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НО ВО ГО ДИ ШЊИ ПРИ ЈЕМ ЗА НО ВИ НА РЕ У ПО КРА ЈИН СКОЈ ВЛА ДИ

Ви ше нов ца за ме ди је
у на ред ној го ди ни
Пред сед ник По кра јин ске вла де 

Игор Ми ро вић и по кра јин ски се-
кре тар за кул ту ру, јав но ин фор-

ми са ње и од но се с вер ским за јед ни-
ца ма Ми ро слав Штат кић, при ре ди ли 
су про шлог пет ка, 23. де цем бра, у цен-
трал ном хо лу По кра јин ске вла де, тра-
ди ци о нал ни  но во го ди шњи при јем за 
но ви на ре.

Пред сед ник Ми ро вић је пред став ни-
ци ма ме ди ја уз нај бо ље же ље за оства-
ри ва ње успе ха у на сту па ју ћој го ди ни, 
пре до чио не ко ли ко ва жних сег ме на та 
на пла ну уна пре ђи ва ња ин фор ми са ња 
гра ђа на Вој во ди не и чи та ве на ше зе-
мље што ће, ка ко је на гла сио, за јед нич-
ки би ти ре ша ва но у на ред ној го ди ни, на 
је дан бо љи и ква ли тет ни ји на чин.

Ми ро вић је уве рен да ће у 2017. го-
ди ни би ти и ви ше иза зо ва пред на ма, 
а то зна чи и мно го ви ше оба ве за и од-
го вор но сти, а ка ко је на вео, и уче шћа у 
за јед нич ким пла но ви ма. 

- Пла но ве ко је де фи ни ше Вла да на 
на ци о нал ном ни воу, па и на ша По кра-
јин ска вла да, је су за пра во пла но ви 
свих нас. У том сми слу, пред став ни ци 
ме ди ја, они ко ји за пра во све до че кроз 
сво је при ло ге, ре пор та же и из ве шта је 
о све му то ме, има ју огром ну од го вор-
ност, не са мо да бу ду  део овог јед ног 
ве ли ког за јед нич ког ти ма, већ и да са 
кри ти ком, ана ли зом и уста но вља ва-
њем чи ње ни ца до при но се, на нај бо љи 
мо гу ћи на чин, про фи ли са њу и ме диј-

ске, и укуп не јав не сце не у Вој во ди ни 
- ре као је Ми ро вић.

Го во ре ћи о де ша ва њи ма ко ја су обе-
ле жи ла рад ме ди ја у про шло сти у на шој 
по кра ји ни, Ми ро вић се освр нуо на „два 
чу да“ . У пи та њу је лист „Днев ник“, ко-
ји се на шао у си ту а ци ји да на кон ви ше 
де це ни ја ра да и по сто ја ња, ана ли зи ра 
свој оп ста нак. Пред сед ник Ми ро вић је 
на вео да сви мо ра мо по мо ћи овом је-
ди ном днев ном ли сту на срп ском је зи-
ку чи је се ди ште је у Вој во ди ни, да бу де 
сна жни ји, пре све га у фи нан сиј ском и 
тех нич ком сми слу, а што ће они  уз вра-
ти ти на про фе си о на лан на чин у фор ми 
не при стра сног и објек тив ног ин фор-
ми са ња гра ђа на Вој во ди не. „Дру го чу-
до“ ко је нам  се де си ло, ка ко је ре као 
пред сед ник Ми ро вић, је сте РТВ, од-
но сно пи та ње сме шта ја за по сле них у 
овој ку ћи, ко је ни ко ни је по кре нуо још 
од дав не 1999. го ди не, об но ве згра де 
и омо гу ћа ва ња бо љих усло ва ра да јав-
ном ме диј ском сер ви су Вој во ди не, што 
ова ме диј ска ку ћа сва ка ко за слу жу је.

- То ни је пи та ње по ли ти ке, то је пи-
та ње од но са пре ма вред но сти ма - на-
гла сио је овом при ли ком пред сед ник 
По кра јин ске вла де, ко ји је на вео мо гућ-
ност да ме ди ји о то ме све до че, за го ди-
ну две, ка да ће мно ги од оних ко ји ра-
де, по себ но у ре дак ци ја ма ма њин ских 
за јед ни ца, има ти при ли ку да у но вом 
објек ту РТВ све до че о то ме да се ус пе-
ло у на ме ри да се ства ри по кре ну. 

- Мо жда за го ди ну или две и не бу де 
за вр шен обје кат РТВ-а, али по кре нут је 
про цес ко ји се не мо же за у ста ви ти - ис-
та као је пред сед ник Ми ро вић и на гла-
сио да ће мо у 2017. би ти све до ци јед не 
ве ли ке бор бе да „та чу да“ не бу ду ви ше 
не га тив на, већ да по ста ну „два по зи-
тив на чу да“ не че га што смо пре вла да-
ли и де фи ни са ли као нор мал ну ствар и 
по ја ву око ко је се мо ра мо оку пи ти.   

Ре сор ни се кре тар проф. Ми ро-
слав Штат кић по здра вио је све 
оку пље не но ви на ре на но во го ди-

шњем при је му у По кра јин ској вла ди и, 
уз до бре же ље, под се тио на ре зул та те 
ко је је ње гов ре сор по сти гао за по ла 
го ди не, као и на пла но ве ко ји пред сто-
је. Про фе сор Штат кић је под се тио да у 
окол но сти ма у го ди ни ко ја је за на ма, 
ни је би ло ла ко оства ри ти од ре ђе не за-
дат ке. Он је на вео да се, на кра ју, ус-
пе ло у кон со ли до ва њу по кра јин ских 
ин сти ту ци ја, а реч је о 12 кул тур них 
уста но ва чи ји је По кра ји на осни вач, ко-
је оства ру ју зна чај не про гра ме. Мно ге 
ства ри су по бољ ша не, а фи нан си ра но 
је оно што је де це ни ја ма би ло за по ста-
вље но. 

У 2017. го ди ни је опредељено де сет 
од сто ви ше сред ста ва, што уз од ре ђе-
ну ра ци о на ли за ци ју по је ди них про гра-
ма, као и са пет од сто ве ћих пла та за  
за по сле не у кул ту ри, пре ма Штат ки ће-
вим ре чи ма, тре ба да до не се мно го бо-
ље ре зул та те.

U OVOM BROJU: Stoni kalendar za 2017. 
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DRAGANA BARBATESKOVI]:
Може ли судску функцију да обавља 
лепа жена, а да то не изазива ласцивне 
коментаре на интернету и какве то има 
везе са једним кривичним предметом 
у коме је она поступајући судија?

Свега има у божијој башти, а откако 
се појавио интернет, има тога још и 
више. На једном сремскомитровачком 

порталу, недавно је освануо коментар који се 
на одређен начин бави „ликом и делом“ судије 
Основног суда у Сремској Митровици Драгане 
Барбатесковић. Тачније, аутор овог текста 
Милан Миливојевић анализира фотографије 
судије Барбатесковић са фејсбука, акцентујући 
насловом (ДОК СУДИ ЗАКОПЧАНА ДО 
ГРЛА: А кад се РАСКОМОТИ настаје хаос 
на интернету) своје коментарисање да како 
су „њене слике одушевиле многе“, те да како 
је „Драгана на рачун изгледа добила низ 
комплимената“, односно да како се на дотичним 
сликама „више види него што је сакривено“ итд. 
И тако даље. 

Спадам у старомодну генерацију која интернет 
користи само за читање новина, то јест да не 
бих куповао баш сву штампу, али тарапана 
везана за „случај“ судије Драгане Барбатесковић 
натерала ме је да и ја мало завирим на њен 
фејсбук. Видео сам на тој страници једну лепу 
жену, нимало неприкладно обучену и нашао 
се у чуду. Лепа жена обучена у приватном 
издању, шта ту може да буде чудно? Додуше 
на месту где женама стоје груди, назире се да 
„има нешто испод одеће“. Али ако је грех да 
жена буде лепа и да још има и груди, у којој 
ми то култури живимо? (Само још да се појави 
инквизиција?). Не верујем да би чак и неки 
бубуљичави онаниста приметио ишта посебно 
на тим сликама што би му привукло пажњу. 
Дакле по чему је Драгана Барбатесковић тако 

занимљива, осим што је – судија? 
На моје питање аутору Милану Миливојевићу 

да ли је оваквим објављивањем текста желео 
да изврши притисак на Суд, негирао је такву 
намеру. Питао сам га то из разлога јер се 
пред судијом Драганом Барбатесковић води 
кривични поступак против аутора текста Милана 
Миливојевића по тужби генералштабног 
пуковника Славка Стијаковића. Главна расправа 
одржана је у петак 16. децембра, а текст о 
судији Барбатесковић се на порталу појавио три 
дана касније, у понедељак 19. овог месеца.  

Судија Драгана Барбатесковић није желела да 
говори за М новине о овом писању на интернет 
порталу, с обзиром на то да је поступајући 
судија у кривичном поступку који се против 
Милана Миливојевића води по приватној тужби.

О судији Барбатесковић најбоље 
говоре њени радни резултати. Да ли 
овај исфорсирани „случај“ користе 

појединци којима нису страни притисци на 
Суд? Судија Драгана Барбатесковић била је 
жртва прогона од стране „реформатора“ из 
времена министарке Маловић. Таквих има 
још увек у правосуђу, а у Сремској Митровици 
је то видљиво и по томе што Тужилаштво не 
процесуира лопове блиске Бојану Пајтићу. 
Судија Драгана Барбатесковић је одрасла у 
радничком социјалном миљеу и иза ње не стоји 
нико, сем њених радних резултата. Иза ње не 
стоје ни политичари, нити моћници друге врсте. 
А о њеном људском моралном лику говоре они 
који је познају.

Да ли неко стоји иза Миливојевића?
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На моје питање аутору 
Милану Миливојевићу

да ли је оваквим 
објављивањем текста 

желео да изврши притисак 
на Суд, негирао је такву 

намеру. Питао сам га то из 
разлога јер се пред 

судијом Драганом 
Барбатесковић против 

њега води кривични 
поступак по тужби 

генералштабног пуковника 
Славка Стијаковића. 

Главна расправа одржана 
је у петак 16. децембра,

а текст о судији 
Барбатесковић се на 

порталу појавио три дана 
касније, у понедељак

19. овог месеца.
ДА ЛИ ПОСТОЈИ ПРИТИСАК НА СУД: Палата правде у Сремској
Митровици (горе) и текст о судији Барбатесковић на порталу (доле)
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КАЛЕНДАРСКИ РЕТРОВИЗОР 2016

ЈАНУ АР 
• Првог дана нове 2016. годи не у 9.55 
часо ва рође на је прва беба у срем ско
ми тро вач ком поро ди ли шту. Мигрант ки
ња из Авга ни ста на Фета мен Бах ма ну је 
роди ла девој чи цу. Истог дана у 12.45 
часо ва цар ским резом се поро ди ла 
Митров чан ка Ива на Осто јић, која је 
роди ла деча ка Михај ла. 

• Пра во слав ни вер ни ци у Срби ји обе ле жи
ли су Бад ње вече по тра ди ци ји, уно ше њем 
и паље њем бад ња ка, литур ги ја ма у хра мо
ви ма и поро дич ним оку пља њем за посном 
трпе зом. Тако је било и у Сре му, где су на 
Бад њи дан, 6. јану а ра у свим пра во слав
ним хра мо ви ма одр жа на вечер ња бого слу
же ња и паље ње бад ња ка.

• На тери то ри ји Гра да Срем ска Митро ви
ца 10. јану а ра поче ла је акци ја бес плат
ног чипо ва ња паса и мача ка. За ову 
наме ну из град ског буџе та издво је но је 
два мили о на дина ра. 

• Неко ли ко хиља да Румља на је уз ватро
мет и Ната шу Беква лац, по јули јан ском 
кален да ру про сла ви ло Срп ску нову годи ну. 
Више сто ти на Ири жа на се оку пи ло истог 
дана у новом пар ку како би доче ка ло Нову 
годи ну коју је орга ни зо ва ло Удру же ње 
„Ириг, мој град“. 

• У пре пу ној сали ловач ког дома у 
Доњем Товар ни ку 15. јану а ра све ча но су 
уру че не тра ди ци о нал не годи шње спорт
ске награ де Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“ нај у спе шни јим спор ти сти ма и 
спорт ским клу бо ви ма из пећи нач ке 
општи не у 2015. годи ни.

• На Бого ја вље ње, 19. јану а ра на три места 
у Сре му орга ни зо ва но је пли ва ње за Часни 
крст. Ова мани фе ста ци ја је тра ди ци о нал но 
одр жа на у Срем ској Митро ви ци, на Бор ко
вач ком језе ру у Руми и на Сот ском језе ру.  
Први до крста у Бор ко вач ком језе ру сти гао 
је Бра ни слав Јан ко вић, Нина Ђукић из 
Шида побед ни ца је мани фе ста ци је у Соту, 
а у Срем ској Митр о ви ци била су два побед
ни ка Нема ња Јелић и Ђор ђе Попо вић. 

• Отва ра њем нове стал не постав ке Гале
ри ја сли ка „Сава Шума но вић“ у Шиду 
22. јану а ра све ча но је обе ле жи ла 120 
годи на од рође ња Саве Шума но ви ћа. 

• У Град ској кући у Срем ској Митро ви ци 27. 
јану а ра тра ди ци о нал но су нај у спе шни јим 
уче ни ци ма основ них и сред њих шко ла са 
тери то ри је Гра да Срем ска Митро ви ца и 
њихо вим мен то ри ма уру че не Све то сав ске 
пове ље и нов ча не награ де. Укуп но је награ
ђен 101 уче ник са по 9.000 дина ра. 

• У Срем ској Митро ви ци 27. јану а ра дого
ди ла су се два само у би ства. На Спо мен 
гро бљу про на ђе но је бежи вот но тело 
мушкар ца Нена да Тома ше ви ћа, а ско ком 
са пешач ког моста само у би ство је извр
ши ла два де се тјед но го ди шња Јова на 
Савић из Ноћа ја. 

• Око 90 вина ра са 160 узо ра ка разних 
вина, так ми чи ло се 30. јану а ра на тра ди ци
о нал ној тури стич кој мани фе ста ци ји „Дани 
вина“ која је 15. пут заре дом одр жа на у 
Риви ци. Злат на меда ља за розе и бело 
вино при па ло је подру му „Петро вић“ из 
Срем ских Кар ло ва ца, сре бр на Нена ду 
Коса но ви ћу из Ста ре Пазо ве и брон за на 
вина ри ји „Кома зец“ из Инђи је. 

ФЕБРУ АР
• Библи о те ка „Гли го ри је Воза ро вић“ из 
Срем ске Митро ви це обе ле жи ла је 4. 
фебру а ра свој дан и про сла ви ла јуби
леј, 150 годи на од осни ва ња Срп ске 
чита о ни це у Гра ду на Сави. Све ча но сти 
у митро вач ком позо ри шту при су ство ва
ли су пред став ни ци Покра јин ског секре
та ра за кул ту ру и јав но инфор ми са ње, 
Гра да Срем ска Митро ви ца, дирек то ри 
уста но ва кул ту ре са тери то ри је Гра да и 
мно го број ни Митров ча ни. 

• Днев ни бора вак за ром ску децу са смет
ња ма у раз во ју и децу из соци јал но угро же
них поро ди ца у рум ској Основ ној шко ли 
„Иво Лола Рибар“ све ча но је отво рен 5. 
фебру а ра. У овој шко ли наста ву поха ђа 62 
ром ска уче ни ка. 

• У Срем ској Митро ви ци 10. фебру а ра 
зва нич но су поче ли радо ви на изград њи 
под во жња ка ка Насе љу КП Дом. 

• У Град ској кући у Срем ској Митро ви ци, 10. 
фебру а ра доде ље не су награ де „Спор ти
ста годи не“. При зна ње се састо ја ло од нов
ча ног вау че ра за купо ви ну спорт ске опре
ме, дипло ме, пеха ра и меда ље. Укуп но је 
награ ђе но 17 спор ти ста. 

• Пре ми јер Срби је Алек сан дар Вучић, 
зајед но са гра до на чел ни ком Срем ске 
Митро ви це Бра ни сла вом Неди мо ви ћем 
и мини стром при вре де Жељ ком Сер ти
ћем, при су ство вао је 11. фебру а ра про
мо ци ји новог бро да који је изгра ђен у 
Бро до гра ди ли шту „Ваха ли“.

• Шид ски рокен рол певач Сте ван Вића но
вић – Син ђа пре ми нуо је 11. фебру а ра у 68. 
годи ни живо та. 

• На пла тоу испред Спорт ске хале у 
Шиду 13. фебру а ра отво ре на је тра ди ци

о нал на мани фе ста ци ја „Срем ски сви
њо кољ и коба си ци ја да“. Мани фе ста ци ја 
је одр жа на 19. пут заре дом у орга ни за
ци ји СКУД „Јед но та“ Шид и Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид. У Бер ка со ву је 12, 13. 
и 14. фебру а ра одр жа на је 21. по реду 
„Срем ска вини ја да“. 

• У све ча ној сали Општин ске упра ве 14. 
фебру а ра обе ле же на је сла ва ири шке 
општи не Све ти Три фун. Госте је поздра вио 
пред сед ник Општи не Ириг Сте ван Кази ми
ро вић. 

• Тури стич ка реви ја „Ју тра вел“ већ 20 
годи на доде љу је награ де из обла сти 
тури зма. Одлу ком струч ног жири ја 
„Злат ну амфо ру“ у кате го ри ји за нај у
спе шни ју тури стич ку орга ни за ци ју у 
2015. годи ни доби ла је Тури стич ка орга
ни за ци ја Шид. 

