио за транспорт и даљу 
продају наркотика. И у возилу је 
пронађена одређена количина дроге. 
Остали чланови криминалне групе 
осумњичени су да су покушали да 
прокријумчаре два и по килограма 
сканка у Мађарску. Реч је о Рудолфу 
Ковачићу (41), Љубинки Матковић 
(47), Силвији Ковач (32) и Немањи 
Дубајићу (27). Министар Стефановић 
је објаснио да је илегална 
лабораторија за производњу сканка, 
са око 900 биљака, пронађена у кући 
осумњиченог Немање Дубајића.

Полиција је у кући Алена Курине 
пронашла још једног припадника ове 
банде - Војислава Шарчевића (22), 
који се сумњичи да је јула ове године 
у Суботици убио Мирка Милићевића, 
званог Хајчар. За Шарчевићем је 
била расписана потерница 
новосадског Вишег суда због 
избегавања одласка на издржавање 
казне затвора. Осуђен је због 
покушаја убиства Роберта Мака (24) 
2012. године у Новом Саду. Курина је 
тако “зарадио” и кривичну пријаву 
због помоћи извршиоцу након 
извршеног кривичног дела.

Шарчевић је Мака, иначе сина 
тужиоца, убо ножем испред зграде. 
Мотив је био наводно тај што је Мак 
викао на њега и другове да не шарају 
зграду графитима. Тада једва 
пунолетни Шарчевић насрнуо је на 
њега ножем и избо га.

Мак је, како се сумња, набасао на 
групу младића и упозорио их да му на 
зиду куће у Улици Руђера Бошковића 
не цртају графите навијачке групе 
Корида, коју чине навијачи ФК Нови 
Сад.

- Роберт се враћао с факултета и 
покушао је да запише регистрацију 
аутомобила којим су се довезла 
четворица младића - чуло се на 
суђењу. - Тада му је један од њих 
пришао и рекао: «Шта хоћеш», а онда 
је изненада извадио нож и убо га у 
груди. Срећом, сечиво је за неколико 
центиметара промашило срце. Убрзо 
је откривено да је реч о Шарчевићу.

Роберт је проглашен за најбољег 
студента на Електротехничком 
факултету, а пре него што је избоден 
добио је Светосавску награду.

Министар Небојша Стефановић је 
на конференцији за штампу рекао да 
је полиција у овим акцијама 
запленила и око 42 килограма 
наркотика, претежно сканка, открила 

лабораторију за производњу дроге и 
већу количину оружја и муниције. 
Говорећи о заплени оружја и 
муниције, Стефановић је истакао да 
је полиција у Панчеву ухапсила Г. В. 
(65), због постојања сумње да је 
починио кривично дело крађа оружја 
и дела борбених средстава.

- У акцији је заплењено 11 пушака, 
од чега су три аутоматске калибра 
7,62 милиметра, две полуаутоматске 
пушке калибра 7,9 милиметра, два 
карабина, четири малокалибарске 
пушке калибра 22 милиметра, две 
ручне бомбе М - 75, два оптичка 
нишана, пригушивач, девет оквира за 
муницију, око 5.000 комада муниције 
разног калибра и четири детонаторске 
каписле” - прецизирао је министар 
полиције.

Он је додао да је значајна количина 
оружја заплењена и у Сурчину и 
Старој Пазови код браће Јарка (37) и 
Жељка Гало (31). Код њих су 
пронађени пушкомитраљез, 
аутоматска пушка, сачмарица, две 
пушке ручне израде, пиштољ, две 
бомбе М-52, 11 детонатора, три 
каписле и већа количина муниције 
различитог калибра.

У Београду су лисице стављене 
Игору Боцићу (28), за којима је била 
расписана потрага због бекства из 
затвора јула ове године. Он је као 
припадник криминалне групе био на 
издржавању затворске казне због 
више разбојништава почињених 2010. 
године.

Министар полиције је поручио и да 
се наставља одлучна акција против 
организованог криминала.

- Континуитет који имамо гарантује 
да не постоји криминал који ће остати 
недирнут и да се људи који се баве 
криминалом у Србији не могу осећати 
сигурно - истакао је Стефановић. 

З. Ускоковић

Иако је Суботичанима одавно познат, 
шира јавност је за Алена Курину чула у 
октобру прошле године, када је преживео 
сачекушу у којој је убијен Филип 
Вилотијевић, звани Кићун, из Новог 
Сада. Непознати нападач испалио је 
кишу метака на бели БМВ, власништво 
Курине, за чијим воланом је у том 
тренутку био Вилотијевић. Курина је 
погођен чак девет пута - са седам метака 
у руку, једним у бутину, а једним у врат. 
Он је преживео, али Вилотијевић није.

Осам месеци касније у непосредној 
близини своје куће убијен је Мирко 
Милићевић (42) звани Хајчар. Наредног 
јутра приведено је 11 људи, међу којима 
је био и Курина. Како је међу 
осумњиченима био и Стеван 
Вилотијевић, у јавности се могло чути да 
је убиство Милићевића било освета за 
убиство његовог брата Филипа 
Вилотијевића.

 (Ј. Л.)

У петак, 25. новембра у Суботици је 
саслушан Војислав Шарчевић, који је 
према незваничним информацијама које 
смо добили негирао да има било какве 
везе са убиством сестрића епископа 
бачког Иринеја Буловића. Како 
сазнајемо, он је чак дао и алиби за 
критични дан.