• У скло пу Основ не шко ле „Јован Јова но
вић Змај“ у Јар ку, 22. фебру а ра зва нич но је 
отво ре на балон сала. Салу је отво рио 
мини стар спор та и омла ди не Вања Удо ви
чић у при су ству пред став ни ка Гра да Срем
ска Митро ви ца. 

• Сабор земљо рад ни ка Сре ма у орга ни
за ци ји Срем ске при вред не комо ре одр
жан је 26. фебру а ра у митро вач кој Град
ској кући. Ово тра ди ци о нал но так ми че
ње срем ских пољо при вред ни ка орга ни
зо ва но је по 42. пут. 

• Фабри ку „Хачин сон“ је 27. фебру а ра све
ча но отво рио пре ми јер Вла де Срби је Алек
сан дар Вучић и амба са дор ка Фран цу ске 
Кри стин Моро. Вред ност ове инве сти ци је је 
7,3 мили о на евра а гра ђе вин ско земљи ште 
које је локал на само у пра ва усту пи ла је 
повр ши не од 7,86 хек та ра. 

МАРТ
• У орга ни за ци ји Саве за спор то ва и под 
покро ви тељ ством рум ске општи не, која је 
обез бе ди ла и нов ча ни део награ да, 3. мар
та одр жан је избор за нај бо љег спор ти сту 
рум ске општи не у 2015. годи ни. Поред 17 
кате го ри ја у обла сти спор та, доде ље не су 
и спе ци јал не награ де, као и захвал ни це за 
меди је. Нај бо љи пио нир у баца њу кугле у 
про шлој годи ни је Нема ња Стри чић из 
Атлет ског клу ба „Рума“, док је Ана Бје лић 
из Џудо клу ба „Сло вен“ нај бо ља пио нир ка. 

• Срем ска Митро ви ца је увр ште на међу 
топ десет микро гра до ва будућ но сти по 
екoномском потен ци ја лу који пру жа, а 
награ ду је у Кану 15. мар та у име Гра да 
Срем ска Митро ви ца при мио начел ник 
Град ске упра ве за урба ни зам, кому нал
не и инспек циј ске посло ве Вла ди мир 
Пет ко вић. 

• Је да на ест ра чу на ра за но ви ин фор ма тич
ки ка би нет, ко је је ку пи ла Оп шти на Пе ћин ци, 
ди рек тор ки об ре шке основ не шко ле Љи ља
ни Жив ко вић уру чио је 18. мар та на чел ник 
пе ћи нач ке Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо
вић, ко ји је том при ли ком на гла сио да ће 
ула га ње у обра зо ва ње и школ ске објек те у 
на ред ном пе ри о ду би ти при о ри тет ло кал не 
са мо у пра ве у Пе ћин ци ма.
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• Уго во ре са сту ден ти ма пот пи са ла је 
18. мар та пред сед ни ца пе ћи нач ке оп
шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки. 
Сту ден ти ко ји су пра во на сти пен ди ју 
оства ри ли про се ком оце на пре ко осам и 
по, њих 30, сти пен ди ра ју се са 9.000 ди
на ра ме сеч но то ком де сет ме се ци у овој 
школ ској го ди ни, а 12 сту де на та ко ји су 
сти пен ди ју оства ри ли на осно ву ста ња 
со ци јал не по тре бе до било је 10 ме сеч
них ис пла та по 5.000 ди на ра.

• Под сло га ном „Ди ја лог ме ђу ци ви ли за ци
ја ма по сред ством по е зи је“ обе ле жен је 
Свет ски дан по е зи је, 21. март у Срп ској 
чи та о ни ци у Ири гу.

• Ком плет но рено ви ра на град ска зеле на 
пија ца у цен тру Руме све ча но је отво ре на 
22. мар та. 

• У Гале ри ји Мати це срп ске у Новом 
Саду, 25. мар та све ча но је отво ре на 
изло жба „Јед на фран цу ска епи зо да 
Саве Шума но ви ћа“ пово дом обе ле жа ва
ња месе ца Фран ко фо ни је и 120. годи
шњи це рође ња Саве Шума но ви ћа. 

• Рум ска општи на доде ли ла је 105 сти пен
ди ја за сво је нај бо ље сту ден те од прве 
годи не основ них до мастер сту ди ја. 35 за 
сту ден те прве годи не сту ди ја и 15 сти пен
ди ја за мастер сту ди је. Сти пен ди је је уру
чи ла заме ни ца пред сед ни ка рум ске општи
не Мари ја Стој че вић. 

АПРИЛ 
• Пово дом 75 годи на од почет ка април
ског рата Удру же ње пен зи о ни са них вој
них лета ча и падо бра на ца Срби је, 
Општи на Ириг и Срп ска чита о ни ца у 
Ири гу обе ле жи ли су овај зна ча јан јуби
леј, 6. апри ла откри ва ју ћи испред Дома 
кул ту ре у Ири гу спо мен – пло чу стра да
лим пило ти ма. 

• У Кузми ну након 30 годи на, 6. апри ла 
почео је са радом био скоп. При филм при
ка зан је у Дому кул ту ре у орга ни за ци ји Кул
тур ног цен тра Кузмин. 

• Пред сед ни ца Скуп шти не Срби је Маја 
Гој ко вић посе ти ла је на Свет ски дан 
здра вља 7. април, рум ски Дом здра вља 
и при том оби шла ново о тво ре ни Цен тар 
за пре вен ци ју који је углав ном наме њен 
жена ма, труд ни ца ма, роди тељ ству, деци 
али и дија бе ти ча ри ма. 

• Апсо лут ни побед ник ФЕДАС–а, који је од 
8. до 16. апри ла одр жан у Ири гу је пред ста
ва Сло вач ког позо ри шта ВХВ из Ста ре 
Пазо ве под нази вом „Ад инфи ни тум“, ауто

ра Миро сла ва Бака и Миро сла ва Кожи ка. 

• Дом уче ни ка сред њих шко ла Срем ска 
Митро ви ца 10. апри ла био је 21. дома
ћин Сусре та омла ди не домо ва уче ни ка 
сред њих шко ла Вој во ди не у кул тур но – 
умет нич ком ства ра ла штву. На овој 
покра јин ској смо три уче ство ва ло је 
укуп но 13 домо ва уче ни ка из Вој во ди не. 

• У спорт ској хали у Доњем Товар ни ку 11. 
апри ла је одр жа на прва Деч ја олим пи ја да у 
општи ни Пећин ци, на којој се осам де се то
ро мали ша на из пећи нач ке, шима но вач ке и 
доњо то вар нич ке основ не шко ле так ми чи ло 
у савла да ва њу поли го на са пре пре ка ма. 

• На спо мен ком плек су „Срем ски фронт“ 
12. апри ла обе ле же на је 71. годи шњи ца 
про бо ја Срем ског фрон та, јед не од нај
ве ћих бор бе них опе ра ци ја на про сто ри
ма бив ше Југо сла ви је у вре ме Дру гог 
свет ског рата. 

• Пот пред сед ни ца Вла де Срби је и мини
стар ка гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре Зора на Михај ло вић је 15. 
апри ла, зајед но са дирек то ром ЈП Путе ви 
Срби је Зора ном Дроб ња ком оби шла радо
ве на изград њи пута кроз Лаћа рак. 

• Ком па ни ја „Митрос“, чији је вла сник 
аустриј ска фир ма „Гер лин гер“ све ча но 
је отво ре на 17. апри ла у при су ству пре
ми је ра Алек сан дра Вучи ћа и пред став
ни ка Гра да Срем ска Митро ви ца.

• Пола га њем каме на темељ ца у рад ној 
зони Рум ска петља 18. апри ла запо че ла је 
реа ли за ци ја прве фазе вели ке инве сти ци је 
непал ске ком па ни је „ЦГ – Сино веј шен гру
па“ која ће у сво јој фабри ци у Руми про из
во ди ти нудле. 

• Пар ла мен тар ни, покра јин ски и локал ни 
избо ри одр жа ни су 24. апри ла. Побе ду у 
срем ским општи на ма и Гра ду Срем ска 
Митро ви ца одне ла је Срп ска напред на 
стран ка. 

МАЈ
• Први пут након пет веко ва, кивот са 
мошти ма Све те Мај ке Анге ли не, срп ске 
деспо ти це и мона хи ње, изнет је из њене 
заду жби не и понет на ходо ча шће по Епар
хи ји срем ској. Од 7. маја мошти Све те и 
пре по доб не Анге ли не Бран ко вић, похо ди
ле су општи ну Пећин ци. Мошти Све те Мај
ке Анге ли не су потом биле у хра мо ви ма у 
Сиба чу, Шима нов ци ма и оста лим срем ским 
мести ма.

• Отва ра њем изло жбе „Јед на фран цу ска 
епи зо да Саве Шума но ви ћа“ 11. маја 

Гале ри ја сли ка „Сава Шума но вић“ у 
Шиду поче ла је реа ли за ци ју про гра ма 
музејске мани фе ста ци је „Музе ји Срби је, 
десет дана од 10 до 10“. Изло жба је реа
ли зо ва на у сарад њи са Гале ри јом Мати
це срп ске из Новог Сада. 

• На кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не 
општи не Шид, која је одр жа на 16. маја, иза
бра но је ново руко вод ство, потвр ђе ни су и 
ман да ти одбор ни ка и иза бра ни нови чла
но ви Општин ског већа. За пред сед ни ка 
Општи не Шид име но ван је пове ре ник Срп
ске напред не стран ке у Шиду Пре драг 
Вуко вић, док је његов заме ник Зоран Семе
но вић, тако ђе из СНС. Нови пред сед ник 
Скуп шти не општи не Шид је Вели мир Рани
са вље вић (СНС). 

• Дани Општи не Пећин ци обе ле же ни су 
од 16. до 22. маја. Цен трал на про сла ва 
одр жа на је 20. маја када су на све ча ној 
сед ни ци Скуп шти не општи не Пећин ци 
уз при го дан кул тур но умет нич ки про
грам, доде ље на при зна ња за дру штве ну 
одго вор ност и захвал ни це за успе шну 
сарад њу, као и пла ке те за хума ност. 

• Општи на Ириг је 18. маја доби ла ново 
руко вод ство, после одр жа них локал них 
избо ра. Нова вла да ју ћа коа ли ци ја иза бра
ла је Сте ва на Кази ми ро ви ћа (СНС) за 
пред сед ни ка Општи не а Вла ди сла ва Илки
ћа (ЛСВ) за пред сед ни ка Скуп шти не 
општи не Ириг. 

• Држав ни секре тар у Мини стар ству за 
рад, запо шља ва ње, соци јал на и борач ка 
пита ња Ненад Ива ни ше вић посе тио је 
18. маја општи ну Шид и раз го ва рао са 
ново и за бра ним пред сед ни ком Општи не 
Пре дра гом Вуко ви ћем. 

• У Шима нов ци ма је 19. маја све ча но отво
ре на нова фабри ка немач ке ком па ни је Др. 
Еткер. Све ча ном отва ра њу су поред руко
вод ства фабри ке из Немач ке, при су ство ва
ли и пре ми јер Срби је Алек сан дар Вучић, 
немач ки амба са дор у Срби ји Аксел Дит
ман, руко вод ство Општи не Пећин ци, пред
став ни ци При вред не комо ре Срби је и чла
но ви Управ ног одбо ра Немач ко – срп ског 
при вред ног удру же ња. 

• Мини стар за рад, запо шља ва ње, борач
ка и соци јал на пита ња Алек сан дар 
Вулин посе тио је 29. маја Удру же ње за 
помоћ мен тал но недо вољ но раз ви је ним 
осо ба ма у Срем ској Митро ви ци. Повод 
за посе ту је дона ци ја Мини стар ства у 
виду раз бо ја за тка ње, који ће чла но ви 
Удру же ња кори сти ти у окви ру сво јих 
ради о ни ца. 
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• Коњич ке трке одр жа не су 29. маја на 
Хипо дро му у Срем ској Митро ви ци у орга
ни за ци ји Казне но поправ ног заво да Срем
ска Митро ви ца и под покро ви тељ ством 
локал не само у пра ве. 

• Амба са дор Сје ди ње них Аме рич ких 
Држа ва Кајл Рен долф Скот 31. маја посе
тио је Срем ску Митро ви цу. Састао се у 
Град ској кући са гра до на чел ни ком Бра
ни сла вом Неди мо ви ћем да би затим 
зајед но оби шли лабо ра то ри ју за реста у
ра ци ју у Заво ду за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре и Цар ску пала ту. 

ЈУН
• Вла ди мир Гак (СНС) иза бран је за пред
сед ни ка Општи не Инђи ја, на кон сти ту тив
ној сед ни ци која је одр жа на 1. јуна. Њего ва 
заме ни ца је Дра га на Ради но вић (СНС), док 
је за пред сед ни ка Скуп шти не општи не 
Инђи ја иза бран Милан Пре до је вић (СНС). 

• У Ерде ви ку је 4. јуна одр жа на 17. по 
реду „Срем ска куле ни ја да“ у орга ни за
ци ји Срем ске при вред не комо ре, Општи
не Шид и Месне зајед ни це Ерде вик. 
Ово го ди шњу мани фе ста ци ју зва нич но 
је отво рио Ненад Ката нић, помоћ ник 
мини стра пољо при вре де, а гошћа 
„Куле ни ја де“ била је глу ми ца Мира 
Бањац, рође на Ерде ви чан ка. Прво 
место и зва ње апсо лут ног побед ни ка 
ове годи не понео је Душан Иво ше вић из 
Срем ске Митро ви це.

• Све ча ност на којој су уру че не награ де 
уче ни ци ма који су уче ство ва ли на лите рар
но – ликов ном кон кур су, у окви ру про јек та 
„Без бед но детињ ство – раз вој без бед но сне 
кул ту ре мла дих“, орга ни зо ва на је 8. јуна у 
митро вач кој Град ској кући. 

• У срем ско ми тро вач кој Град ској кући 8. 
јуна упри ли чен је при јем прва ки ња 
држа ве. У пита њу су руко ме та ши це Жен
ског руко мет ног клу ба „Срем“ из Срем
ске Митро ви це које су на кадет ском 
Првен ству Срби је осво ји ле прво место. 

• Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп шти не 
општи не Рума одр жа на је 10. јуна а при су
ство ва ло је 42, од укуп но 43 одбор ни ка. За 
пред сед ни ка Скуп шти не општи не Рума 
иза бран је Сте ван Кова че вић из Срп ске 
напред не стран ке. Његов заме ник је Вла
ди мир Мале тић (СПС) док је секре тар ка 
Скуп шти не Сан дра Попо вић.

• Непу них месец дана након одр жа них 
локал них избо ра 14. јуна одр жа на је кон
сти ту тив на сед ни ца Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца. За пред сед ни ка 

локал ног пар ла мен та иза бран је Томи
слав Јан ко вић.  

• Дру ги по реду Фести вал бесед ни штва 
осу ђе них лица „Audi a tur et alte ra pars – 
Нека се чује и дру га стра на, орга ни зо ван је 
18. јуна у Хоте лу Срем у Срем ској Митро
ви ци. Дома ћин фести ва ла био је Казне но 
поправ ни завод Срем ска Митро ви ца а уче
ство ва ло је 14 осу ђе них лица из 10 затвор
ских уста но ва из Срби је.

• Пред сед ни ца Општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки испра
ти ла је 20. јуна 52 основ ца и сред њо
школ ца из пећи нач ке општи не на десе
то днев но бес плат но путо ва ње у Хер цег 
Нови у орга ни за ци ји Спорт ског саве за 
спор то ва „Раз вој спор то ва“. 

• У Град ској кући у Срем ској Митро ви ци 21. 
јуна све ча но су доде ље не награ де „Ђак 
гене ра ци је“ за школ ску 2015/2016. годи ну. 
Нај у спе шни јим ђаци ма доде ље не су 
дипло ме и нов ча не награ де у изно су од по 
20.000 дина ра. 

• Јако невре ме, олуј ни ветар и град 
захва ти ли су 27. јуна у после по днев ним 
сати ма Кле нак. Град је напра вио ште ту 
на око 300 хек та ра под боста ном, воћем, 
куку ру зом, пше ни цом, сојом, мали на ма 
и повр тар ским кул ту ра ма. 

ЈУЛ
• Вла ди мир Пет ко вић, којег је пред ло жи
ла Срп ска напред на стран ка, иза бран је 
за гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це 
на сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца 12. јула. 

• Прва гене ра ци ја уче ни ка обра зов ног про
фи ла инду стриј ски меха ни чар по завр шет
ку Тех нич ке шко ле „Милен ко Вер кић Неша“ 
у Пећин ци ма пот пи са ла је 12. јула, уго во ре 
о засни ва њу рад ног одно са са ком па ни јом 
Бош. 

• Срем ска при вред на комо ра тра ди ци о
нал но сва ке годи не доде љу је годи шње 
награ де за нај бо ље послов не и пред у
зет нич ке резул та те. Награ де су при
вред ни ци ма уру че не 15. јула на све ча
но сти у срем ско ми тро вач кој Град ској 
кући пово дом 41. годи шњи це посто ја ња 
Срем ске при вред не комо ре. 

• Позо ри ште „Добри ца Милу ти но вић“ 
четвр ту годи ну заредом орга ни зо ва ло је у 
дру гој поло ви ни јула Позо ри шно лето у 
Срем ској Митро ви ци. Бес плат не позо ри
шне пред ста ве су се оди гра ле на отво ре
ном, у Лапи да ри ју му Музе ја Сре ма. Про
грам је запо чео 20. јула пред ста вом „Као у 
сну лет ње ноћи“ у про дук ци ји митро вач ког 
позо ри шта. 

• Кон цер том ново сад ске музич ке гру пе 
„Бети бум“ у Шиду је 23. јула зва нич но 
поче ло Шид ско кул тур но лето. Све до 
29. авгу ста, Шиђа ни су има ли при ли ку 
да ужи ва ју у број ним кул тур ним, забав
ним и музич ким садр жа ји ма које су омо
гу ћи ли Кул тур но обра зов ни цен тар, 
Тури стич ка орга ни за ци ја Шид, под 
покро ви тељ ством Општи не Шид. 

• Мини стар прав де Нико ла Села ко вић 
зајед но са управ ни ком Казне но поправ ног 
заво да Срем ска Митро ви ца Алек сан дром 
Алим пи ћем и дирек то ром Упра ве за извр
ше ње кри вич них санк ци ја Мила ном Сте во
ви ћем, оби шао је 29. јула рено ви ра ну 
штам па ри ју митро вач ког затво ра у којој 
осу ђе на лица про из во де кан це ла риј ски 
мате ри јал за пра во суд не орга не. 

• Дани боста на одр жа ни су 30. јула у 
Риви ци. Оку пље не су том при ли ком 
поздра ви ли орга ни за то ри мани фе ста
ци је, пред сед ник Зави чај ног дру штва 
„Фру шко гор је“ из Риви це Сава Одро
вач ки и пред сед ник Месне зајед ни це 
Риви ца Све то зар Анто ни је вић. Мани фе
ста ци ју је отво рио пред сед ник Општи не 
Ириг Сте ван Кази ми ро вић. 

АВГУСТ
• Месна зајед ни ца Ста ра Пазо ва 2. авгу ста 
про сла ви ла је сво ју месну сла ву Све тог 
Или ју Гро мов ни ка. Тим пово дом при ре ђе на 
је све ча ност, а затим су уру че не награ де 
Месне зајед ни це. 

• По пла те и пен зи је ста нов ни ци Бешке и 
окол них села више неће мора ти да 
одла зе у Инђи ју, Ста ру Пазо ву или Руму, 
јер је 4. авгу ста све ча но отво рен шал тер 
бан ке Поштан ске ште ди о ни це у Бешки. 
Све ча но сти су при су ство ва ли пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, као 
и пред став ни ци поштан ске ште ди о ни це 
Деси мир Бла шко вић и Бојан Кекић. 

• Пре сто ло на след ник Алек сан дар Кара ђор
ђе вић и њего ва супру га прин це за Ката ри на 
посе ти ли су 5. авгу ста Руму и Срем ску 
Митро ви цу где су поде ли ли поклон паке те 
сиро ма шној деци. Хума ни тар на фон да ци ја 
прин це зе Ката ри не Кара ђор ђе вић је обез
бе ди ла поклон паке те за десет рум ских и 
једа на ест срем ско ми тро вач ких соци јал но 
угро же них поро ди ца са децом.

• Љуби те љи фол кло ра су од 12. до 14. 
авгу ста ужи ва ли у Међу на род ном 
фести ва лу фол кло ра Срем фолк фест у 
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Срем ској Митро ви ци. Ово го ди шњи, 13. 
по реду фести вал отво рио је 12. авгу ста 
начел ник Град ске упра ве за кул ту ру 
спорт и омла ди ну Или ја Недић. 

• У Спе ци јал ном резер ва ту при ро де „Заса
ви ца“ од 14. до 19. авгу ста орга ни зо ва на је 
ликов на коло ни ја ЗАРТ 2016, на којој је 
уче ство ва ло осам ликов них умет ни ка. 
Орга ни за то ри коло ни је су исто ри чар ка 
умет но сти Софи ја Љуби чић и СРП „Заса
ви ца“. 

• Нај бо љи уче ни ци из општи не Ста ра Пазо
ва 16. авгу ста отпу то ва ли су на Крф захва
љу ју ћи про јек ту који спро во ди Патри јар ши
ја Срп ске пра во слав не цркве, а која носи 
назив „Сто па ма наших пре да ка“. Ђаке је 
поздра вио и испра тио патри јарх срп ски 
госпо дин Ири неј. 

• Ово го ди шње поја ча ње митро вач ког 
Кајак клу ба „Вал“ Мар ко Томи ће вић на 
Олим пиј ским игра ма у Рију, у дво се ду 
са Милен ком Зори ћем, на хиља ду мета
ра осво јио је на Олим пи ја ди 18. авгу ста 
сре бр ну меда љу и тако донео нашој 
земљи прву олим пиј ску меда љу у овом 
спор ту после 32 годи не. 

• У малом срем ском селу поред Дуна ва, 
Слан ка ме нач ким Вино гра ди ма, 20. авгу ста 
одр жа на је тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја 
13. Пудар ски дани. 

• Оку пља њем уче сни ка у Етно кући у 
Купи но ву 21. авгу ста почео је 19. Међу
на род ни волон тер ски еко ло шки камп 
„Обед ска бара“ у окви ру којег је у про те
кле две деце ни је бли зу 300 волон те ра из 
20 зема ља све та и вели ки број волон те
ра из Срби је ради ло на чишће њу веге та
ци је из Резер ва та и ства ра њу вла жних 
лива да које су пред у слов за повра так 
пти ца мочва ри ца.

СЕП ТЕМ БАР

• Уз музи ку Срби је и Индо не зи је ком па ни ја 
„Индо фуд“ 2. сеп тем бра све ча но је отво
ри ла вра та свог првог пого на у Срби ји који 
се нала зи у севе ро и сточ ној рад ној зони у 
Инђи ји. Све ча ном отва ра њу су при су ство
ва ли пред сед ник Репу бли ке Срби је Томи
слав Нико лић, Игор Миро вић, пред сед ник 
Покра јин ске вла де, пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, амба са дор Индо не
зи је у Срби ји Хери Кан доа као и пред став
ни ци ком па ни је „Индо фуд“.

• Инду стри ја меса „Митрос“ у Срем ској 
Митро ви ци 3. сеп тем бра отво ри ла је 
вра та свог про из вод ног пого на за све 
заин те ре со ва не посе ти о це. Фабри ку су 
том при ли ком оби шли мини стар пољо

при вре де и зашти те живот не сре ди не  
Бра ни слав Неди мо вић и гра до на чел
ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир Пет
ко вић, зајед но са пред став ни ци ма те 
ком па ни је. 

• На ини ци ја ти ву пред сед ни ка Општи не 
Шид Пре дра га Вуко ви ћа пред у зе ти су 
кора ци ка пове ћа њу без бед но сти гра ђа на 
након уче ста лих инци де на та у који ма су 
уче ство ва ли мигран ти. Тим пово дом је у 
Шид 4. сеп тем бра посе тио мини стар поли
ци је Небој ша Сте фа но вић. 

• У срем ско ми тро вач ком Насе љу „Блок 
Б“ 10. сеп тем бра по четвр ти пут одр жан 
је Деч ји дан, кул тур но – спорт ска мани
фе ста ци ја која оку пља децу из Репу
бли ке Срп ске и са Косо ва и Мето хи је. 
Орга ни за то ри ове мани фе ста ци је су 
Месна зајед ни ца „Блок Б“ и Град Срем
ска Митро ви ца.

• Код позна тог архе о ло шког нала зи шта 
Гомо ла ва, на оба ли Саве код Хрт ко ва ца, 
10. сеп тем бра одр жа ни су сед ми пут „Рим
ски дани“. По тра ди ци ји мани фе ста ци ја је 
поче ла дефи ле ом уче сни ка и гости ју а 
потом је „Рим ске дане“ отво рио Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник Скуп шти не општи
не Рума. 

• Мани фе ста ци ја „Дани Срп ске у Срби
ји“ одр жа на је сре ди ном сеп тем бра у 
Инђи ји, а у окви ру ње је Народ ној 
библи о те ци „Др Ђор ђе Нато ше вић“ 12. 
сеп тем бра од стра не пред став ни штва 
Репу бли ке Срп ске у Бео гра ду уру че но 
300 књи га на поклон. 

• У Шима нов ци ма је 14. сеп тем бра све ча
но отво рен нови про из вод но – дистри бу
тив ни цен тар сло ве нач ко – срп ске ком па
ни је ИПБ, дру ги који је ова ком па ни ја 
изгра ди ла за две годи не. Отво рио га је 
пред сед ник Покра јин ске вла де Игор Миро
вић. 

• У орга ни за ци ји Срем ске при вред не 
комо ре и Општи не Ста ра Пазо ва, а уз 
подр шку Покрајинске вла де и Покра јин
ског секре та ра за при вре ду и тури зам 
на ком плек су спорт ско – рекре а тив них 
базе на у Новој Пазо ви 22. и 23. сеп тем
бра одр жао се 10. Реги о нал ни сајам 
при вре де. 

• Општи ну Шид су 23. сеп тем бра посе ти ли 
мини стар пољо при вре де и зашти те живот
не сре ди не Бра ни слав Неди мо вић и мини
стар ка за држав ну упра ву и локал ну само
у пра ву Ана Брна бић. Глав на тема раз го во
ра мини ста ра и пред став ни ка локал не 
само у пра ве била је ула га ње у при вре ду и 
пре ра ђи вач ку про из вод њу, а било је речи 
и о могућ но сти ма отва ра ња пого на за пре
ра ду и пако ва ње пче лар ских про из во да у 
шид ској општи ни.

• Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Пет ко вић под нео је нео по зи
ву остав ку на ту функ ци ју. Остав ка је 
под не та 26. сеп тем бра, након што је 
Пет ко ви ћу Град ски одбор СНС Срем ска 
Митро ви ца изгла сао непо ве ре ње. На 
сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца одр жа ној 28. сеп тем бра за 

новог гра до на чел ни ка иза бран је Вла
ди мир Сана дер, дипло ми ра ни прав ник 
из Срем ске Митро ви це. 

• На Међу на род ни дан пра ва јав но сти да 
зна, 28. сеп тем бар, у Клу бу посла ни ка у 
Бео гра ду Пове ре ник за инфор ма ци је од 
јав ног зна ча ја Родо љуб Шабић уру чио је 
Општи ни Инђи ја при зна ње за афир ма ци ју 
доступ но сти инфор ма ци ја  од јав ног зна ча
ја у кате го ри ји локал них орга на јав них 
вла сти. 

• Новак Ђоко вић фон да ци ја је у Куку
јев ци ма адап ти ра ла и опре ми ла осму 
Шко ли цу живо та, у којој ће пред школ
ске про гра ме поха ђа ти око 50 мали ша
на из овог места. Јеле на Ђоко вић, 
наци о нал на дирек тор ка Новак Ђоко вић 
фон да ци је 29. сеп тем бра све ча но је 
отво ри ла нову Шко ли цу живо та, а децу 
у врти ћу обра до ва ла је играч ка ма. 

ОКТО БАР
• У срем ско ми тро вач кој фабри ци „Купер 
Стан дард“ 2. окто бра по први пут је одр
жа на мани фе ста ци ја „Феми ли деј“ која 
има за циљ да упо зна чла но ве поро ди ца 
њихо вих рад ни ка са местом где су они 
запо сле ни.

• Под сло га ном „Нећу да бри гам, хоћу 
да се играм“ од 3. до 9. окто бра обе ле
же на је Деч ја неде ља широм Сре ма. 

• Пред сед ни ку Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђу Ради но ви ћу 5. окто бра ука за на је 
посеб на част да буде гост Њего ве све то
сти патри јар ха срп ског госпо ди на Ири не ја. 
Па три јарх Ири неј уру чио је Ђор ђу Ра ди но
ви ћу, у име за хвал но сти и као све до чан
ство ње го вог до при но са, Гра ма ту за не се
бич но за ла га ње и по моћ СПЦ.

• У част Милу ти ну Милан ко ви ћу, јед ном 
од нај ве ћих срп ских мате ма ти ча ра, 
кли ма то ло га, астро но ма, гео фи зи ча ра, 
док то ра тех нич ких нау ка и попу ла ри за
то ра нау ке, 14. окто бра у Ста ром Слан
ка ме ну одр жа на је мани фе ста ци ја 
„Дани Милу ти на Милан ко ви ћа“. 

• Ру ма је ове го ди не по 53. пут би ла до ма
ћин Фе сти ва ла му зич ких дру шта ва Вој во
ди не ко ји је одр жан 22. и 23. ок то бра у 
Кул тур ном цен тру. На Фе сти ва лу се над
ме ћу хо ро ви и фол клор ни ан сам бли, а ове 
го ди не је ред био на фол клор ним ан сам
бли ма. На две фе сти вал ске ве че ри на сту
пи ло је укуп но 14 ан сам ба ла.
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• Вла де Сло ве ни је и Ср би је одр жа ле су 
за јед нич ку сед ни цу 24. ок то бра у Бе о
гра ду, а у окви ру тих за јед нич ких 
ак тив но сти пот пред сед ник Вла де Сло
ве ни је и ми ни стар по љо при вре де, 
шу мар ства и хра не Де јан Жи дан и 
ње гов ко ле га, 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 са са рад ни ци ма су 23. 
ок то бра об и шли Срем, тач ни је 
„Ми трос“ у Срем ској Ми тро ви ци и фир
му „До не ра“ у Ру ми.

• Четр на ест поро ди ца избе глих лица која 
су за свој нови дом ода бра ла нека од 
насе ља у општи ни Ста ра Пазо ва, пот пи
са ло је 28. окто бра уго во ре о доде ли бес
по врат не помо ћи за купо ви ну сео ске куће 
са окућ ни цом са Општи ном Ста ра Пазо
ва. 
 
• Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја у шид
ској општи ни посве ће на гусла ру и 
песни ку Фили пу Вишњи ћу одр жа на је 
од 28. окто бра до 1. новем бра. Три де
сет сед ми Вишњи ће ви дани поче ли су 
28. окто бра  поди за њем Вишњи ће ве 
заста ве на пла тоу испред Кул тур но 
обра зов ног цен тра у Шиду.

НОВЕМ БАР
• У све ча ној сали Општи не Ириг 8. новем
бра пот пи са но је 15 уго во ра о отку пу сео
ских кућа, чиме је трај но стам бе но збри
ну то 15 избе глич ких поро ди ца са тери то
ри је општи не Ириг. 

• Дан гра да и град ска сла ва Митров дан 
обе ле же на је 8. новем бра у Срем ској 
Митро ви ци цело днев ним про гра мом. У 
Сабор ном хра му Све тог Дими три ја 
слу же на је све та архи је реј ска литур ги
ја, потом је лити ја про шла кроз цен тар 
гра да, а цркве но обе ле жа ва ње Митров
да на завр ше но је моли твом испред 
бази ли ке Све тог вели ко му че ни ка 
Дими три ја за Срем ску Митро ви цу, 
њене гра ђа не и све оне који сла ве овог 
све ца. 

• У холу Град ске куће у Срем ској Митро
ви ци 12. новем бра одр жа но је, по дру ги 
пут, колек тив но вен ча ње. Митро ви ца је 
тог дана била град љуба ви у којем је 16 
паро ва изго во ри ло суд бо но сно „ДА“. 

• Њего ва ексе лен ци ја, амба са дор 
Швед ске у Срби ји Јан Лун дин бора вио 
је 14. новем бра у посе ти општи ни Ста
ра Пазо ва. 

• Камен теме љац за нову фабри ку у рум
ској општи ни поло жен је 15. новем бра у 

Добрин ци ма. У овом селу ће се гра ди ти 
први про из вод ни погон у Срби ји позна те 
ита ли јан ске ком па ни је „Ла Линеа Вер де“ 
који би тре ба ло да се завр ши до маја 
наред не годи не а у наред не три запо сли 
укуп но 150 рад ни ка. 

• У Гале ри ји сли ка „Сава Шума но вић“ у 
Шиду 17. новем бра отво ре на је изло
жба сли ка „Деч ји лико ви у ства ра ла
штву Саве Шума но ви ћа“. 

• У Доњем Товар ни ку је, у при су ству нај
ви шег општин ског руко вод ства општи не 
Пећин ци и вели ког бро ја мешта на, 18. 
новем бра отво ре на нова послов ни ца 
Поште Срби је, у окви ру које је поста вљен 
и Интер нет кутак где ће мешта ни, у рад но 
вре ме поште, моћи бес плат но да кори сте 
интер нет услу ге. 

• Уго во ри о сти пен ди ја ма и суб вен ци о
ни са ном пре во зу уру че ни су 19. новем
бра у митро вач кој Град ској кући сту
ден ти ма са тери то ри је Гра да Срем ска 
Митро ви ца. Сти пен ди ја ма је награ ђе но 
109 нај у спе шни јих сту де на та, док ће 13 
сту де на та кори сти ти суб вен ци о ни сан 
пре воз на рела ци ји Срем ска Митро ви
ца – уни вер зи тет ски цен тар. 

• 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.

• Исто риј ска изло жба „Купи ник – 
послед ња пре сто ни ца срп ских деспо
та“ отво ре на је 23. новем бра у Зави чај
ном музе ју у Руми. Изло жба је подр жа
на од Мини стар ства за кул ту ру и 
инфор ми са ње, а њен аутор је исто ри
чар Ђор ђе Бошко вић. 

• Пред сед ни ца Општи не Пећин ци Дубрав
ка Кова че вић Субо тич ки и начел ник 
Општин ске упра ве Жељ ко Трбо вић уру чи
ли су 25. новем бра по 40.000 дина ра јед
но крат ног нов ча ног додат ка поро ди ца ма 
које су ове годи не доби ле ново ро ђен че. 

• Јуби лар ни 25. по реду Фести вал 
бесед ни штва „Сир ми јум лук вер би – 
Сир ми јум све тлост речи“ у Срем ској 
Митро ви ци одр жан је 26. новем бра у 
митро вач ком Позо ри шту. Мани фе ста
ци ја, која је ове годи не про сла ви ла 
четврт века посто ја ња била је реви јал
ног карак те ра. Насту пи ло је 13 бесед
ни ка, побед ни ка са прет ход них Фести
ва ла. 

• У про сто ру фир ме „Бешка аграр“ у Крче
ди ну 30. новем бра све ча но је пуштен у 
рад нај мо дер ни ји систем скла ди ште ња 
жита ри ца аме рич ке ком па ни је „Кана мер“. 
Реч је о систе му путем којег се мобил ним 
теле фо ном може пра ти ти мере ње вла ге и 
упра вља ти самим скла ди штем. 