Преживео 
кишу метака

Негирао злочин
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Ју би лар ни 25. по ре ду Фе сти вал 
бе сед ни штва „Сир ми јум лукс вер-
би - Сир ми јум све тлост ре чи“ у 

Срем ској Ми тро ви ци одр жан је про-
шле су бо те, 26. но вем бра у ми тро-
вач ком По зо ри шту. На са мом по чет ку 
хим ну фе сти ва ла „Пр ва пи тиј ска Пин-
да ро ва ода“ из ве ла је Алек сан дра Па-
дров, а увод ну бе се ду „Мо же ли реч да 
вас кр сне“ ауто р ке Је ле не Не дић го во-
рио је ми тро вач ки глу мац Вла ди ми р 
Ба ла шћа к. 

Ма ни фе ста ци ја, која је ове го ди не 
про сла ви ла че тврт ве ка по сто ја ња, би-
ла је ре ви јал ног ка рак те ра. На сту пи ло 
је 13 бе сед ни ка, ода бра них по бед ни ка 
са прет ход них Фе сти ва ла. 

При сут не је у име Гра да по здра ви ла 
за ме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Ми ло ва но вић.

- Че тврт ве ка по сто ја ња ова квог фе-

сти ва ла пу но го во ри о ње го вој ва жно-
сти и ње го вом успе ху. Град Срем ска 
Ми тро ви ца по др жа ва ова кве ма ни фе-
ста ци је и по ку ша ва да их не гу је. Ова 
ма ни фе ста ци ја је, из ме ђу оста лих, 
наш град и обе ле жи ла. Ово го ди шњи 
Фе сти вал бе сед ни штва је ре ви јал ног 
ти па и пред ста ви ло нам се 13 мла дих 
бе сед ни ка у две ка те го ри је. У пр вој ка-
те го ри ји они го во ре бе се де чи ји су они 
ауто ри, а у дру гој ка те го ри ји су они бе-
се ди ли на те му не ког дру гог ауто ра - 
ре кла је Све тла на Ми ло ва но вић. 

Уче сни ци ово го ди шњег Фе сти ва ла 
су би ли Гли го ри је Мар ко вић, Оли ве-
ра Ше во, Сте фан Дра ги ће вић, Урош 
Па влов, Ра до ван Пе ро вић, Ни ко ла 
Рад ма но вић, са аутор ском бе се дом. 
Бе сед ни ци ко ји су го во ри ли бе се ду 
дру гог ауто ра су Ми лош Цвет ко вић, 
Ми лан Ми лу тин, Ан ђе ли ка Си мић, 

Ма ри ја Кне же вић, Ра до ван Се ра тлић, 
Ни ко ла Стан ко вић и Кла ра Па каи Фе-
ренц. 

У му зич ком де лу про гра ма на сту пи-
ла је опер ска ди ва Ја дран ка Јо ва но-
вић.

Ор га ни за то ри Фе сти ва ла су Уста но-
ва за не го ва ње кул ту ре „Срем“ под по-
кро ви тељ ством Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца и По кра јин ског се кре та ри ја та за 
кул ту ру и јав но ин фор ми са ње.

Под се ћа ња ра ди, реч је о ма ни фе-
ста ци ји ко ја под сти че вра ћа ње бе сед-
ни штва као пред ме та у шко ле ши ром 
зе мље, а ле пу реч вра ћа на ме сто ко је 
јој и при па да. Овај Фе сти вал не гу је кул-
ту ру ре чи и из ра жа ва ња, а ње гов мо то 
је „све тлост ре чи“. Фе сти вал је осно ван 
са ци љем не го ва ња ре то ри ке и на сту-
па ју сред њо школ ци, сту ден ти, глум ци, 
прав ни ци, све ште на и вој на ли ца пред-
ста вља ју ћи сво је ин сти ту ци је. 

Пр ви фе сти вал бе сед ни штва одр жан 
је 17. сеп тем бра 1992. го ди не. Зву ком 
фан фа ра и ари јом Хим не Фе сти ва ла, 
ко ју је от пе вао Град ски хор „Сир ми јум 
кан то рум“ пред 3.000 гле да ла ца, све је 
вра ће но уна зад и вре ме и људ ска ми-
сао. Бе о град ски ре то ри и по зна ти глум-
ци: Љу ба Та дић, Ми ра Ба њац и Сте во 
Жи гон би ли су и Со крат и Иси до ра Се-
ку лић и Ро бе спјер. Тај Фе сти вал имао 
је ис кљу чи во ре ви јал ни – те а трал ни 
ка рак тер. 

То ком ду гог ни за го ди на одр жа ва ња 
Фе сти ва ла бе сед ни штва, у ре ви јал ном 
де лу уче ство ва ли су на ши нај е ми нент-
ни ји глум ци, вр сни бе сед ни ци: Ми ша 
Јан ке тић, Све тла на Бој ко вић, Го ри ца 
По по вић, Пе тар Краљ и мно ги дру ги.

С. Ста не тић
Фо то: Ж. Пе трас

ФЕ СТИ ВАЛ БЕ СЕД НИ ШТВА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Че тврт ве ка по сто ја ња
Ово го ди шњи уче сни ци са ор га ни за то ри ма

Наступ Јадранке Јовановић
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НО ВИ ПРИ ЛО ЗИ ЗА ИСТО РИ ЈУ ФЕ СТИ ВА ЛА БЕ СЕД НИ ШТВА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Глу ми ца Ми ра Ба њац је да ла 
иде ју за Фе сти вал бе сед ни штва

Др ЉУ БИ ША
МИ ЛАН КО ВИЋ:
Иде ја је ро ђе на

из раз го во ра мог
по кој ног оца

Ги ге Ми лан ко ви ћа
и на ше глу ми це

Ми ре Ба њац, још
ше зде се тих го ди на

про шлог ве ка. То не
ума њу је зна чај оних
дру гих ко ји су би ли
твор ци Фе сти ва ла,

али на про сто тре ба
да се зна пу на исти на   

Про шле су бо те, у срем ско ми тро-
вач ком По зо ри шту одр жан је 25. 
по ре ду Фе сти вал бе сед ни штва. 

Из ве штај са Фе сти ва ла, ко ји об ја вљу-
је мо у овом бро ју, не би био пот пун да 
се не по ме ну и они ко ји су за слу жни 
за иде ју и сам на ста нак овог Фе сти-
ва ла. Као и сва ке го ди не по ми њу се 
за слу ге адво ка та Алек сан дра Ер де-
ља на, ар хе о ло га др Пе тра Ми ло ше-

ви ћа, про фе со ра Јо ва на Ра ду но ви ћа, 
ан га жо ва не кул тур не рад ни це Ве сне 
Спа со је вић и мно гих дру гих. Ме ђу-
тим, мно ги не зна ју, па због то га и не 
по ми њу, ка ко је за и ста ро ђе на иде ја о 
одр жа ва њу Фе сти ва ла бе сед ни штва у 
Срем ској Ми тро ви ци.

Ка ко на во ди срем ско ми тро вач ки ле-
кар у пен зи ји др Љу би ша Ми лан ко вић, 
иде ја о Фе сти ва лу ро ђе на је још по чет-

ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, 
а на ста ла је из ви ше го ди шњег дру же-
ња и раз го во ра глу ми це Ми ре Ба њац и 
ње го вог оца Три ву на Ги ге Ми лан ко ви-
ћа, ви со ког функ ци о не ра срем ско ми-
тро вач ког сре за. 

Др Љу би ша Ми лан ко вић за М но ви
не ка же: 

– Иде ја је ро ђе на из раз го во ра мог 
по кој ног оца Три ву на Ги ге Ми лан ко ви-
ћа и на ше по зна те глу ми це Ми ре Ба-
њац, још ше зде се тих го ди на про шлог 
ве ка. По зна то је да је Ми ра сво је вре-
ме но, пре од ла ска за Но ви Сад и Бе-
о град, игра ла на да ска ма ми тро вач ког 
По зо ри шта. Че сто је до ла зи ла у на шу 
ку ћу и у јед ном од мно го број них раз го-
во ра са мо јим оцем, она је да ла иде ју 
о то ме да Срем ска Ми тро ви ца, с об-
зи ром на сво ју исто ри ју, за слу жу је је-
дан ова кав фе сти вал. Мој отац је умро 
1982. го ди не, а ја сам ту Ми ри ну иде ју 
из ло жио адво ка ту Алек сан дру Ер де-
ља ну. Та ко је вре ме ном та иде ја за жи-
ве ла. То не ума њу је зна чај оних дру гих 
ко ји су би ли твор ци Фе сти ва ла, али 
на про сто тре ба да се зна пу на исти на.   

Би ло би до бро да ово при ме к зна њу 
и да на шњи ор га ни за то ри Фе сти ва ла, 
јер не по чи ње свет сва ки пут ис по чет-
ка, за ви сно од то га ко је тре нут но на 
вла сти. 

В. Ћо сић

Др Љубиша Миланковић

Тривун Гига Миланковић Мира Бањац



34 30. NOVEMBAR 2016.  M NOVINE

ГРАД СКИ ТРГ РУ МА

Те сти ра ње на ХИВ

У окви ру обе ле жа ва ња Eвропске 
не де ље те сти ра ња Цен тар за кон-
тро лу и пре вен ци ју бо ле сти За во да 
за јав но здра вље Сремскa Митровицa 
у са рад њи са НВО „Асоцијацијa Ду га“ 
Ша бац је у Ру ми на Град ском тр гу 
ор га ни зо вао по вер љи во са ве то ва ње 
и те сти ра ње на ХИВ 26. но вем бра. 

Сви ко ји су же ле ли мо гли су да, 
уну тар спе ци ја ли зо ва ног во зи ла 
по ста вље ног на тр гу, из вр ше те сти-
ра ње на ХИВ јед но став ним узи ма-
њем ка пљи ца кр ви из пр ста.

У ак ци ји у Ру ми, по ред во лон те ра, 
уче ство ва ли су др Ја сми на Јан дрић 
Ко чић, спе ци ја ли ста епи де ми о лог и 
Алек сан дар При ца из НВО „Асо ци ја-
ци ја Ду га“ из Шап ца.

На и ме, За вод за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца има ду гу тра ди-
ци ју ба вље ња ХИВ-ом, од по чет ка 
2000. го ди не.Те рен ски рад и те сти ра-
ње на ХИВ се кон ти ну и ра но спро во-
ди од 2011. го ди не ка да су се сте кле 
мо гућ но сти за брз рад, пре све га 
за хва љу ју ћи бр зим те сто ви ма на 
ХИВ ко ји су по у зда ни у от кри ва њу 
ста ту са. Њи ме се утвр ђу је да ли це 
не ма ХИВ, а ако по сто ји сум ња, он да 
се ли це упу ћу је на да ље пре тра ге, 
али му се пру жа и пси хо со ци јал на и 
здрав стве на по моћ. 