ДЕЦЕМ БАР 
• У Спе ци јал ном резер ва ту при ро де 
„Заса ви ца“ 3. децем бра одр жан је Срем
ски сви њо кољ. 

• Гра ђа ни шид ске општи не 6. децем бра 
број ним све ча но сти ма обе ле жи ли су 72. 
годи шњи цу осло бо ђе ња Шида. Ово го ди
шњи добит ни ци Шесто де цем бар ске 
награ де су реди тељ Цве тин Ани чић и Дом 
здра вља Шид. 

• Пред сед ни ца Општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки уру чи
ла је 7. децем бра дирек тор ки Дома 
здра вља Пећин ци Дубрав ки Цвет ко вић 
Мићић кљу че ве две нове шко де 
„фабие“ које је купи ла пећи нач ка 
локал на само у пра ва за потре бе Дома 
здра вља. 

• Пред став ни ци Новак Ђоко вић фон да ци
је у окви ру хума ни тар ног про јек та „Рука 
тво је Вој во ди не“ 10. децем бра у Позо ри
шту „Добри ца Милу ти но вић“ у Срем ској 
Митро ви ци све ча но су уру чи ли ново го ди
шње паке ти ће мали ша ни ма из хра ни тељ
ских поро ди ца овог гра да, Шида и Руме. 
Уз спе ци јал ну пред ста ву и Деда Мра за, 
улеп шан је дан за 53 деце узра ста од јед
не до 10 годи на. 

• Општи на Ста ра Пазо ва уз тех нич ку 
подр шку Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње, пету годи ну заре дом реа ли
зу је кон курс за уче шће у финан си ра њу 
струч ног оспо со бља ва ња неза по сле
них лица  при прав ни ка. Овај пут захва
љу ју ћи финан сиј ској подр шци Општи
не, кроз кон курс је одре ђе но 12 мла дих 
при прав ни ка са тери то ри је ста ро па зо
вач ке општи не, који ће наред них годи
ну дана бити запо сле ни код 11 посло
да ва ца. Уго во ри су пот пи са ни 13. 
децем бра.

• У Му зе ју на ив не умет но сти „Или ја нум“ у 
Ши ду про шлог че тврт ка, 15. де цем бра 
отво ре на је из ло жба „Гва ше ви Или је 
Бо си ља“. По став ком сли ка и пу бли ко ва
њем пра те ћег ка та ло га ци клу са Г (гва ше
ви) „Или ја нум“ је за о кру жио при чу за по че
ту 2010. го ди не, ко ја је за циљ има ла да 
се јав но сти пре зен ту је це ло ку пан умет
нич ки фонд Или је Ба ши че ви ћа Бо си ља 
ко ји су чу ва у шид ском му зе ју. 

• У Срем ској Митро ви ци 21. децем бра 
пот пи сан је уго во р изме ђу Комо ре јав
них беле жни ка и Казне но поправ ног 
заво да, који пред ви ђа пре у зи ма ње 
оба ве зе изра де и штам па ња обра за ца, 
фасци кли, кове ра та и дру гог штам па
ног мате ри ја ла од стра не штам па ри је 
Казне но поправ ног заво да за потре бе 
Комо ре јав них беле жни ка.
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СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Бу џет за на ред ну
го ди ну ин ве сти ци о ни

На днев ном ре ду сед ни це Оп штин
ског ве ћа у Ин ђи ји, ко ја је одр жа на 
у че твр так, 22. де цем бра нај ва жни ја 

ме ђу 66 та ча ка днев ног ре да од но си ла се 
на утвр ђи ва ње пред ло га од лу ке о бу џе ту 
оп шти не Ин ђи ја за 2017. го ди ну. Пре ма 
утвр ђе ном пред ло гу, оп штин ска ка са за 
на ред ну го ди ну про јек то ва на је у из но су 
од 3,947.213.000 ди на ра. Ка ко су ис та кли 
пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, бу
џет ће за до во љи ти све со ци јал не ка те го
ри је ста нов ни штва. Мно ге став ке ко је се 
ти чу со ци јал них да ва ња пред ви ђе не су у 
ве ћем из но су у од но су на бу џет за 2016. 
го ди ну. Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла
ди мир Гак на вео је да со ци јал ни део ни је 
стро го со ци јал ни већ мо ти ва ци о ни и по ка
зу је шта ло кал на са мо у пра ва же ли да ре
а ли зу је у на ред не че ти ри го ди не. Од 2017. 
го ди не сти пен ди је за сту ден те, са 7,5 хи
ља да ди на ра би ће по ве ћа не на 10 хи ља
да ди на ра, оче ку је се по ве ћа ње на кна де 
за сва ко пр во ро ђе но де те на 40 хи ља да 
ди на ра, на ста ви ће се суб вен ци о ни са ње 
тро шко ва бо рав ка у вр ти ћу за тре ће и сва
ко на ред но ро ђе но де те. Не ће се од у ста ти 
ни од суб вен ци ја ко је се ти чу бес плат ног 
јав ног пре во за за све ђа ке и пен зи о не ре 
са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја. 

 За раз ли ку од прет ход них го ди на, 
сле де ће године, лап топ ра чу на ре не ће 
до би ја ти са мо ву ков ци, већ и они ђа ци 
ко ји бу ду за бе ле жи ли зна чај не ре зул та
те на раз ли чи тим так ми че њи ма, као и 
спор ти сти са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја, 
ко ји та ко ђе на раз ли чи тим ре пу блич ким, 
европ ским па и свет ским так ми че њи ма 
бе ле же за па же не ре зул та те. Же ли мо да 
сва ко ко вред но ра ди, да ли су то обра зо
ва ње или спорт, бу де на гра ђен од стра не 
сво је оп шти не и да то бу де по ка за тељ да 
бри не мо о сво јим су гра ђа ни ма  ис та као 

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

По ред со ци јал не, бу џет за 2017. го ди ну 
има и ин ве сти ци о ну стра ну. Пр ви по сао 
ко ји мо ра да се ре а ли зу је од но си се на из
ра ду про јект но  тех нич ке до ку мен та ци је 
за низ раз ли чи тих про је ка та чи ја се ре а
ли за ци ја пла ни ра у на ред ном пе ри о ду. У 
пла ну је из ра да до ку мен та ци је за ви ше од 
20 про је ка та.

 Нео п ход ни су нам го то ви про јек ти ка ко 
би смо мо гли да кон ку ри ше мо за сред ства 
код раз ли чи тих фон до ва, по кра јин ских и 
ре пу блич ких вла сти. Ми смо спрем ни да 
у сва ком про јек ту уче ству је мо са и до 50 
од сто сред ста ва од ње го ве укуп не вред но
сти. Пред ви де ли смо и мо гућ ност кре дит

ног за ду же ња уко ли ко то бу де нео п ход но 
ка ко би се, евен ту ал но, ре а ли зо вао не ки 
про је кат од ви тал ног зна ча ја за на шу оп
шти ну. Оче ку је нас и уре ђе ње ин ду стриј
ске зо не код „Грунд фо са“ по вр ши не око 
82 хек та ра и ин ду стриј ске зо не у Бе шки. 
То су два про јек та на кон чи је ре а ли за ци
је оче ку је мо зна ча јан при лив сред ста ва у 
оп штин ску ка су, ми слим пре све га на при
ход од про да је зе мљи шта. Оче ку је нас и 
из град ња и уре ђе ње ца рин ске зо не, ко ја 
тре ба да обез бе ди до дат не при ви ле ги је 
за на ше при вред ни ке и све оне ко ји се у 
бу дућ но сти од лу че да ин ве сти ра ју у на шу 
оп шти ну. За тим нас оче ку је и из ра да про
јект но тех нич ке до ку мен та ци је за ас фал
ти ра ње 60 не ас фал ти ра них ули ца на те
ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја у укуп ној ду жи ни 
од 38 ки ло ме та ра. Реч је о про јек ти ма чи ја 
је вред ност око 400 ми ли о на ди на ра и на
да мо се да ће мо их, по угле ду на оп шти
ну Ста ра Па зо ва, ре а ли зо ва ти кроз јав но 
при ват но парт нер ство – на во ди пла ни ра
не про јек те пред сед ник ин ђиј ске оп шти не.

Гак је ис та као да ће се из бу џе та оп
шти не Ин ђи ја у на ред ној го ди ни из дво ји ти 
ви ше сред ста ва на име суб вен ци ја по љо
при вред ни ци ма, као и да су уве ли но ви ну 
ко ја се ти че по мо ћи мла дим при вред ни ци
ма у ви ду на бав ке тех нич ке опре ме. Ло
кал на са мо у пра ва за ту на ме ну из дво ји ће 
укуп но пет ми ли о на ди на ра.

По ред пред ло га од лу ке о бу џе ту оп шти
не Ин ђи ја за 2017. го ди ну на днев ном ре
ду 21. сед ни це Оп штин ског ве ћа утвр ђе ни 
су пред лог Ак ци о ног пла на за по шља ва ња 
за на ред ну го ди ну, ре ше ња о да ва њу са
гла сно сти на го ди шње про гра ме по сло ва
ња свих јав них пред у зе ћа, аген ци ја и уста
но ва, као и фи нан сиј ских пла но ва свих 
ме сних за јед ни ца на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја.  М. Ђ.

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа у Ин ђи ји

Пред сед ник Оп шти не
Ин ђи ја Вла ди мир Гак
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УРУ ЧЕ НА ПРИ ЗНА ЊА ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Награ ђе не нај у спе шни је
ком па ни је и поје дин ци

Три годи не након прве доде ле, 
при зна ња Општи не Ста ра Пазо
ва успе шним ком па ни ја ма и поје

дин ци ма уру че на су про шлог четврт
ка, 22. децем бра у Спорт ском цен тру 
Фуд бал ског саве за Срби је. Ове годи не 
доде ље но је укуп но 17 при зна ња лау
ре а ти ма за изу зе тан допри нос локал но 
– еко ном ском раз во ју Општи не Ста ра 
Пазо ва. 

При зна ња ста ро па зо вач ке локал
не само у пра ве доби ло је 11 успе шних 
дома ћих и стра них ком па ни ја, које су 
дипло мат ским посре до ва њем, сво јом 
сарад њом, кон ти ну и ра ним инве сти
ци ја ма и посло ва њем допри не ле да 
Општи на Ста ра Пазо ва пости же све 
боље резул та те на при вред ној лестви
ци, као и Амба са де Швед ске и Ита ли је 
у Срби ји и Стал на кон фе рен ци ја гра до
ва и општи на.

 Од саме град ње објек та која је тра
ја ла седам и по месе ци, а тра ја ла би 
реал но, у Срби ји на дру гим лока ци
ја ма, сигур но дупло дуже од тога, па 
нада ље, до свих наших тех нич ких опе
ра тив них про бле ма које сва ко днев но 
има мо у мини мал ној мери, дожи вља
ва мо мак си мал ну спрем ност локал не 
само у пра ве за помоћ нама као вели
ком дома ћем инве сти то ру  изја вио 
је Војин Милић, дирек тор ком па ни је 

„Дел та Тран спорт ни Систем“.
Међу ком па ни ја ма, уру че на су и при

зна ња лау ре а ти ма две ма локал ним 
уста но ва ма које су сво јим успе шним 
посло ва њем пози тив но про мо ви са
ле, не само рад самих уста но ва, већ и 
Општи ну у којој функ ци о ни шу. Поред 
Тех нич ке шко ле, међу нај у спе шни јим 
локал ним инсти ту ци ја ма нашао се и 
Дом здра вља.

 Ову награ ду дожи вља вам као 
награ ду свих 415 запо сле них у Дому 
здра вља. Као и сва ка уста но ва и ми се 
сусре ће мо са мно штвом про бле ма које 
се тру ди мо да пре ва зи ђе мо, али исто 
тако исти че мо да смо јед на од рет ких 
уста но ва која пози тив но послу је, која 
нема дуго ва ња ни пре ма коме, која 
може сло бод но да рас по ла же нов цем 
који доби је од Репу блич ког фон да за 
здрав ство, Мини стар ства здра вља, и 
посеб но од локал не само у пра ве  рекао 
је др Алек сан дар Оме ро вић, дирек тор 
Дома здра вља „Др Јован Јова но вић 
Змај“ Ста ра Пазо ва.

Покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић, 
тако ђе је међу лау ре а ти ма, а пред
став ни ци Покра јин ске вла де исти чу да 
је Општи на Ста ра Пазо ва пози ти ван 
при мер добре прак се и веру ју у рецепт 
којим се слу жи руко вод ство локал не 
само у пра ве.

 Ми Ста ру Пазо ву увек наво ди мо 
као пози ти ван при мер добре прак се. 
Ако нам је репер Ста ра Пазо ва, могу 
вам рећи да су врло висо ки кри те ри ју
ми које тре ба да достиг не мо  изја вио 
је Небој ша Воји но вић, под се кре тар за 
локал ну само у пра ву.

Иза сва ког успе ха сто ји тим ски рад 
и труд, спрем ност да се брзо и ефи ка
сно реа гу је и спрем но иза ђе у сусрет 
сва ком иза зо ву, нагла ша ва први човек 
Општи не.

 Са поно сом исти чем тачан пода так 
да је 2011. годи не било 9.400 запо сле
них гра ђа на општи не Ста ра Пазо ва, а 
данас ради око 17.800 људи на тери
то ри ји наше општи не. То је пода так 
који гово ри све. И нарав но, локал на 
само у пра ва је део тог успе ха, а нај ве
ћи допри нос дале су ове ком па ни је које 
послу ју на нашој општи ни  иста као је 
Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник Општи
не Ста ра Пазо ва.

У Општи ни Ста ра Пазо ва реа ли зо
ван је вели ки број нових инве сти ци ја, 
про ши ре ни су про из вод ни и про дај ни 
капа ци те ти мно гих дома ћих ком па ни
ја и оства рен допри нос јача њу изво за 
локал них пред у зе ћа кроз пове ћа ње 
про ме та што директ но ути че на пове ћа
ње ква ли те та живо та гра ђа на општи не.

Сло бо дан Стан ко вић

Ове годи не доде ље но је укуп но 17 при зна ња за изу зе тан допри нос локал но – еко
ном ском раз во ју Општи не Ста ра Пазо ва. Иза сва ког успе ха сто ји тим ски рад и труд, 
спрем ност да се брзо и ефи ка сно реа гу је и спрем но иза ђе у сусрет сва ком иза зо ву
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ПОДЕЛА ПАКЕ ТИ ЋА

Радост за децу
из хра ни тељ ских 
поро ди ца

У 42 хра ни тељ ске поро ди це на тери то ри
ји ста ро па зо вач ке општи не нала зи се 80 
деце, а Општи на Ста ра Пазо ва је за њих 
обез бе ди ла паке ти ће, као и за децу из 
соци јал но угро же них поро ди ца. На про сла
ви у Клу бу за днев ни бора вак про шлог пет
ка, 23. децем бра деца су доби ла и џепа
рац, а Општи на ће наста ви ти и у буду ће да 
подр жа ва поро ди це које при ма ју децу у 
сво је домо ве, рекао је Жељ ко Шола ја, 
начел ник Оде ље ња дру штве них делат но
сти. Про мо ци ја хра ни тељ ства биће један 
од буду ћих циље ва Цен тра за соци јал ни 
рад, иста кла је Рада Жугић, врши лац 
дужно сти дирек то ра. Ујед но је Удру же ње 
хра ни те ља „Широ ко срце“ про сла ви ло и 
шест деч јих рођен да на, а за ове мали ша не 
покло не је обез бе ди ла Општи на, која је 
њима као и свим шко ла ма покло ни ла и 
пред ста ву „Ново го ди шња завр зла ма“.

З. К.

ВАН ДА ЛИ ЗАМ У ПАР КУ 

Поло мље не клу пе
и кући це за пти це

Кући це за пти це које су поста ви ли рад ни
ци ЈКП „Чисто ћа“ 2011. и 2012. годи не у 
ста ро па зо вач ки парк, поло мље не су. У пар
ку има уни ште них клу па, а јав на чесма је 
пуна сме ћа и тако ђе дели мич но оште ће на. 
Гра ђа ни са који ма смо раз го ва ра ли огор че
ни су и зах те ва ју хит но спре ча ва ње таквог 
пона ша ња. Пред ла га ли су уво ђе ње чува ра 
пар ка, затим чешће оби ла ске од стра не 
поли ци је, као и уво ђе ње кому нал не поли
ци је, а неки саго вор ни ци опту жу ју роди те
ље који не воде довољ но рачу на о сво јој 
деци.  М. М.

ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО

Маши не из кре ди та 
Фон да за раз вој 

Пред у зет ни ца Оли ве ра Бре сто вац из 
Нове Пазо ве, вла сни ца рад ње „Оли плус“ је 
из кре ди та Фон да за раз вој Репу бли ке 
Срби је од 812 хиља да дина ра и од 200 

хиља да бес по врат них сред ста ва, купи ла 
две маши не, а бави се пре прав ка ма оде ће, 
и шиве њем по мери. Каже да посла има, и 
нада се да ће кре дит вра ти ти без про бле
ма. Кре дит је са роком вра ћа ња од чети ри 
годи не, годи ном дана грејс пери о да, а за 
Реги о нал ну раз вој ну аген ци ју Срем, која јој 
је помо гла у реа ли за ци ји кре ди та, има само 
речи хва ле. За само стал ни посао одлу чи ла 
се након два на е се то го ди шњег иску ства у 
шиве њу у фабри ци „Клуз“ и у дру гим 
шивач ким рад ња ма. М. М.