- У ма лим сре ди на ма ге не рал но 
љу ди при ла зе са до зом сум ње на 
ова ква те сти ра ња, за то су ано ним-
ност и до бро вољ ност на ши основ ни 
по сту ла ти. Ов де увек има мо леп 
од зив што по ка зу је да је до бар од нос 
у Ру ми љу ди пре ма те сти ра њу и 
свом здра вљу. Ово је је дан од на чи-
на да те сти ра мо љу де али и да им 
по ве ћа мо свест о ва жно сти те си ра-
ња и бри ге о здра вљу и од го вор но-
сти и пре ма се би и нај бли жи ма и 
ши рој дру штве ној за јед ни ци. ХИВ 
да нас ни је бо лест од ко је се уми ре и 
ако се на вре ме от кри је та бо лест се 
др жи под кон тро лом као на при мер 
ви сок крв ни при ти сак. Пре вен ци ја је 
оно чи ме се За вод за јав но здра вље 
ба ви, а ко ли ко је то ва жно по ка зу је и 
она на род на мак си ма „Бо ље спре чи-
ти не го ле чи ти“ - ре кла је за на ше 
но ви не др Ја сми на Јан дрић Ко чић. 

С. Џ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 
Награ ђе ни уче ни ци
 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца под по кро ви-
тељ ством Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну рас пи са ла је ли те-
рар ни кон курс за уче ни ке сред њих и 
основ них шко ла на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. На те ме „Раз-
глед ни це из мог гра да“ и „Во дим те 
кроз цар ски град“ при сти гло је пре ко 
50 ра до ва. Све ча на до де ла на гра да 
орга ни зо ва на је 22. но вем бра у Град-
ској би бли о те ци. 

Струч ни жи ри у са ста ву: Ми лан Ја-

но ше вић, ту ри стич ки во дич, Жељ ка 
Аврић, про фе со ри ца књи жев но сти 
и књи жев ни ца и Зо ри ца Ми шче-
вић, про фе со ри ца књи жев но сти, 
обра зло жи ли су и про гла си ли нај у-
спе шни је уче нич ке ра до ве. Награ-
ђе ни уче ни ци су: од I до IV раз ре да 
основнe шко ле: I место Лука Чубри-
ло (уче ник II3 раз ре да ОШ „Све ти 
Сава“), II место Тео до ра Баћић (уче-
ни ца II3 раз ре да ОШ „Све ти Сава“), 
III место Лука Нин ко вић (уче ник III1 
раз ре да ОШ „Бошко Пал ко вље-
вић Пин ки“). Од V до VIII раз ре да 
основ них шко ла: I место Немањa 
Вујић (уче ник VI2 раз ре да ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“, Мар тин ци), II место 
Николa Мар ти но вић (уче ник VII2 раз-
ре да ОШ „Јован Јова но вић Змај“), III 
место Иван Јесре тић (уче ник V4 раз-
ре да ОШ „Јован Јова но вић Змај“). 
Сред ње шко ле: I место Александрa 
Бак ша (уче ни ца IIIтт раз ре да Еко-
ном ске шко ле „9.мај“), II место Анa 
Цин дрић (уче ни ца Iтт раз ре да Еко-
ном ске шко ле „9.мај“) и III место 
Исидорa Божић (уче ни ца I1 раз ре да 
Митро вач ке гим на зи је).

Зим ска слу жба 
спрем на за снег

Ми тро вач ко пред у зе ће „Хи дро гра-
ђе ви нар“ и ове го ди не је за ду же но за 
зим ско одр жа ва ње са о бра ћај ни ца на 
те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца. За зим ску слу жбу из град ског 
бу џе та је из дво је но 14 ми ли о на ди на-
ра, а да „Хи дро гра ђе ви нар“ спрем но 
до че ку је хлад ни је вре ме и снег про-

шлог пет ка, 25. но вем бра уве ри ли су 
се пред став ни ци Гра да и „Сир ми јум 
пу та“. 

Ка ко се мо гло чу ти, сва по треб на 
ме ха ни за ци ја је на бро ју и у ис прав-
ном ста њу, а „Хи дро гра ђе ви нар“ је 
опре мљен и са до вољ ном ко ли чи-
ном со ли и ри зле.

Рад зим ске слу жбе зва нич но тра је 
до 31. мар та.

Ж. П.

Са на ци ја
јав не че сме

На ини ци ја ти ву гра ђа на из Ули це 
Но ви шор у Срем ској Ми тро ви ци, 
за јед нич ком са рад њом Ме сне за јед-
ни це Цен тар и ЈКП Во до вод ура ђе на 
је са на ци ја це ло куп не ин фра струк ту-
ре јав не че сме у по ме ну тој ули ци, те 
ће са ове че сме опет по те ћи све жа 
ар тер ска во да на све оп ште за до вољ-
ство Ми тров ча на.

T. M.

Коса чи ца на
поклон шко ли

У петак, 25. новем бра у Основ ној 
шко ли „Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ 
пред став ни ци Месне зајед ни це „Цен-
тар“ Срем ска Митро ви ца су уру чи ли 
дирек то ру шко ле поклон у виду коса-
чи це за тра ву коју је ано ним ни дона-
тор пре ко Месне зајед ни це поже лео 
да покло ни они ма који ма је то нај по-
треб ни је. 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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Акту ел ни сени ор ски и јуни ор ски 
шам пи он Срби је у тро ско ку, атле ти-
чар митро вач ког Сир ми ју ма Нема-

ња Кови љац пре се лио се у Аме ри ку, где 
ће бора ви ти наред не чети ри годи не.

Сјај ним резул та ти ма у спор ту, али и 
одлич ним успе хом током чита вог шко ло-
ва ња у меди цин ској шко ли, при мљен је 
на колеџ Mcne e se sta te uni ver sity, држа-
ва Луи зи ја на, где наста вља шко ло ва ње и 
спорт ску кари је ру. Прва тести ра ња пока-
зу ју да напре ду је у брзи ни, сна зи и скоч-
но сти, а тре ни ра у вели кој гру пи од 27 
атле ти ча ра.

Његов доса да шњи тре нер Горан 
Павло вић исти че да је Нема ња репре зен-
та ти вац Срби је и да оста је веран сво јој 
Митро ви ци и да ће поку ша ти да оства-
ри нор му за Првен ство Евро пе за мла ђе 
сени о ре. Пред сам крај годи не дола зи у 
Срби ју на рас пуст, где га оче ку ју и прва 
так ми че ња. Г. П.

АТЛЕТ СКИ КЛУБ СИР МИ ЈУМ 

Кови љац у Аме ри ци

Горан Павло вић и Нема ња Кови љац

У По слов ном спорт ском цен тру „Пин ки“ 
у Срем ској Ми тро ви ци про шле не де-
ље, 27. но вем бра одр жан је 18. по 

ре ду Куп Ср би је у ор га ни за ци ји Ка ра те клу-
ба Сир ми јум. Уче ство ва ло је 25 клу бо ва са 
415 так ми ча ра, а так ми че ње је отво рио гра-
до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир 
Са на дер. Са на дер је ис та као да је Срем ска 
Ми тро ви ца град спор та и да ће то и оста ти, 
те да по др шка спор ти сти ма не ће из о ста ти.

Том при ли ком на гра ђе но је 48 ка ра ти ста 
из це ле Ср би је за по стиг ну те вр хун ске 
ре зул та те на ме ђу на род ним так ми че њи ма, а 
ме ђу нај у спе шни ји ма би ло је 12 так ми ча ра 
из Сир ми ју ма.

Ка ра те клуб Сир ми јум је на Ку пу Ср би је 
осво јио 50 злат них, 35 сре бр них и 28 брон-
за них ме да ља и ти ме се пла си рао на убе-
дљи во пр во ме сто у ге не рал ном пла сма ну, а 
Ми ли ца Ба ла нац је про гла ше на за нај у спе-
шни јег так ми ча ра на овом так ми че њу. Нај у-
спе шни ји по је дин ци Сир ми ју ма су: Вук 
Пе тро вић, Ми хај ло и Је ле на То мић, Мар ко 
Пе пел че вић, Ср ђан Илић, Бра ни слав Ла за-
ре вић, Со ња Јо ва но вић, Алек сан дар Ма рић, 
Вла ди мир Па вле шин, Ка ли на Мак си мо вић, 

Еми ли ја Цве те нић, Ања и Ми ли ца Кр стић, 
Ва ња и Ђор ђе Гру јић, Вук Ко зли на, Игор 
Спа хић, Ср ђан Ђо нић, Мар ко Га рић, Вла ди-
мир Па шић, Ни ко ла Хо ље вац, Ду шан Ђор-
ђе вић, Алек сан дар Та дић, Вла ди мир Ли же-
нес, Ми ли ца Ку зми нац, Ми ли ца Ба ла нац, 

Ми ли ца Не ди мо вић, Та ма ра Бу лат, Алек сан-
дар и Сте фан Пров чи. Пу но је још име на са 
осво је ним број ним ме да ља ма и овим пу тем 
тре не ри се сви ма за хва љу ју на оства ре ним 
ре зул та ти ма.

 М. М.

КА РА ТЕ КУП СР БИ ЈЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Сир ми јум убе дљи во пр ви

Ша хов ски клуб „Ши ма нов ци“ 
ор га ни зо вао је 20. но вем бра 
дру ги Ме мо ри јал „Жи во та Ата-
нац ко вић - Сем ба“, у знак се ћа-
ња на ду го го ди шњег игра ча овог 
клу ба, пре ми ну лог 2013. го ди не. 
Пре по чет ка тур ни ра де ле га ци ја 
уче сни ка об и шла је гроб Жи во те 
Ата нац ко ви ћа. Тур нир је отво-
рио То ми слав Ћир ко вић, се кре-
тар Спорт ског са ве за „Раз вој 
спор то ва“, ко ји је био и по кро-
ви тељ ове ма ни фе ста ци је, а на-
гра де нај бо љим еки па ма и по је-
дин ци ма уру чио је Зо ран Вој кић, 
за ме ник пред сед ни це Оп шти не 
Пе ћин ци.