ПОШТА СТА РА ПАЗО ВА

Око 500 зах те ва
за нове књи жи це

Од 6. децем бра када је поче ла пре да ја 
зах те ва за заме ну здрав стве них књи жи ца и 
у пошта ма, на шал те ри ма Поште у Ста рој 
Пазо ви запри мље но је нешто мање од 500 
зах те ва, а про це ду ра при је ма јед ног зах те
ва тра је од три до пет мину та, рекао је у 
раз го во ру за РТВ Ста ра Пазо ва, управ ник 
Поште Урош Субо тић. Слу жбе ни ци попу
ња ва ју зах тев, а гра ђа ни би тре ба ло да 
поне су ста ру здрав стве ну књи жи цу или 
неки дру ги иден ти фи ка ци о ни доку мент. 
Шал те ри ста ро па зо вач ке поште отво ре ни 
су рад ним дани ма од 8 до 19, а субо том од 
8 до 14 часо ва.  М. М.

СЛО ВАЧ КА ЕВАН ГЕ ЛИЧ КА ЦРКВА

Божић ни базар

Сти жу пра зни ци и вре ме дари ва ња. 
Зани мљи ви покло ни могли су се купи ти 
18. децем бра, на 11. Божић ном база ру у 
орга ни за ци ји Сло вач ке еван ге лич ке цркве 
у Ста рој Пазо ви. Тра ди ци ја божић них 
база ра на овом под не бљу није дуга, али 
заси гур но поста је неиз о став ни део про
сла ве вели ког хри шћан ског пра зни ка. 
Попод не четвр те адвент не неде ље, коју су 
обе ле жи ли хри шћа ни римо ка то лич ке и 
еван ге лич ке испо ве сти, било је при ли ка 
да се мало заста не и ужи ва у чаро ли ји коју 
доно си овај нај ра до сни ји пра зник. Уз 
мирис божић них кола чи ћа и упа ље не 
чети ри све ће на Адвен том вен цу, број ни 
изла га чи и посе ти о ци, сре ли су се и ове 
годи не на Божић ном база ру у новом Паро
хиј ском дому Сло вач ке еван ге лич ке цркве 
у Ста рој Пазо ви.  Ј. К.

ВИР ТУ ЕЛ НИ МУЗЕЈ

Про је кат вре дан 
200.000 дина ра 

Ново фор ми ра ном Цен тру за истра жи ва
ње и про мо ци ју кул тур ног насле ђа у Ста рој 
Пазо ви, јед на послов на бан ка и Фон да ци ја 
„Дуко ки но“ одо бри ли су сред ства у изно су 
од 200 хиља да дина ра за реа ли за ци ју јед

ног од десет иза бра них про је ка та у Срби ји 
који носи назив „Вир ту ел ни музеј зајед ни це 
Општи не Ста ра Пазо ва“, чија је аутор ка 
мла да исто ри чар ка умет но сти Гор да на 
Мила но вић из Ста ре Пазо ве. Шта локал на 
зајед ни ца сма тра локал ним насле ђем 
пита ње је којим се баве две мла де исто ри
чар ке умет но сти које ће наред не годи не у 
сарад њи са гра ђа ни ма општи не Ста ра 
Пазо ва, као циљ ном гру пом поку ша ти да 
сазна ју одго во ре и тако локал ној зајед ни ци 
омо гу ће да јед ним кли ком посе те тзв. Вир
ту ел ни музеј. Иде ја про јек та под ра зу ме ва 
кре и ра ње 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, чиме ће се 
омо гу ћи ти 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. С. С.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПАЗО ВАЧ КИХ ЖЕНА

Про мо ци ја ЦДа

Про сла ва јуби ле ја, 95 годи на од осни ва
ња Удру же ња пазо ва чих жена кул ми ни ра ла 
је изда ва њем ЦДа Жен ске певач ке гру пе 
Удру же ња са пазо вач ким народ ним песма
ма. ЦД „Ризни ца ста ро па зо ва чих песа ма“ 
садр жи 22 песме у чистом извор ном сти лу, 
како би се ова кав начин пева ња сачу вао од 
забо ра ва и оста вио буду ћим гене ра ци ја ма. 
ЦД је издат уз финан сиј ску подр шку Месног 
одбо ра Мати це сло вач ке у Ста рој Пазо ви, а 
про мо ви сан је у окви ру Божић ног база ра у 
Сло вач ком народ ном дому.  Ј. К.

МЕМО РИ ЈАЛ „ЈУРА ЈА ОНДРИ КА“

Поет ски сусрети

Мемо ри јал „Јура ја Ондри ка“ у Ста рој 
Пазо ви наста вљен је у сре ду 21. децем бра 
музич ко – поет ским сусре том у клу бу ВХВ, 
посве ће ном песни ку Јану Лаба ту, нај ста ри
јем живом пое ти из редо ва вој во ђан ских 
Сло ва ка. Ово је годи на њего вог јуби ле ја, 
90. рођен да на и јуби ле ја Лите рар не сек ци је 
Људ ми ле Хур бан Сло вач ког кул тур но  
умет нич ког дру штва „Херој Јан ко Чме лик“, 
40 годи на од осни ва ња. Чла но ви сек ци је и 
нека да шњи реци та то ри про чи та ли су сти хо
ве овог књи жев ни ка и пре во ди о ца, пре те че 
модер ни стич ких тен ден ци ја у вој во ђан ској 
про зи, а мла ђи су се пред ста ви ли песмама, 
са који ма су се успе шно так ми чи ли ове 
годи не. Вече пое зи је било је прот ка но музи
ком локал них умет ни ка.  Ј. К. 
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ЈКП „КО МУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Ком плет но об но вљен
во зни парк

Пла ни ра на је на бав ка
два ка ми о на за од воз

и де по но ва ње сме ћа и
са та два ка ми о на бисмо

за о кру жи ли ком плет ну
при чу око во зног пар ка.

Тре нут но у Ср би ји има мо
нај мла ђи во зни парк,

ка же ди рек тор „Ко му на ли ја“
Ра до слав Је вре мо вић

Го ди на ко ја је на из ма ку би ла је 
успе шна за Јав но ко му нал но 
пред у зе ће „Ко му на ли је“ из Срем

ске Ми тро ви це. Ди рек тор „Ко му на ли
ја“ Ра до слав Је вре мо вић не кри је 
за до вољ ство што су сви пла но ви за 
ову го ди ну оства ре ни и за 2017. го ди
ну на ја вљу је ва жне ин ве сти ци је.

 Мо же мо ре ћи да је ова го ди на за 
нас би ла успе шна. На ба ви ли смо два 
ка ми о на за од воз и де по но ва ње сме
ћа и два ма ња трак то ра за ко ше ње, 
ко ја ко ри сти мо ле ти за ко ше ње тра ве, 
а зи ми за чи шће ње сне га, по што се 

ба ви мо и слу жбом за одр жа ва ње тро
то а ра у зим ском пе ри о ду. Ку пи ли смо 
два плу га за чи шће ње сне га и два 
по си па ча со ли за те трак то ре. До 
са да смо има ли про блем, јер су трак
то ри би ли без ка би не. Са да су сва 
во зи ла опре мље на ка би на ма, гре ја
њем, та ко да смо љу де за шти ти ли и 
они са да мо гу да ле ко бо ље и ква ли
тет ни је да заврше по сао. Има ли смо 
и на бав ку ли ни је за се па ра ци ју ко му
нал ног от па да. Та ко ђе смо при ба ви ли 
и два ка ми о на до три и по то не ко ји се 
ко ри сте у зе ле ни лу и хи ги је ни за 

чи шће ње и опре ма ње од ре ђе них 
вр ста от па да. Уско ро нам сти же још 
јед но ко му нал но во зи ло – на во ди 
ди рек тор Је вре мо вић шта је све од 
ме ха ни за ци је на ба ље но. 

Он до да је да су ове го ди не ре но ви
ра ни то а ле ти на Град ској пи ја ци и све 
те зге су узе те у за куп.

ЈКП „Ко му на ли је“ за ду же но је и за 
уре ђе ње зе ле них по вр ши на. По чет
ком го ди не за вр ше ни су ра до ви у цен
тру Ла ћар ка. По ста вље на је трав на 
по вр ши на и посађено је др ве ће. У 
про лећ ној сад њи по са ђе но је, на 

Директор ЈКП „Комуналије“ Радослав Јевремовић

Обновљена механизација
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не ко ли ко ло ка ци ја, 12.500 сад ни ца 
јед но го ди шњег цве ћа и лу ко ви ца. Нај
ви ше је по са ђе но на Жит ном тр гу, у 
са мом цен тру гра да, на Тр гу вој во ђан
ских бри га да, ис пред цр кве Све тог 
Ди ми три ја. Ове је се ни вр ше на је сад
ња че ти на ра и ли шћа ра на Спо мен 
гро бљу и на цен трал ном гро бљу. 

 У са рад њи са фа бри ком „Итон“ 
по са ди ли смо 23 сад ни це пла та на на 
Спо мен гро бљу. У Основ ној шко ли 
„Јо ван Јо ва но вић Змај“ за јед но са 
де цом по са ди ли смо че ти на ре у школ
ском дво ри шту. Увек се ра до ода зи ва
мо сва кој шко ли и вр ти ћу ко ји нас 
по зо ву, јер је бит но да се де ца укљу че 
и да уре ђу ју сво ја дво ри шта, да се од 
ма лих но гу уче о зна ча ју зе ле ни ла. У 
овој го ди ни смо би ли парт не ри на два 
про јек та „Ре ци кли рај и сво ју око ли ну 
чу вај“, ко ји је фи нан си ра ло Ми ни стар
ство по љо при вре де и за шти те жи вот
не сре ди не и „Хајде сад по ка жи шта 
знаш о ре ци кла жи“ ко ји је фи нан си рао 
Град Срем ска Ми тро ви ца. Циљ је био 
да се што ви ше де це еду ку је на те му 
ре ци кла же и за шти те жи вот не сре ди
не. На кон за вр шет ка пре ко гра нич ног 
про јек та ко ји смо има ли са Хр ват ском 
и да ље те жи мо да уна пре ди мо си стем 
упра вља ња от па дом у Срем ској 
Ми тро ви ци, на тај на чин што смо 
на ста ви ли да кре и ра мо про јек те и 
под но си мо при ја ве на кон кур се. Кроз 
ре а ли за ци ју овог про јек та смо сте кли 
ве ли ко ис ку ство – ис ти че Та ма ра Мил
ко вић, ди пло ми ра ни еко лог и порт па
рол овог пред у зе ћа. 

Из ЈКП „Ко му на ли је“ апе лу ју на гра
ђа не ко ји још увек ни су из ми ри ли сво
је оба ве зе, да то мо гу ура ди ти спо ра
зум но, та ко што ће дуг от пла ти ти на 
ра те. Оно што је про шле го ди не би ла 
но ви на за ме шта не се ла на те ри то ри
ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца је од воз 
сме ћа. У по чет ку је би ло те шко да се 
љу ди на вик ну на чи ње ни цу да су оба
ве зни да пла ћа ју сме ће, а са да је 
си ту а ци ја дру га чи ја. 

 Гра ђа ни ма ко ји жи ве у се ли ма тре

ба ло је го ди ну да на да се на вик ну на 
чи ње ни цу да су оба ве зни да пла ћа ју 
сме ће. Ве ли ки про блем је што су ква
дра ту ре ку ћа ве ли ке, а у њи ма углав
ном жи ви јед на или две осо бе. И у 
та квим слу ча је ви ма из ла зи ли смо у 
су срет гра ђа ни ма. Сада све ви ше 
људи ко ри сти овакав вид од во за ко му

нал ног от па да. Нај ве ћи про блем су 
нам тре нут но ма чван ска се ла  до да је 
ди рек тор Је вре мо вић.

О пла но ви ма за на ред ну го ди ну 
ди рек тор ЈКП „Ко му на ли је“ ка же: 

 По ку ша ће мо да из јед на чи мо це не 
ко му нал них услу га за прав на и фи зич
ка ли ца. Пла ни ра на је на бав ка два 
ка ми о на за од воз и де по но ва ње сме ћа 
и са та два ка ми о на бисмо за о кру жи ли 
ком плет ну при чу око во зног пар ка. Тре
нут но у Ср би ји има мо нај мла ђи во зни 
парк. Огром на сред ства се из два ја ју за 
по прав ке и за ме не на ма ши на ма ко је 
се мак си мал но ко ри сте, на бав ком 
но вих во зи ла смо тро шко ве све ли на 
нај ма њу ме ру. Сма ње на је и по тро шња 
го ри ва у од но су на во зи ла ко ја су би ла 
да ле ко ма ње ква ли тет на. Пла ни ра мо 
на бав ку још јед ног ка ми о на за по ди за
ње кон теј не ра, по што нам је по сто је ће 
во зи ло ја ко ста ро. Гле да ће мо да на ба
ви мо и је дан ка ми он за пра ње ули ца и 
мул ти функ ци о нал но во зи ло. Пла ни ра
ли смо и на бав ку кон теј не ра. Не од у
ста је мо од из град ње управ не згра де и 
га ра жа – ка же ди рек тор ЈКП „Ко му на
ли је“ Ра до слав Је вре мо вић.

За крај он до да је да су основ ни 
ци ље ви пред у зе ћа да и да ље бу ду на 
услу зи гра ђа ни ма Срем ске Ми тро ви це.

Са ња Ста не тић

Из ЈКП „Ко му на ли је“ апе лу ју на гра ђа не ко ји 
још увек ни су из ми ри ли сво је оба ве зе, да то 
мо гу ура ди ти спо ра зум но, та ко што ће дуг 
от пла ти ти на ра те. Оно што је про шле го ди не 
би ла но ви на за ме шта не се ла на те ри то ри ји Гра
да Срем ска Ми тро ви ца је од воз сме ћа. У по чет
ку је би ло те шко да се љу ди на вик ну на чи ње ни
цу да су оба ве зни да пла ћа ју сме ће, а са да је 
си ту а ци ја дру га чи ја

Основци у акцији озелењавања школе

Уређење Градског парка



14 28. DECEMBAR 2016.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Раз вој ни бу џет
за на ред ну го ди ну 

У 2017. го ди ни завршава се из град ња под во жња ка, ба зе на и шко ле у Ма чван ској 
Ми тро ви ци и настављају се ра до ви на из град њи ка на ли за ци је у Ла ћар ку. За раз вој 
по љо при вре де пла ни ра но је 233.746.000 ди на ра, за за шти ту жи вот не сре ди не 
242.244.140 ди на ра, за раз вој спор та и омла ди не 273.625.000

Од бор ни ци Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца су на 
по след њем скуп штин ском 

за се да њу у овој го ди ни, 20. де цем
бра усво ји ли бу џет за 2017. го ди ну. 
Бу џет за на ред ну го ди ну пла ни ран је 
у из но су од 2,801.399.000 ди на ра и 
са сто ји се из при хо ди и при ма ња у 
из но су од 2,750.388.800 ди на ра, рас
хо да и из да та ка у из но су од 
2,801.399.000 ди на ра. Сред ства за 
фи нан си ра ње бу џет ског де фи ци та у 
из но су од 51.010.200 ди на ра обез бе
ди ће се из не рас по ре ђе ног ви шка 
при хо да из ра ни јих го ди на.

У 2017. го ди ни завршава се из град
ња под во жња ка, ба зе на и шко ле у 
Ма чван ској Ми тро ви ци и настављају 
се ра до ви на из град њи ка на ли за ци је 
у Ла ћар ку. За раз вој по љо при вре де 
пла ни ра но је 233.746.000 ди на ра, за 
за шти ту жи вот не сре ди не 
242.244.140 ди на ра, за раз вој спор та 

и омла ди не 273.625.000, за со ци јал
ну и деч ју за шти ту 101.128.000 ди на
ра, а за раз вој кул ту ре пла ни ра но је 
у бу џе ту 249.587.000 ди на ра. 

Алек сан дар Про да но вић из од бор
нич ке гру пе Ује ди ње на опо зи ци ја 
Ми тро ви це про ко мен та ри сао је да је 
бу џет за 2017. го ди ну не ре ал но пла
ни ран.

 На ве де ни про јек ти на рас ход ној 
стра ни си гур но не ће би ти ре а ли зо ва
ни, то су пред из бор на обе ћа ња за 
иду ћу го ди ну. На пра ви те бу џет ко ји је 
ре а лан. Не тре ба обе ћа ва ти оно што 
не мо же  да се оства ри – ре као је 
Про да но вић.

Го во ре ћи о бу џе ту за на ред ну го ди
ну, ми тро вач ки гра до на чел ник Вла
ди мир Са на дер из ја вио је да је бу џет 
раз вој ни. 

 Бу џе том за на ред ну го ди ну пла
ни ран је за вр ше так три ве ли ке ин ве
сти ци је ко је смо за по че ли у 2016. 

По след ње за се да ње ми тро вач ког пар ла мен та у овој го ди ни

Градоначелник Владимир Санадер
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Ула га ће мо у со ци јал ну за шти ту, 
обра зо ва ње, по љо при вре ду. На ше је 
да ра ди мо и да по ве ћа ва мо при хо де 
у бу џе ту. Оче ку је мо да ће мо од 
по кра јин ске вла сти на осно ву кон кур
са при хо до ва ти 120 ми ли о на ди на ра, 
а мо же мо да при ву че мо сред ства и 
са дру гих ни воа вла сти. На да мо се 
да ће мо си не нер ги јом са ви шим 
ор га ни ма вла сти ус пе ти да ре а ли зу
је мо пла ни ра но – ис та као је Са на
дер.

Бу џет за на ред ну го ди ну су за скуп
штин ском го вор ни цом ко мен та ри са
ли Дра ган Ци врић из Ли бе рал но 
де мо крат ске пар ти је и Пан те ли ја 
Бо жић из Срп ске ра ди кал не стран ке. 
Они су по др жа ли про јек те ко ји су 
пла ни ра ни за на ред ну го ди ну, ис ти
чу ћи да је до бро што ће ло кал на 
са мо у пра ва уло жи ти сред ства у раз
вој ту ри зма, по љо при вре де, као и у 
со ци јал ну за шти ту. 