Про грам ове за ни мљи ве ша-
хов ске ма ни фе ста ци је са сто јао 

се из два де ла. У пр вом је ор га-
ни зо ван екип ни тур нир, на ко јем 
је уче ство ва ло шест еки па: игра-
ло се на три та бле, уз тем по игре 
15 ми ну та по игра чу. По бе ди ла 
је еки па Ши ма нов ци I (Сла ви ша 
Спа сић, Жив ко Ра ди во је вић, Ла-
зар Пе ште рац/Сло бо дан Ђур ђе-
вић/) са 15 меч-бо до ва. Пла сман 

оста лих уче сни ка: Пр хо во 12, 
Срем ски Ми ха љев ци де вет, Деч 
шест, Ши ма нов ци II три и Пе ћин-
ци без бо до ва.

На бр зо по те зном тур ни ру, у 
кон ку рен ци ји де вет уче сни ка, 
по бе дио је Де јан Ка ча ре вић (Пр-
хо во) са 7,5 по е на из осам пар-
ти ја. Пла сман оста лих игра ча: 
Ла зар Пе ште рац (Ши ма нов ци) 
шест по е на, Бо жи дар Јо ва но-
вић (Пр хо во) пет, Ла зар Ба бић 
(Срем ски Ми ха љев ци) че ти ри, 
Де јан Јо ва но вић (Пр хо во) и Вла-
ди мир Ша рић (Ши ма нов ци) по 
3,5 по е на, Дра ган Ра јак (По пин-
ци) три, Во ји слав По по вић (Пе-
ћин ци) два и Сла ви ша Спа сић 
(Ши ма нов ци) 1,5 по ен.

ШАХ КЛУБ 
„ШИМАНОВЦИ“

Семби
у част

МЕМО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР

Побед ни ци 
СПО Рума

Град ски одбор Срп ског покре-
та обно ве у Срем ској Митро ви-
ци орга ни зо вао је про шлог 
викен да сед ми Мемо ри јал ни 
фут сал тур нир „Дра го слав Бата 
Ерак“. Тур нир је зва нич но отво-
рио Љубо мир Ста ни са вљев, 
заме ник покра јин ског секре та ра 
за спо рт.

Пре ла зни пехар оти шао је у 
руке еки пе СПО Рума, дру го 
место зау зе ла је еки па СПО 
Срем ска Митро ви ца, док је тре-
ће место при па ло еки пи СПО 
Зре ња нин. За нај бо љег игра ча 
про гла шен је Нико ла Кор до лу-
пов, нај бо љег гол ма на Сте фан 
Пурић, а нај мла ђег игра ча Сте-
фан Боро вац.

Пеха ре за прва три места и 
нај бо љег игра ча уру чи ли су: 
Љубо мир Ста ни са вљев, заме-
ник покра јин ског секре та ра за 
спо рт, Алек сан дар Бро цић, 
сестрић Дра го сла ва Бате Ера-
ка, Мили во је Тодо ро вић, пот-
пред сед ник ГО СПО Срем ска 
Митро ви ца, Жељ ко Боро вац, 
члан пред сед ни штва ГО СПО 
СМ и Бран ко Тодо ро вић, пот-
пред сед ник Покра јин ског одбо-
ра СПО.  Б. Т.
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ОВАН: За кљу чу је те 
да вам не до ста је 
ши ра по др шка и по у-
зда не ин фор ма ци је о 

основ ним до га ђа ји ма на по слов-
ној сце ни. Не мој те до зво ли ти да 
се то не га тив но од ра зи на ни во 
по слов не са рад ње или на ре зул-
та те ко је оче ку је те. Ва жно је да 
се пра вил но за шти ти те од не га-
тив них ути ца ја. 

БИК: Ко ле ба те се 
из ме ђу две по слов не 
по ну де. Ме ђу тим 
по ка за ће се да ни јед-

на од њих ни је од го ва ра ју ће 
ре ше ње ко је за до во ља ва ва ша 
оче ки ва ња. По треб но је да про-
ме ни те не ка основ на пра ви ла у 
до го во ру са са рад ни ци ма за рад 
ве ћег успе ха. Не ма раз ло га да 
пре те ра но ис ти че те сво је зах те-
ве у дру штву во ље не осо бе. 
Обра ти те па жњу на здра ви ји 
на чин ис хра не. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Де лу је-
те не за ин те ре со ва но 
за од ре ђе не те ме 
ко је зах те ва ју до дат-

ни по слов ни ри зик. Ипак хла дан 
тон и стил од би ја ња на и ла зе на 
лош од јек у по слов ним кру го ви-
ма. На жа лост не све сно под сти-
че те по слов ни ри ва ли тет. Осе ћа-
те емо тив ну тен зи ју у не чи јем 
при су ству. Ста ло вам је да од го-
нет не те парт не ро ву из не над ну 
ћу дљи вост у по на ша њу.

РАК: По сто је раз ли-
чи ти не спо ра зу ми у 
по слов ним пре го во-
ри ма, што вам да је за 

пра во да ин си сти ра те на сво јим 
ци ље ви ма и до ка зи ва њу исти не. 
Уко ли ко вам је ста ло да оства ри-
те по слов ни успех, по треб но је 
да пре у зме те од го вор ност за 
сво је по ступ ке. У су сре ту са 
во ље ном осо бом де лу је те на пе-
то јер мно ге ства ри из не на да 
из ми чу ва шој во љи.  

ЛАВ: Оче ку је те по зи-
ти ван од го вор или 
од ре ђе но при зна ње 
за свој рад. Али, до 

вас до пи ру нео д ре ђе ни ко мен та-
ри и не чи је не го до ва ње. Не мој те 
до зво ли ти да вас не ко ис про во-
ци ра на им пул сив но по на ша ње и 
по гре шну од лу ку. Во ље на осо ба 
оче ку је да до след но ис пу ни те 
сво ја обе ћа ња. Те шко вам је да 
ускла ди те све за јед нич ке по тре-
бе и ин те ре со ва ња. 

ДЕ ВИ ЦА:  Уко ли ко 
вас ири ти ра не чи је 
не про фе си о  нал но 
по на ша ње, по тру ди те 

се да кон тро ли ше те сво је не га-
тив не им пул се и из бе га вај те 
по тен ци јал но ри вал ство. По тен-
ци ра ње по слов ног су че ља ва ња 
ства ра и низ до дат них про бле ма. 
Искре ност пред во ље ном осо-
бом ути че на бо ље раз у ме ва ње. 
По треб на вам је емо тив на бли-
скост ка ко би сте пре ва зи шли 
сум ње. 

ВА ГА: Не ма раз ло га 
да оче ку је те но ве 
уступ ке од осо бе ко ја 
не по др жа ва ва ше 

по слов не ста во ве и ци ље ве ко је 
за го ва ра те. Гу би те дра го це но 
вре ме, не по треб но ин си сти ра те 
на исти ни о ко јој дру ги не же ле 
јав но да се из ја шња ва ју у ва шу 
ко рист. По треб на вам је емо тив-
на дис кре ци ја, бу ди те па жљи ви 
и из бе га вај те аван ту ри стич ке 
иде је.  

ШКОР ПИ ЈА: Не ко 
вам ја сно да је до зна-
ња, да се на ла зи те у 
до број по зи ци ји и да 

по др жа ва ва ше ста во ве. По треб-
но је да про це ни те до бар тре ну-
так за ак ци ју и да над му дри те 
сво је ри ва ле. Ва жно је да ва ше 
иде је или емо тив на ин те ре со ва-
ња на и ла зе на по зи ти ван од го-
вор. Уко ли ко сте сло бод ни пла-
ни рај те но ви љу бав ни су срет. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко се 
ве ћи на са рад ни ка 
про ти ви ва шим иде ја-
ма и во љи, не ма 

по тре бе да упор но ин си сти ра те 
на сво јим пр во бит ним на ме ра ма. 
Не ко вам отво ре но да је до зна ња 
да не ће има ти пре ви ше раз у ме-
ва ња за ва ше зах те ве. Де лу је те 
уз не ми ре но, лак ше вам је да 
не ког оп ту жи те за сво је емо тив но 
ста ње. По треб но је да се бо ље 
при ла го ди те бли ској осо би. 

ЈА РАЦ: Не мо же те да 
про ме ни те основ не 
усло ве или рас по ло-
же ње ко је вла да у 

по слов ним кру го ви ма, пла но ви 
ко је има те за ви се од не чи јег ути-
ца ја и во ље. Не мој те до зво ли ти 
да у ва ма пре вла да су је та или 
же ља за по бед нич ким три јум-
фом. Мо ра те има ти до вољ но 
стр пље ња за сво ју по ро ди цу. 
Из бе га вај те пси хо – фи зич ка 
оп те ре ће ња или так ми чар ску 
ат мос фе ру. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Из не-
над на по слов на 
не при јат ност или 
су коб са јед ном осо-

бом на те ра ће вас да ства ри 
по сма тра те дру гим очи ма. Из бе-
га вај те осе тљи ве те ме ко је пред-
ста вља ју по тен ци јал ни ри зик за 
ваш по слов ни углед. Бу ди те 
до вољ но про ми шље ни. Ва жно је 
да пра вил но про це ни те не чи ју 
уло гу и емо тив не на ме ре.  

РИ БЕ: До го вор са 
јед ном осо бом ука зу-
је на мо гу ће не спо ра-
зу ме и по тен ци јал ни 

не у спех. Не до ста је вам до бар 
увид у раз ли чи те то ко ве по слов-
них до га ђа ја. Де лу је те су ви ше 
ре зер ви са но и не по вер љи во али 
парт нер не ма на ме ру да вас пре-
те ра но раз у ве ра ва у ва шим емо-
тив ним сум ња ма. Ва жно је да 
пра вил но усме ра ва те. Ва жно је 
да пра вил но усме ра ва те кре а-
тив ну енер ги ју. 

VREMEPLOV
30. но вем бар

1872. У Гла зго ву од и гра на пр ва 
фуд бал ска утак ми ца две ре пре-
зен та ци је, Ен гле ске и Шкот ске. 
Меч за вр шен ре зул та том 0:0.
1977. Умро срп ски и ју го сло вен-
ски пи сац Ми лош Цр њан ски.

1. де цем бар
1906. У Па ри зу отво рен би о-
скоп „Ом ни ја па те“, пр ва дво ра-
на у све ту на мен ски из гра ђе на 
за при ка зи ва ње фил мо ва.
1981. У нај ве ћој не сре ћи у исто-
ри ји ју го сло вен ског ва зду хо-
плов ства, ави он ДЦ-9 су пер 80 
љу бљан ског Инеџ-адриа ави о-
про ме та уда рио у пла ни ну бли-
зу Аја чи ја на Кор зи ци. По ги ну ло 
свих 178 пут ни ка и чла но ва 
по са де.