За бу џет је гла са ло 48 од бор ни ка, 
ме ђу ко ји ма су би ли и од бор ни ци Де
мо крат ске стран ке, док је тро је би ло 
про тив. 

Од бор ни ци су усво ји ли ка дров ски 
план за ор га не Гра да Срем ска Ми
тро ви ца за 2017. го ди ну, као и план 
ка пи тал них ин ве сти ци ја за пе ри
од од 2017. до 2021. го ди не. Пре ма 
овом пла ну јав на пред у зе ћа пла ни
ра ју на бав ку ма ши на и опре ме ка ко 
би уна пре ди ли по сло ва ње и услу ге 
ко је пру жа ју гра ђа ни ма. За на ред ну 
го ди ну пла ни ра на је из град ња ази ла 
за жи во ти ње, за шта је пред ви ђе но 
1,5 ми ли о на ди на ра, као и из град ња 
ха ле и ли ни је за се па ра ци ју у Ре ги о
нал ној де по ни ји Срем – Ма чва. За из
град њу ка пе ле на гро бљу у Ку зми ну у 
на ред ној го ди ни је пла ни ра но ми ли
он ди на ра.

На днев ном ре ду су се на шле и од
лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са
ма и о бо ра ви шној так си. До шло је 
до по ску пље на бо ра ви шне так се и 
она ће од са да из но си ти 100 ди на ра 
по да ну. Сред ства од на пла ће не бо
ра ви шне так се ко ри сти ће се из ме ђу 
оста лих за про јек те из обла сти ту ри
зма и за рад Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца.  

На сед ни ци су усво је ни и про гра
ми по сло ва ња јав них пред у зе ћа и то: 
ЈКП „Ко му на ли је“, ЈКП „То пли фи ка
ци ја“, ЈКП „СремМа чва“ Ша бац, ЈКП 
„Во до вод“, ЈП „Сремгас“, ЈП „Ур ба
ни зам“ и „Град ско ста но ва ње“ доо.

У на ред ној го ди ни до ћи ће до по
ску пље ње во де и ка на ли за ци је за 
до ма ћин ства у из но су од 10 од сто, а 
од 1. ја ну а ра по ску пи ће и да љин ско 
гре ја ње. Це на гре ја ња ко ја се об ра
чу на ва по ме тру ква драт ном по ску пе
ће за 10 од сто, и из но си ће за стам
бе ни про стор 93,43 ди на ра по ме тру 
ква драт ном, а за по слов ни про стор 
116,79 ди на ра по ква дра ту. За ко ри
сни ке ко ји гре ја ње пла ћа ју по утро
шку, до шло је до сма ње на фик сног 
де ла за 3,9 од сто и он са да за стам
бе ни про стор из но си 39,95 ди на ра 

по ме тру ква драт ном, а за по слов ни 
про стор 49,94 ди на ра по ме тру ква
драт ном. Ме ђу тим, по ску пе ла је це на 
ва ри ја бил ног де ла за 25 од сто, па ће 
од 1. ја ну а ра це на за стам бе ни про
стор из но си ти 5,79 ди на ра по ки ло
ват ча су, а за по слов ни про стор 7,23 
ди на ра по ки ло ват ча су. 

Од бор ник опо зи ци је Алек сан дар 
Про да но вић је про ко мен та ри сао да 
би јав на пред у зе ћа тре ба ла да функ

ци о ни шу та ко да гра ђа ни ма пру же 
нај ква ли тет ни ју услу гу по нај ни жим 
це на ма, што ни је слу чај са ЈКП „То
пли фи ка ци ја“. 

Слав ко Сла до је вић, ди рек тор „То
пли фи ка ци је“ на во ди да су би ли при
мо ра ни да по ве ћа ју це ну то плот не 
енер ги је, јер је у овој го ди ни до шло 
до по ску пље ња га са. 

 На дам се да у 2017. ви ше не
ће би ти по ску пље ња, али ако це на 
енер ген та дра стич но оде го ре и ми 
ће мо би ти при ну ђе ни да ме ња мо це
ну гре ја ња. Што се ин ве сти ци ја ти че, 
на ста вља мо са за ме ном то пло вод не 
мре же у На се љу КП Дом. Ра ди ће мо и 
да ље на ауто ма ти за ци ји си сте ма гре
ја ња у гра ду – ре као је Сла до је вић.   

ЈКП „То пли фи ка ци ја“ ко ри сни ке 
то плот ном енер ги јом снаб де ва из 
из ме њи вач ке ста ни це ко ја то плот
ну енер ги ју пре у зи ма од Па нон ских 
елек тра на ТЕТО Срем ска Ми тро ви
ца и три ло кал не ко тлар ни це у на
се љи ма Ста ри мост, КПД и Сте ван 
Сре мац, као и га сне ко тлар ни це у 
Вој во де Сте пе. 

Го во ре ћи о про гра ми ма по сло ва ња 
јав них пред у зе ћа за на ред ну го ди ну, 
гра до на чел ник Са на дер је на вео да 
јав на пред у зе ћа мо ра ју да сма њу ју 
тро шко ве ко ли ко год је то мо гу ће и 
да пру жа ју нај бо ље мо гу ће услу ге. 

 Ми слим да на ша јав на пред у зе ћа 
то вр ло до бро ра де. Це на да љин ског 
гре ја ња у Срем ској Ми тро ви ци јед на 
је од нај ни жих у Ср би ји и ми то са 
по но сом ис ти че мо. Не ка же мо да је 
она ни ска, али за тај вид гре ја ња 
це на је до ста по вољ на – ре као је 
Са на дер. 

Од бор ни ци ми тро вач ког пар ла мен
та да ли су са гла сност и на из ра ду 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је из во ри
шта Во до во да „Мар тин ци“, као и на 
ста ту те „Во до во да“, „То пли фи ка ци је“ 
и „Сремга са“. Усво је на је од лу ка о 
јав ним пар ки ра ли шти ма на те ри то
ри ји Гра да, као и од лу ка о спро во ђе
њу ко ма са ци је у к.о. Ша шин ци.

Би ља на Се ла ко вић

То ми слав Јан ко вић, пред сед ник Скуп
шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца про ко
мен та ри сао је рад ло кал ног пар ла мен та у 
прет ход них шест ме се ци.

 Про шло је шест ме се ци од ка ко је кон
сти ту и сан но ви са зив Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Ра ди ли смо ефи ка
сно, ни смо има ли про бле ма у функ ци о ни
са њу пар ла мен та. На пра вљен је ис ко рак 
у ра ду, с об зи ром на то да смо ор га ни зо
ва ли са стан ке са свим од бор нич ким гру
па ма пред сва ку сед ни цу – ре као је Јан ко
вић.

Без про бле ма у 
ра ду Скупштине

Председник Скупштине 
Томислав Јанковић  

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 од бор нич ко пи та ње ми тро вач
ком гра до на чел ни ку Вла ди ми ру Са на де ру:

 На кон априлских ло кал них из бо ра за 
гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це иза
бран је Вла ди мир Пет ко вић, ко ји је по сле 
не пу на три ме се ца под нео остав ку, јер му је 
Град ски од бор Срп ске на пред не стран ке 
Срем ска Ми тро ви ца из гла сао не по ве ре ње. 
Још увек ни смо до би ли об ја шње ње због 
че га му је из гла са но не по ве ре ње. Да ли је 
Пет ко вић на пра вио не ку не пра вил ност у 
ра ду или је та од лу ка би ла хир стран ке на 
вла сти? Због то га пи там са да шњег гра до на
чел ни ка по че му је он то бо љи од ње го вих 
прет ход ни ка Вла ди ми ра Пет ко ви ћа и Бра
ни сла ва Не ди мо ви ћа. 

Од бор нич ко
пи та ње

Одборник Александар Продановић
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Општин ска каса пуни ја
за 50 мили о на дина ра

Пове ћа на
су сред ства
 у одно су на 
ово го ди шњи 

буџет за
соци јал но
оси гу ра ње

и соци јал ну 
зашти ту, реч је
о 120 мили о на 

дина ра.
Пове ћа ња се 

беле же и у 
издва ја њи ма за 
пољо при вре ду

Послед ња скуп штин ска сед ни ца у овој 
годи ни у Руми одр жа на је 20. децем
бра, а на њој су одбор ни ци доне ли 

одлу ку о општин ском буџе ту за наред ну 
годи ну који је, у одно су на ово го ди шњи, 
већи за 50 мили о на дина ра, одно сно 2,45 
про це на та.

По обра зло же њу Биља не Дамља но вић, 
шефи це Оде ље ња за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду, укуп но пла ни ра ни при хо
ди и при ма ња буџе та за наред ну годи ну 
изно се 2,043.049.824 дина ра, а четвр ти на 
при хо да у буџет, гото во 520 мили о на дина
ра, се оче ку је од поре за на зара де, што 
ука зу је на опо ра вак рум ске при вре де и 
отва ра ње нових рад них места. Буџет ски 
суфи цит је пла ни ран у изно су од 10,170.000 
дина ра.

 Зна чај ни инве сти ци о ни про јек ти се 
нала зе и у окви ру про гра ма урба ни зам и 
про стор но пла ни ра ње, а одно се се на 
рекон струк ци ју Глав не ули це у изно су од 
170 мили о на дина ра. Ула га ће се и у пред
школ ско вас пи та ње, као и у кому нал ну 
делат ност, чије про јек те углав ном реа ли зу
ју „Кому на лац“ и „Водо вод“  рекла је Биља
на Дамља но вић. 

Пове ћа на су сред ства у одно су на ово го
ди шњи буџет за соци јал но оси гу ра ње и 
соци јал ну зашти ту, реч је о 120 мили о на 
дина ра. Посеб но је истак ну то пове ћа ње 
издва ја ња за прво дете и што је нови на за 
финан си ра ње ван те ле сне оплод ње. Пове
ћа ња се беле же и у издва ја њи ма за пољо
при вре ду, али су за гото во тре ћи ну већа и 
сред ства за зашти ту живот не сре ди не.

Борис Шикић, одбор ник из покре та Доста 
је било имао је при мед бу на сма ње ње 
сред ста ва за при мар ну здрав стве ну зашти
ту и пове ћа ње сред ста ва за вер ске зајед ни
це и меди је, али је похва лио издва ја ње 
сред ста ва за ван те ле сну оплод њу.

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић је ука зао да су све пози ци је које су 
у буџе ту уве ћа не, уве ћа не са раз ло гом.  

 Мислим да је буџет за наред ну годи ну 
ура ђен реал но. Буџет је инве сти ци о ни и 
раз во јан, али и се води ло рачу на и о соци
јал ној зашти ти. За Дом здра вља смо издво
ји ли оно ли ко сред ста ва коли ко су они утро
ши ли ове годи не. Дони ра ли смо им потреб
не апа ра те, а тако ћемо и убу ду ће ради ти. 
Што се тиче меди ја, на овом про сто ру их 
има доста, ту смо уве ћа ли сред ства за пет 
мили о на дина ра, али сви који су доби ли 
сред ства мора ју да их прав да ју. Овај буџет 
би тре ба ло подр жа ти, зато што је реа лан, 
ускла ђе ни су при хо ди и рас хо ди, а где год 

је могло ште де ли смо  рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник Скуп шти
не Рума је тако ђе подр жао пред лог буџе та, 
буду ћи да је реч о реал ном буџе ту који 
обез бе ђу је нова рад на места и побољ ша ва 
стан дард гра ђа на. Одбор ни ци су са 36 гла
со ва усво ји ли општин ски буџет за наред ну 
годи ну.

Одлу ке о оства ри ва њу пра ва на накна ду 
тро шко ва за ван те ле сну оплод њу и пра ва 
на роди тељ ски дода так за прво дете су 
подр жа ли сви при сут ни одбор ни ци.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је иста као 
да му је посеб но задо вољ ство да 
обра зло жи ове две одлу ке, буду ћи да 

се по први пут доно си ова о подр шци паро
ви ма који не могу дру га чи је да дођу до 
потом ства, сем ван те ле сном оплод њом.

 Подр жа ће мо четвр ти поку шај ван те ле
сне оплод ње, а одлу ком смо регу ли са ли да 
жене могу бити ста ро сти до 44 годи не. 
Пред ви де ли смо финан си ра ње ван те ле сне 
оплод ње за десет паро ва, али ту став ку 
ћемо пове ћа ти коли ко буде потреб но. Дра
го ми је и што је роди тељ ски дода так за 
прво ро ђе но дете од 1. јану а ра наред не 
годи не уме сто доса да шњих 20.000 пове ћан 
на 30.000 дина ра  рекао је Сла ђан Ман
чић.

За ову скуп штин ску сед ни цу је било при
пре мље но 40 тача ка днев ног реда, гро 
оста лих се одно си ло на ускла ђи ва ње осни
вач ких ака та јав них пред у зе ћа са одред ба
ма Зако на о јав ним пред у зе ћи ма, као и на 
про гра ме рада јав них пред у зе ћа и уста но ва 
за наред ну годи ну чији је осни вач локал на 
само у пра ва. 

Сви они су усво је ни без ика кве диску си је 
и при мед би, тако да је скуп штин ска сед ни
ца окон ча на за непу на два сата.

Сми ља Џаку ла

Одбор ни ци доне ли одлу ку о буџе ту

Пред сед ник Општи не
Рума Сла ђан Ман чић 
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ ШИД

Усвојен буџет за 2017. 
Пре ма усво је ном бу џе ту, пла ни ра ни при хо ди и при ма

ња у 2017. го ди ни из но се 1,029.232.000 ди на ра. Ка ко је 
ре че но, и по ред то га што је оп штин ски бу џет за 2017. 
го ди ну ма њи у од но су на бу џет из 2016. го ди не, он у 
се би са др жи и раз вој не сег мен те

На сед ни ци Скуп шти не Оп шти не Шид, 
ко ја је за ка за на по хит ном по ступ ку, 
20. де цем бра усво јен је бу џет за 

2017. го ди ну. Пре ма усво је ном бу џе ту, пла
ни ра ни при хо ди и при ма ња у 2017. го ди ни 
из но се 1,029.232.000 ди на ра. Те ку ћа 
бу џет ска ре зер ва рас по ре ђе на је у из но су 
од 23 ми ли о на, док је у стал ну из дво је но 
два ми ли о на ди на ра. Ка ко је ре че но, и 
по ред то га што је оп штин ски бу џет за 2017. 
го ди ну ма њи у од но су на бу џет из 2016. 
го ди не, он у се би са др жи и раз вој не сег
мен те.

 У усво је ном бу џе ту су са др жа на, по ред 
бу џет ских сред ста ва, и сред ства до на ци ја 
ко ја оче ку је мо то ком иду ће го ди не. За тим 
су ту са др жа ни тран сфе ри од дру гих ни воа 
вла сти као и соп стве ни при хо ди ин ди рект
них ко ри сни ка, пре те жно уста но ва кул ту ре, 

и они  из но се 35.732.000 ди на ра  ис та кла 
је ру ко во ди лац Оде ље ња за фи нан си је 
Ја дран ка Не дић.

По ред бу џе та за на ред ну го ди ну, од бор
ни ци су усво ји ли још је дан ва жан до ку мент, 
Стра те шки раз вој оп шти не за пе ри од од 
2016. до 2021. го ди не. Основ ни циљ усва
ја ња пла на је да се по ста ве прав ци раз во ја 
оп шти не у на ред них пет го ди на.

 Кан це ла ри ја за ло кал но  еко ном ски 
раз вој је ак тив но уче ство ва ла у из ра ди 
овог пла на ко ји је пре све га на ша за кон ска 
оба ве за с јед не стра не, а с дру ге стра не он 
је је дан од нај ва жни јих упра вљач ких еле
ме на та за ефи ка сан раз вој ло кал не за јед
ни це. Ка да то ка жем, ми слим да је он пре 
све га ва жан за оства ре ње раз вој них про је
ка та. Стра те ги ја раз во ја пред у слов је 
са рад ње ло кал не са мо у пра ве са број ним 
ме ђу на род ним до на тор ским и фи на сиј ским 
ис ти ту ци ја ма. У из ра ди стра те ги је је уче
ство ва ло се дам рад них гру па, јер она са ма 
по се би под ра зу ме ва пар ти ци па ти ван про
цес у ко јем уче ству ју сви ло кал ни ак те ри. 
Стра те ги јом је пред ви ђе но пет нај ва жни јих 
при о ри те та, као и све оне ме ре и сред ства 
да би се ти по ста вље ни ци ље ви оства ри ли 
 ис та кла је ше фи ца Кан це ла ри је за ло кал
но  еко ном ски раз вој Бра ни мир ка Ри ђо
шић.

Од бор ни ци су ве ћи ном гла со ва усво ји ли 
и ка дров ски план Оп штин ске упра ве, 
Оп штин ског пра во бра ни о ца и струч них 
слу жби Оп шти не Шид за 2017. го ди ну. Пре
ма об ја шње њу на чел ни ка Оп штин ске 
упра ве Ром ка Па пу ге, до но ше ње ка дров
ског пла на је за кон ска оба ве за пред ви ђе на 
За ко ном о за по сле ни ма у ауто ном ним 
по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не са мо у
пра ве и при пре ма се у скла ду са ка лен да
ром бу џе та.

М. Н.

То ком на ред не го ди не у пла ну је из ме
на Про стор ног пла на оп шти не Шид. Ка ко 
је ре че но, про стор ни план ме ња ће се због 
уса гла ша ва ња са За ко ном о оза ко ње њу и 
об је ди ње ном про це ду ром. У пла ну је да 
се по сто је ћи план про ши ри због де ла 
обје ка та ко ји у гра ђе вин ским зо на ма не 
при па да ју гра ђе вин ском ре јо ну.

 До ла зи до ма лог про ши ре ња и све 
оста је исто као што је на ве де но у Про
стор ном пла ну усво је ном 2011. го ди не. 
Не ће мо ни шта ди ра ти ве за но за ин ду
стриј ске зо не. На ша же ља је да олак ша
мо гра ђа ни ма град њу обје ка та, са ла ша и 
ви кен ди ца  ис та као је за ме ник пред сед
ни ка Оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић.

Про стор ни 
план

Од бор ни ци усво ји ли бу џет за на ред ну го ди ну

МИ ТРО ВАЧ КИ ЗА ТВО Р

Осу ђе на ли ца 
штам па ју ма те ри јал 
за јав не бе ле жни ке

Уго вор о по слов ној са рад њи из ме ђу срем
ско ми тро вач ког Ка зне но по прав ног за во да и 
Ко мо ре јав них бе ле жни ка пот пи сан је про
шле сре де, 21. де цем бра. У штам па ри ји КП 
За во да убу ду ће ће за по тре бе Ко мо ре јав них 
бе ле жни ка штам па ти књи ге упи сни ка и еви
ден ци ја, обра сци, фа сци кле, ко вер те и дру ги 
ма те ри јал. Пот пи се на уго вор о по слов ној 
са рад њи ста ви ли су Ми о драг Ђу ка но вић, 
пред сед ник Ко мо ре јав них бе ле жни ка и 
управ ник ми тро вач ког за тво ра Алек сан дар 
Алим пић.

Управ ник Ка зне но по прав ног за во да Срем
ска Ми тро ви ца Алек сан дар Алим пић ис та
као је за до вољ ство што су пот пи са ли уго вор 
о са рад њи са јед ном, ка ко је он на гла сио, 
ве о ма бит ном пра во суд ном ин сти ту ци јом.

 Ша ље мо по ру ку да ра ди мо ква ли тет но 
за ва жне ин сти ту ци је у Ре пу бли ци Ср би ји. 
На дам се да ће на ред не го ди не би ти уго во
ре но још ова квих по сло ва за штам па ри ју 
Ка зне но по прав ног за во да Срем ска Ми тро
ви ца  до дао је управ ник КП за во да Алек сан
дар Алим пић. 

При ли ком оби ла ска штам па ри је ми тро
вач ког за тво ра, ми тро вач ки гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер је ис та као да ће ло кал на 
са мо у пра ва по др жа ти ак тив но сти Ка зне но 
по прав ног за во да, а све у ци љу ре со ци ја ли
за ци је осу ђе них ли ца

Уго вор из ме ђу Ко мо ре јав них бе ле жни ка и 
ми тро вач ког КПЗ је пот пи сан на го ди ну да на, 
уз мо гућ ност про ду же ња са рад ње. По ред 
већ ан га жо ва них 30 осу ђе них ли ца, у штам
па ри ји ће би ти за по сле но до дат них 110 осу
ђе них ли ца. С. С.

Фо то: Ж. П.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ефи ка сни ја
Град ска упра ва

Ге не рал ни се кре тар Стал не кон фе рен ци је 
гра до ва и оп шти на (СКГО) Ђор ђе Ста ни чић 
и гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла ди
мир Са на дер пот пи са ли су 20. де цем бра 
ме мо ран дум о са рад њи на про јек ту „Ре гу ла
тор на ре фор ма“. Град Срем ска Ми тро ви ца је 
по зван да уче ству је на про јек ту као при мер 
до бре прак се, а парт нер на про јек ту је и 
Оп шти на Лу ча ни. Иде ја је да се све ад ми ни
стра тив не про це ду ре пот пу но при ла го де 
по тре ба ма ко ри сни ка, ка ко би се до би ла што 
ефи ка сни ја Град ска упра ва. На ме ра је да се 
овим про јек том ус по ста ви ефи ка сни ји, јед но
став ни ји и јеф ти ни ји би ро крат ски си стем. 
Про је кат фи нан си ра Кра ље ви на Швед ске, уз 
по др шку Ми ни стар ства др жав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве.

Б. С.
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НОВОГОДИШЊЕ ПОРУКЕ 
ЧЕЛНИХ ЉУДИ СРЕМА 

Градоначелник Сремске Митровице Владимир Санадер

2017. ће бити
година завршетка
великих инвестиција

У данашње турбулентно време, 
неопходно је да научимо да уживамо 
у ситним стварима, догађајима, 

загрљају и осмеху драгих људи, да 
позитивне мисли удомимо и усмеремо их 
на праве вредности. Заједништво, доброта, 
лепа реч, поштовање и разумевање су 
вредности које ће нам помоћи да живимо 
лепше. Волео бих да сви заједно учинимо 
да наш град изгледа још лепше и 
уређеније. Да осетимо дашак позитивне 
енергије и задовољства. Да понекад 
помогнемо некоме коме је помоћ 
неопходна, а сви ми из локалне 
самоуправе ћемо се потрудити да се са 
искушењима носимо храбро и да напорним 
радом остваримо све наше циљеве за 
наредну годину. 
Нова 2017. година, за Град Сремску 
Митровицу, биће година завршетка великих 
инвестиција, које смо раније започели, и 
већ знамо да ћемо имати у новој години 
базен, подвожњак, нову школу у 
Мачванској Митровици. Надам се да ћемо 
се радовати и новим инвестицијама, на 
којима ћемо радити. 
Желим вам свима срећну Нову годину и 
Божић, нека вам ови магични дани донесу 
срећу, мир, радост и успех. Да вам 
празници донесу здравље и просперитет 
за наредну годину. 
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Председник Општине Рума Слађан Манчић

Свака нова година
боља је од претходне
Година која се ближи крају може се сматрати успешном, 

када је реч о инвестицијама у румском општини. Најавили 
смо четири инвестиције које се приводе крају и почетком 

2017. године ће бити отварање тих фабрика. Радује и 
чињеница да не јењава интересовање за инвестиције на 
територији наше општине.

Свака нова година би требала да буде боља од претходне, 
бар сви ми то очекујемо. Мада не могу да кажем да нисам 
задовољан и овом, али има и даље проблема и неки људи су 
незадовољни, поготово они који и даље примају социјалну 
помоћ, немају посао, стан, здравље, али свакако да смо 
направили велики искорак и да се доста урадило до сада. 
Надам се да ће 2017. година бити још боља и када је реч о 
инвестицијама, отварању нових радних места и стабилној 
буџетској политици, мада не би било лоше ни када би била 
као ова. Свим грађанима који до сад нису успели да се 
остваре и нађу себе кроз све оно што смо урадили, поручујем 
да ће бити прилике да то ураде у следећој, да нађу своје 
место у некој фабрици или неком другом делу привреде. 
Желим свима да им следећа година буде срећна и берићетна 
и да је проведу у здрављу и срећи. Ми ћемо наставити и даље 
да радимо као до сада, а ако може и боље. Мада оно што 
радимо не поричу ни наши највећи критичари, виде да Рума 
иде у добром правцу и наша жеља је да тај курс следимо и 
следеће године. 

Да немамо добро уигран тим који је посвећен своме послу и 
добробити грађана Општина Стара Пазова не би била 
пример успешне локалне самоуправе. Поносни смо што је 

практично у свакој регистрованој улици у свим насељима 
старопазовачке општине изграђен пут. Уређено је 116 улица, што 
је готово 40 километара асфалта. То је као да смо изградили пут 
од Старе Пазове до Новог Сада. Поносни смо што је Општина 
Стара Пазова једна од ретких у Србији где свака улица има 
асфалт. Посебно трећа истаћи нови модерни објекат вртића у 
Белегишу, нову спортску халу у Голубинцима, изградњу Храма 
Свете Ангелине у Насељу Бановци – Дунав, али и набавку 
најновијих ултразвучних мединцинских апарата који су на услузи 
свим пацијентима у домовима здравља. 

Континуирана брига о социјалним категоријама становништва и 
даље је приоритет руководства локалне самоуправе, али и брига 
о деци и младима. Тако ћемо у наредној години изградити чак 
три спортске сале. Две за школску децу у Новој и Старој Пазови 
и једну у Бановцима са преко 1.500 места коју ће користити сви 
спортски клубови места у подунављу старопазовачке општине. 
Ове године започета је изградња кружног тока у центру Војке, 
реконструкција раскрснице код Базена између Старе и Нове 
Пазове, изградња петље са искључењима на међународни пут 
Е75 између Нове Пазове и Старих Бановаца, километар и по 
новог асфалта на путном правцу Стара Пазова – Стари Бановци, 
али и изградња комплекса трафостанице у индустријској зони 
Крњешевци. 

Председник Општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић

Пример успешне
локалне самоуправе
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Много смо разговора са потенцијалним инвеститорима 
обавили у претходних шест месеци и сада очекујемо 
изградњу једне фабрике, али о томе ћемо детаљније 

говорити када потпишемо купопродајни уговор. Ниједна 
инвестиција није безначајна, то сам више пута поновио. Свако 
ново радно место за нас је битно. Сигуран сам да ћемо након 
четворогодишњег мандата имати исти број запослених као и у 
општини Стара Пазова после истог периода.  

Буџет за наредну годину ће апсолутно поред социјалног дела 
бити и инвестициони. Предвидели смо израду бројних 
пројеката, а затим и њихову реализацију. Не кажем да ћемо их 
све реализовати у 2017. години, али очекујемо подршку од 
виших нивоа власти као и од различитих фондова. Ми ћемо у 
буџету планирати све оне пројекте за које наши суграђани 
сматрају да су приоритетни, а затим ћемо видети да ли ће бити 
довољно средстава да се реализују у наредној години. Ако не, 
свакако ћемо их пренети у 2018. годину. У 2017. години 
планирамо асфалтирање 60 улица на територији општине 
Инђија у укупној дужини од 38 километара. И само реализација 
тог пројекта је од историјског значаја за наше суграђане. Буџет 
за 2017. годину планиран је на нивоу овогодишњег. Очекујемо 
значајан прилив средстава од продаје земљишта у 
индустријским зонама од чега ћемо моћи да реализујемо 
већину пројеката. Финансираћемо све оно што наши суграђани 
сматрају да је битно.

Председник Општине Инђија Владимир Гак

Бићемо раме уз раме
са Старом Пазовом

Велика разлика између мене и мојих претходника је у 
томе што ја можда не знам лепо да причам, али заиста 
радим и причам само истину. Нећу обећати да ће 

објекат Музичке школе ускоро бити завршен, јер се 
тренутно решава судски процес и пре јуна идуће године 
радови сигурно неће почети. Мигранти у Шиду ће остати 
сигурно до краја маја наредне године, свидело се то некоме 
или не. Ми ћемо као локална самоуправа покушати да из 
мигрантске кризе извучемо економски бенефит. Шид је увек 
имао неки проблем и поред тога што се налази на идеалном 
месту, на самој граници. Ми 24 часа бринемо о грађанима 
шидске општине и о њиховим потребама. Урадићемо све 
како би њима било боље, без лажних прича и обећања, јер 
ми овде радимо. Не бавимо се пропагандом ни 
рекламирањем.

На нама је да наставимо да економски развијамо Шид и 
да стварамо боље услове за живот грађана шидске 
општине. Шид је у протеклих неколико месеци претворен у 
градилиште. Током наредних месеци настојаћемо да 
завршимо пројекте и неопходну пројектну документацију 
како бисмо на пролеће кренули у још интензивније радове. 

Буџет за наредну годину је у реалним оквирима, водимо 
рачуна о сваком динару. Најважнији задаци који су пред 
нама је да привучемо инвеститоре који би запослили наше 
људе и да поправимо инфраструктуру. 

Председник Општине Шид Предраг Вуковић

Шид је претворен
у велико градилиште
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Година коју остављамо за собом за нашу општину је била и 
тешка и лепа. С једне стране и даље се боримо са 
наслеђеним дуговањима која морамо да отплаћујемо, а са 

друге стране ову годину су, нарочито њен крај, обележили 
бројни лепи догађаји. У новембру смо, захваљујући донацији 
Фондације Новак Ђоковић, отворили Школицу живота у Доњем 
Товарнику, која ће деци у овом насељу улепшати детињство. 
Ове године смо реновирали четири школе у нашој општини. 
Поред тога што смо деци и наставницима у ове четири школе 
обезбедили боље услове за рад, ова четири реновирања су 
посебно значајна, јер су у њиховој реализацији, поред локалне 
самоуправе, учествовали и бројни донатори и родитељи 
ученика и на тај начин смо показали да када се на решавању 
проблема заједнички ангажују локална самоуправа, локална 
заједница и друштвено одговорне компаније ниједан циљ није 
неостварив.

Ове године је у општини Пећинци са радом почела фабрика 
широм света познате немачке компаније Др Еткер, а своје 
погоне су на нашој територији изградиле су и компаније Phoenix 
pharma и Coficab. Захваљујући новим инвестицијама годину 
приводимо крају са око 1.100 незапослених лица на нашој 
територији, знатно мање него у окружењу, а у наредној години 
циљ ће нам бити да незапосленост још смањимо. 

Председница Општине Пећинци Дубравка Ковачевић Суботички

Пећиначка општина
је добро место за живот

Наредне године општину Ириг очекују велики 
инфраструктурни пројекти. Ми смо мала и сиромашна 
општина, стога се доста ослањамо на пројекте, односно 

на помоћ Покрајине и Републике. У сарадњи са покрајинским 
секретаријатом за урбанизам, извршићемо санацију депоније у 
Врднику. У претходним пројектима смо конкурисали за средства 
за санацију и реконструкцију Гребенског пута на Фрушкој гори, 
од Иришког венаца до Норцева. Одобрен је још један пројекат 
од стране Управе за капитална улагања. У питању је завршетак 
радова на реконструкцији Михизове куће у Иригу. Изградња 
тунела, односно Фрушкогорског коридора није значајна само за 
Ириг, већ и за друге градове. Поред наведених пројеката у 
буџету за 2017. годину планирана је и реконструкција крова 
зграде „Рајковац“, реконструкција и одржавање јавне расвете, 
санација и адаптација зграде „Касина“ у Врднику, санација 
зграде Основне школе „Доситеј Обрадовић“, санација и 
адаптација амбуланте у Крушедолу и реконструкција и уређење 
фасада објеката у којима је седиште органа Општине. У Новој 
години, грађанима општине Ириг желим здравља, то нам је 
најбитније, да буду успешни у свом раду. Желим свима среће 
да истрајемо у пројектима које смо зацртали за следећу годину.

Председник Општине Ириг Стеван Казимировић

Пред нама су велики 
инфраструктурни пројекти
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Куда као земља идемо
у 2017. години? Пише:

Филип Крантић

ЛИЧНИ
СТАВ

Човек се увек нада нечем бољем 
од живота, бољем од онога што 
је имао. Ако нисмо, хоћемо да 

постанемо самостални, одлучујемо 
о својој судбини, остваримо се 
професионално, обезбедимо 
материјално, створимо себи породицу 
и о њој се бринемо, одржимо добре 
односе са комшијом и пријатељем или 
стекнемо нова пријатељства. Потреба 
за тим елементима који чине добар и 
срећан живот је нормална и природна 
сваком човеку. 

Ако упалите ТВ можете чути наше 
политичаре како нереално говоре о 
„расту“, „напретку“, „прогресу“, „бољим 
законима“, „неопходним реформама“, 
„привлачењу нових инвестиција“. 
На основу приче која нам се прича 
пред успављивање рекло би се да 
нам иде и више него добро, чак шта 
више одлично. Међутим, мало је 
чудно како велика већина нас не 
осећа тај напредак. Ја не знам у којој 
развијеној земљи сви ти озбиљни, 
квалификовани и искусни државници 
живе, али ја живим у Србији на 
брдовитом Балкану. У држави чија се 

стопа незапослености крије вероватно 
из разлога што је вртоглаво висока, 
у којој је радник постао практично 
роб без икаквих права, из које млади 
образовани људи масовно емигрирају, 
у којој нема правде, слободе, у којој 
влада цензура медија и информација, 
али се зато промовишу старлете и 
слични облици живота.  

Још мало па ће седамнаест година 
проћи од фамозног 5. октобра. 
Време протиче, али се суштински 
мало тога мења на боље, тапкамо 
у месту по мраку, понекад не знамо 
ни да ли идемо унапред или уствари 
идемо крупним корацима уназад. 
Ко је одговоран за такво стање? 
Истина је да смо сами одговорни. 
Није нас окупирала страна сила и 
наметнула нам своју власт, као што 
је некада Велика Британија учинила 
Индији, нити је изазвала војни удар и 
поставила диктатора по њеној вољи, 
као што су седамдесетих година 
двадесетог века САД радиле широм 
Средње и Латинске Америке. Не, сами 
смо, демократским путем између себе 
бирали себи партије да служе нама и 

спроводе нашу вољу како би нас након 
ратова, страдања и криза одвели у 
„боље сутра“. Међутим, завршили смо 
данас као њихове слуге и заточеници. 
Преварили смо се, а и преварили су 
нас. 

Уместо да воде рачуна о интересима 
народа, који им је дао власт у руке, 
они више воде рачуна о својим и 
интересима својих пријатеља и 
финансијера, тајкуна и криминалаца, 
спроводећи мере које се диктирају 
из Брисела, Вашингтона ма колико 
штетне и непопуларне биле. 
Разочарани у социјализам, наивно 
смо поверовали у бајку о транзицији у 
капитализам. Док смо се ми осврнули 
и схватили шта се дешава, ђаво је 
однео шалу и напунио своје џепове. 
Кажемо да Бог чува Србе, али ђаво се 
увукао међу нас и већ дуго времена 
царује, предводи и води. Као добар 
глумац обмануо нас је, стекао наше 
поверење, те смо помислили да нам 
је пријатељ који нам жели добро. Али 
то није истина, јер он обично води у 
провалију. Мислим да тога морамо 
постати свесни.  