2. де цем бар
1982. Хи рург Ви ли јам де Врис 
на кли ни ци Уни вер зи те та Ју та у 
аме рич ком гра ду Солт Лејк 
Си ти угра дио пр во ве штач ко 
ср це, од по ли у ре та на. Па ци јент, 
пен зи о ни са ни зу бар Бар ни 
Кларк, с тим ср цем жи вео 112 
да на.
1993. У пуц ња ви при по ку ша ју 
хап ше ња ко лум биј ска по ли ци ја 
уби ла ше фа ме де љин ског кар-
те ла ко ка и на Па бла Еско ба ра.

3. де цем бар
1923. Ро ђе на је грч ка опер ска 
пе ва чи ца Ма ри ја Ка лас, је дан 
од нај ве ћих со пра на у исто ри ји 
опе ре. Ка ри је ру је за по че ла 
1947. и с ве ли ким успе хом је 
пе ва ла на нај ве ћим свет ским 
опер ским сце на ма уло ге драм-
ског, лир ског и ко ло ра тур ног 
ка рак те ра.
1962. Те шка ма гла ко ја је пре-
кри ва ла Лон дон че ти ри да на 
про у зро ко ва ла је смрт тро ва-
њем сум пор ди ок си дом ве ли ког 
бро ја љу ди.

4. де цем бар
1371. Умро је цар Урош Не ма-
њић, син ца ра Ду ша на и је ди ни 
на след ник ве ли ког срп ског цар-
ства. Ни је ус пео да са чу ва 
ве ли ко цар ство ко је се по сле 
ње го ве смр ти рас па ло на низ 
са мо стал них обла сти под вла-
шћу моћ них фе у да ла ца. Ње го-
вом смр ћу из у мр ла је ло за 
Не ма њи ћа.

5. де цем бар
1934. Же не у Тур ској до би ле 
пра во гла са. 
1945. То ком ве жби, пет бом бар-
де ра САД по ле те ло из ва зду-
шне ба зе у Фло ри ди и ни ка да 
се ни је вра ти ло. Прет по ста вља 
се да је „Из гу бље на еска дри ла“ 
не ста ла у Бер муд ском тро у глу. 

6. де цем бар
1877. Аме рич ки про на ла зач 
То мас Еди сон у Вест Орин џу у 
Њу Џер си ју де мон стри рао пр ви 
звуч ни сни мак, пе сму „Mary Had 
a Lit tle Lamb“. 
1921. Ве ли ка Бри та ни ја пот пи-
са ла ми ров ни спо ра зум са 
Ир ском. Ус по ста вље на Ир ска 
Сло бод на Др жа ва као чла ни ца 
Бри тан ског ко мон вел та. 

HOROSKOP

Сре да, 30. (17) но вем бар 
Св. Гри го ри је Чу до тво рац; Св. 
Ни кон Ра до ње шки, Св. Мак сим 
Па тр. ца ри град ски

Че твр так, 1. де цем бар
(18. но вем бар) 

Све ти му че ник Пла тон, Св. му че-
ни ци Ро ман и Ва рул Отрок

Пе так, 2. де цем бар
(19. но вем бар) 

Све ти про рок Авдијa; Св. муч. 
Вар ла ам; Пре по доб ни Јо а сиф

Су бо та, 3. де цем бар
(20. но вем бар) 

Преп. Гри го ри је Де ка по лит 
(Прет пра зни штво Ва ве де ња)

Не де ља, 4. де цем бар
(21. но вем бар) 

Ва ве де ње Пре све те Бо го ро ди це

По не де љак, 5. де цем бар
(22. но вем бар) 

Св. апо сто ли Фи ли мон, Ар хип и 
Ап фи ја; Св. муч. Ки ки ли ја

Уто рак, 6. де цем бар
(23. но вем бар) 

Св. Ам фи ло хи је Ико ниј ски; Св. 
Гри го ри је; Св. Алек сан дар Нев-
ски

Crkveni
kalendar

• До ђи, жи ви у мом ср цу 
и не мој пла ћа ти ста на-
ри ну.
• Ве ра чи ни све ства ри 
мо гу ћим – љу бав чи ни 
све ства ри лак шим.
• Љу бав гле да кроз те ле-
скоп, за вист гле да кроз 
ми кро скоп. 

До ма ћи
ка као крем 

Са стој ци: 1,5 дл мле ка, 200-300 
г ше ће ра, 200 г мар га ри на, 200 г 
мле ка у пра ху, 100 г чо ко ла де, 
ке си ца ва ни лин ше ће ра.

При пре ма: Ста ви те мле ко, 
ше ћер и мар га рин на ла га ну ва тру 
да се ис то пе и сје ди не. Кад се про-
ку ва, скло ни те са шпо ре та, уме шај-
те ва ни лин ше ћер и мле ко у пра ху. 
Ме шај те жи цом или му ти те мик се-
ром (да не бу де гру дви ца).Сме су 
по де ли те на 2 де ла. Пр ви тре ба да 
оста не бео, а у дру ги уба ци те чо ко-
ла ду и ме шај те да се ис то пи (док је 
сме са још вру ћа). У не ки ду бљи суд 
си пај те обе сме се од јед ном (јед ну 
др жи те у ле вој, дру гу у де сној ру ци) 
и оста ви те да се охла ди. До ма ћи 
еуро крем ни је мно го густ, али не 
сме да бу де ре дак.