АНЂЕ ЛА НИКО ЛИЋ ИЗ НИКИ НА ЦА 

Вир ту оз на хар мо ни ци
Још од 2011. годи не када је пости

гла одли чан успех у позна том 
шоу про гра му „Ја имам тала нат“ 

где је, сви ра ју ћи на позам јље ној хар
мо ни ци, осво ји ла тре ће место, мла да 
Анђе ла Нико лић из Ники на ца беле жи 
само успон у бру ше њу тог свог тален
та, а послед њи успех је прво место на 
недав но одр жа ном међу на род ном так
ми че њу у Гра цу.

Анђе ла сви ра хар мо ни ку од сво је 
осме годи не, а сада има 15 годи на. 
Мала и крх ке гра ђе, до ско ра је овај 
инстру мент био тек нешто мањи од 
ње. Сада је уче ни ца дру гог раз ре да 
Музич ке шко ле „Миха и ло Вук дра го
вић“ у Шап цу, у кла си про фе со ра Мла
де на Кали ча ни на.

 На так ми че њу „Ја имам тале нат“ 
осво ји ла сам тре ће место међу 5.000 
так ми ча ра, а тај успех је скре нуо 
пажњу на мој тале нат и доста ми помо
гао да наба вим одго ва ра ју ћи инстру
мент за шко ло ва ње  при ча Анђе ла 
Нико лић којој, нажа лост, поро дич на 
мате ри јал на ситу а ци ја не омо гу ћа ва 
да ради, сви ра и так ми чи се оно ли ко 
коли ко би она желе ла, а што би јој сва
ка ко, омо гу ћи ло да додат но раз ви је и 
при ка же свој нео спор ни тале нат.

Ипак мај ка Милан ка и отац Јови ца 

се тру де да, и више но што могу, обез
бе де Анђе ли и добре усло ве за шко ло
ва ње, али и уче шће на так ми че њи ма 
код нас и у ино стран ству. Пре неко ли ко 
годи на се так ми чи ла и у Ита ли ји, а пре 
одла ска у Ита ли ју је одр жан кон церт у 
Руми, на којем су Румља ни могли сво
јим при ло зи ма да помог ну тај пут.

А да тале нат успе шно раз ви ја ука зу
ју и чиње ни це да и даље са так ми че ња 

дола зи са осво је ним првим награ да ма. 
Ове годи не је била и на репу блич ком 
так ми че њу у Бео гра ду, где је осво ји ла 
прву награ ду, а нај бо ља је била и на 
так ми че њу „Зве зда не ста зе“ у Кра гу
јев цу.

 Посеб но ми је дра го што сам ове 
годи не одр жа ла и свој први соли стич
ки кон церт 23. јуна у рум ском Кул тур
ном цен тру. То је био мој начин да се 
захва лим сви ма који су ме подр жа ва
ли, посеб но рум ској општи ни што ми је 
помо гла да наба вим ква ли те тан већи 
инстру мент на којем могу да вежбам 
и насту пам и убу ду ће  каже Анђе ла 
Нико лић. 

Ова мла да и тален то ва на, сада 
тинеј џер ка, на нај бо љи могу ћи начин 
завр ша ва 2016. годи ну  првим местом 
на так ми че њу „Акор де он фест“  које је 
кра јем новем бра одр жа но у Гра цу.

 На овом так ми че њу сам осво ји ла 
прву награ ду у ста ри јој кате го ри ји, где 
сам се так ми чи ла са уче сни ци ма који 
су 1998. и 1999. годи ште. У годи на ма 
које дола зе воле ла бих да  оства рим 
све сво је сно ве и да држим кон цер
те широм све та  откри ва нам Анђе ла 
Нико лић. 

Жели мо да у томе и успе!
С. Џаку ла 

Анђе ла на так ми че њу у Гра цу
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПЕЋИ

Мачванска Митровица, Милована Глишића 4
Тел: 650002, 650118

Срдачне честитке
поводом новогодишњих
и божићних празника

Срећне наступајуће 
новогодишње и божићне 
празнике свим грађанима 

општине Инђија жели

ДОО Агроунија

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА 

Сли ке са Бор ко вач ке коло ни је
Радо ви наста ли на Бор ко вач кој 

ликов ној коло ни ји се тра ди ци о
нал но при ка зу ју рум ској публи

ци у децем бру у Зави чај ном музе ју. 
Ово го ди шња изло жба отво ре на је 20. 
децем бра, када је сли кар ки Босиљ
ки Зиро је вић Лечић, про фе сор ки на 
Ака де ми ји умет но сти у Новом Саду, 
уче сни ци ово го ди шње 44. Ликов не 
коло ни је Бор ко вац уру че на Пла ке та 
„Мили вој Нико ла је вић“. Награ да под
ра зу ме ва да ће добит ни ци у сле де ћој 
годи ни бити орга ни зо ва на и само
стал на изло жба у Зави чај ном музе ју.

Ово го ди шња ЛК Бор ко вац одр жа
на је кра јем авгу ста, уз уче шће девет 
умет ни ка из Руме, Оси је ка, Новог 
Сада, Врба са и Бео гра да. Уче сни
ци коло ни је су, као и рани јих годи на, 
били сме ште ни у објек ту који при
па да Зави чај ном музе ју а нала зи се 
у Бор ков цу, где су њихо ва дела и 
наста ја ла. 

Виши музеј ски савет ник Дра го мир 
Јан ко вић је под се тио да је од пре 
три годи не уста но вљен нови кон цепт 
Ликов не коло ни је Бор ко вац који под
ра зу ме ва да се на коло ни ју пози ва ју 
ауто ри слич них опре де ље ња и пра
ва ца у сли кар ству. Тако су прет про
шле годи не били тзв. „инту и тив ни“ 

умет ни ци, а про шла коло ни ја је била 
посве ће на фото гра фи ји.

 Ове годи не смо позва ли ауто ре 
који негу ју гео ме триј ско сли кар ство, 
одно сно при ме њу ју гео ме три ју у сли
кар ству. Уче сни ци коло ни је су били 
изу зет но задо вољ ни усло ви ма рада, 
али и овим новим кон цеп том коло
ни је. За сле де ћу, 45. Ликов ну коло
ни ју пла ни ра мо да око сни ца буде 
апстракт но сли кар ство  рекао је Јан
ко вић.

Добит ни ца Пла ке те „Мили вој Нико

ла је вић“ Босиљ ка Зиро је вић Лечић је 
иста кла да је њено опре де ље ње да 
уче ству је у раду Бор ко вач ке коло ни је 
упра во то што има свој јасан и темат
ски кон цепт. 

 Еки па умет ни ка која је ове годи
не ради ла била је изу зет но добра и 
инспи ра тив на. Сле де ће годи не сле
ди и моја само стал на изло жба, а по 
завр шет ку факул те та сам већ има
ла јед ну сво ју само стал ну изло жбу 
у Руми  каже Босиљ ка Зиро је вић 
Лечић. С. Џ.

Отва ра ње изло жбе
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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.

ПО КРА ЈИН СКА ВЛА ДА

По др шка за
ка пи тал не про јек те

Пот пред сед ник По кра јин ске вла де Ђор
ђе Ми ли ће вић при мио је 22. де цем бра 
де ле га ци ју Оп шти не Пе ћин ци, ко ју је пред
во ди ла пред сед ни ца Оп шти не Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки. Пот пред сед ник 
Ми ли ће вић је у овом су сре ту, ко је По кра ји
на пред у зи ма у скло пу до го во ра са пред
став ни ци ма свих 45 гра до ва и оп шти на у 
Вој во ди ни, на пла ну при пре ма за јед нич ког 
ра да за 2017. го ди ну, ис та као да пе ћи нач ка 
оп шти на тре ба да ис ко ри сти по тен ци ја ле 
да љег ши ре ња рад них и по слов них зо на.  

На са стан ку у По кра јин ској вла ди, до го
во ре но је да Оп шти на Пе ћин ци мо же ра чу
на ти већ од но ве го ди не на по кра јин ску 
по др шку у ре а ли за ци ји два сво ја ка пи тал на 
про јек та. Та ко ће код Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња, ова оп шти на мо ћи да кон ку ри ше 
за сред ства на ме ње на из град њи во до вод
не мре же у на се љу Обреж, а дру ги зна ча јан 
про је кат, ко ји ће та ко ђе мо ћи да оства ре 
ве о ма бр зо од но си се на из град њу дру гог 
де ла тра се пу та Ши ма нов ци – Срем ски 
Ми ха љев ци.

 Наш циљ у По кра јин ској вла ди је да 
сма њи мо раз ли ке ко је су при сут не у раз во
ју по је ди них ло кал них са мо у пра ва, те 
по стиг не мо ве ћи при вред ни раст, раз ви ја
мо ин ду стриј ске и по слов не зо не, ко му нал
ну ин фра струк ту ру, као и да под сти че мо 
про јек те ко ји ма се по бољ ша ва ју усло ви за 
обра зо ва ње и ути че на ква ли тет пру жа ња 
услу га у си сте му здрав стве не за шти те у 
на шој по кра ји ни  ис та као је овом при ли ком 
пот пред сед ник Ми ли ће вић. 

Ђор ђе Ми ли ће вић ука зао је и на мо гућ
ност свих ло кал них са мо у пра ва да се при
ја ве на ак ту ел не кон кур се По кра јин ске вла
де, где им се ну ди по др шка за иде је и про
јек те ко ји су одр жи ви, а на сред ства ће 
мо ћи да ра чу на ју чак и у де лу ко ји се од но
си на при пре му про јект не до ку мен та ци је. 
Пред став ни ци Оп шти не Пе ћин ци из ра зи ли 
су за до вољ ство у ве зи по стиг ну тих до го во
ра, сма тра ју ћи да су у ра ни јем пе ри о ду 
би ли за по ста вље ни. По че так ре а ли за ци је 
на ве де них про је ка та ви де као ве ли ки по че
так и бо љи так за љу де у свом кра ју, ко ји 
за слу жу ју рав но прав не усло ве жи во та, 
по пут оних ко је ужи ва ју жи те љи ве ли ких 
сре ди на. Де ле га ци ја Оп шти не Пе ћин ци 
по кре ну ла је овом при ли ком и пи та ње у 
ве зи са бо љом бри гом за шти ће ног при род
ног до бра Обед ска ба ра, ко је пред ста вља и 
нај ста ри је за шти ће но под руч је у на шој 
зе мљи. 

Са стан ку са де ле га ци јом Оп шти не 
Пе ћин ци при су ство вао је и ди рек тор Упра
ве за ка пи тал на ула га ња Не дељ ко Ко ва че
вић.

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ

По др шка по ро ди ци 
и у 2017. го ди ни

Оп штин ско ве ће Оп шти не Пе ћин ци до
не ло је на сед ни ци одр жа ној 20. де цем бра 
три од лу ке за хва љу ју ћи ко ји ма ће и у 2017. 
го ди ни из оп штин ског бу џе та би ти из дво је
на зна чај на сред ства за ме ре по др шке по
ро ди ци. И у на ред ној го ди ни по ро ди це са 
но во ро ђен ча ди ма ће од ло кал не са мо у пра
ве до би ја ти јед но крат ни нов ча ни до да так у 
из но су од 40.000 ди на ра, као и хи ги јен ске 
па ке те, а Оп шти на ће из бу џе та из два ја ти и 
сред ства за ре гре си ра ње тро шко ва бо рав
ка у вр ти ћу тре ћег и че твр тог де те та у по ро
ди ци, као и јед ног де те та у по ро ди ца ма са 
бли зан ци ма.

Већ ни ци су да ли са гла сност и на Ло кал
ни ак ци о ни план за по шља ва ња оп шти не 
Пе ћин ци за 2017. го ди ну, ко јим је пред ви
ђе но да ће ло кал на са мо у пра ва у на ред
ној го ди ни из дво ји ти пет ми ли о на ди на ра 
за фи нан си ра ње про гра ма јав них ра до ва, 
про гра ма струч не прак се и ор га ни зо ва ња 
Сај ма за по шља ва ња.

 Кроз про гра ме јав них ра до ва и струч не 
прак се у на ред ној го ди ни ће мо рад но ан га
жо ва ти 28 ли ца. За су фи нан си ра ње ових 
про гра ма кон ку ри са ће мо за сред ства код 
Ре пу бли ке и По кра ји не, као и код европ ских 
фон до ва, а ор га ни зо ва ће мо и ве ли ки Са јам 
за по шља ва ња, на ко јем ће мо ди рект но по
ве за ти не за по сле на ли ца и по сло дав це. На 
Сај му ко ји смо ор га ни зо ва ли то ком ове го
ди не има ли смо од лич не ре зул та те и сто га 
ће мо на ста ви ти са овом прак сом – из ја ви ла 
је тим по во дом Сне жа на Га гић, на чел ни ца 
Оде ље ња за дру штве не де лат но сти.

Са гла сност већ ни ка до би ла је и од лу ка о 
бу џе ту Оп шти не Пе ћин ци за 2017. го ди ну, 
ко јом су при хо ди и при ма ња у оп штин ској 
ка си про јек то ва ни на 1.199.347 ди на ра, а 
рас хо ди су про јек то ва ни у истом из но су. 

ОП ШТИ НА У УЛО ЗИ ДЕ ДА МРА ЗА

Ра дост за ма ли ша не

Чел ни ци пе ћи нач ке оп шти не 23. де цем
бра по де ли ли су но во го ди шње па ке ти ће 
уче ни ци ма од пр вог до че твр тог раз ре да и 
пред школ ци ма у свих 15 на се ља оп шти не 
Пе ћин ци. Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, њен за
ме ник Зо ран Вој кић, на чел ник пе ћи нач ке 
Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић, ње го
ва за ме ни ца 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 сти гли су до сва ког основ ца и 
пред школ ца у оп шти ни Пе ћин ци и по де ли
ли укуп но 1.500 но во го ди шњих па ке ти ћа.

 У сва ком по слу по сто је ле пи и ма ње ле
пи тре ну ци, а у мом по слу је нај леп ше то 

што по вре ме но имам мо гућ ност да об ра
ду јем де цу и то је оно што тре ба да бу де 
тра ди ци ја у на шој оп шти ни. Ра ни јих го ди на 
су оп штин ски функ ци о не ри углав ном уру
чи ва ли па ке ти ће у ма тич ним шко ла ма у 
Пе ћин ци ма, Ши ма нов ци ма и Ку пи но ву, али 
смо сма тра ли да и де ца из ма њих на се ља 
за слу жу ју па жњу и ове го ди не смо се ор га
ни зо ва ли та ко да стиг не мо у сва ко на се ље 
и до сва ког де те та – ни је кри ла за до вољ
ство Ко ва че вић Су бо тич ки.

На чел ник Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр
бо вић је на гла сио да ће пе ћи нач ка ло кал на 
са мо у пра ва то ком но во го ди шњих пра зни ка 
по де ли ти укуп но око 2.000 па ке ти ћа нај мла
ђи ма.

 Ми о де ци не бри не мо са мо за Но ву го
ди ну. То ком го ди не се тру ди мо да им ре но
ви ра њем школ ских обје ка та ство ри мо што 
бо ље усло ве за уче ње, а пре не ко ли ко да на 
смо на Оп штин ском ве ћу до не ли не ко ли ко 
од лу ка ко је ће омо гу ћи ти да то ком на ред
не го ди не на ста ви мо са ме ра ма по др шке 
по ро ди ци. На да мо се да ће све ове ме ре 
ути ца ти на по ве ћа ње на та ли те та у на шој 
оп шти ни и да ће мо на ред них го ди на има ти 
при ли ку да по де ли мо и мно го ви ше па ке ти
ћа, јер ка да су де ца у пи та њу што ви ше, то 
бо ље – ре као је Тр бо вић.

УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА

На превару продају 
кућне бројеве 

Након што су се грађани из неколико 
насеља пећиначке општине обратили 
локалној самоуправи са информацијом да 
непозната лица последњих неколико дана 
иду од куће до куће и продају мештанима 
таблице са кућним бројевима, уз 
објашњење да је то нова законска обавеза 
и да представљају Општину Пећинци, 
огласио се начелник пећиначке Општинске 
управе Жељко Трбовић, који је ово назвао 
безочном преваром и упозорио грађане да 
не наседају на понуде непознатих лица.

 Нити наши грађани имају обавезу 
истицања кућних бројева, нити је Општина 
Пећинци икога овластила да грађанима 
продаје таблице са кућним бројевима. Лица 
која су ових дана спроводила превару са 
продајом таблица са кућним бројевима 
нису са територије наше општине и за 
сада им идентитет још увек није утврђен. 
Апелујем на грађане да, уколико им се 
преваранти појаве на кућним вратима, не 
наседају на њихове понуде и да о свему 
одмах обавесте Полицијску станицу у 
Пећинцима – рекао је Трбовић и додао да 
ће против починилаца ове преваре, након 
што им се утврди идентитет, бити поднете 
пријаве надлежним органима. 

КУ ПИ НО ВО 

Да ва ње кр ви
Цр ве ни крст Пе ћин ци и Ин сти тут за тран

сфу зи ју кр ви Ср би је ор га ни зо ва ли су 23. 
де цем бра, у про сто ри ја ма основ не шко ле 
у Ку пи но ву, осму ре дов ну ак ци ју до бро вољ
ног да ва ња кр ви на те ри то ри ји оп шти не 
Пе ћин ци у овој го ди ни. То ком ак ци је крв је 
по ну ди ло 23, а успе шно да ло 20 да ва ла ца, 
док је тро је од би је но из ме ди цин ских раз
ло га. 
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ПО СЕ ТА АМ БА СА ДОРА
ПА ЛЕ СТИ НЕ 
Спрем ни за
ин ве сти то ре

Оп шти ну Ириг про шлог че тврт ка, 22. 
де цем бра по се ти ли су ам ба са дор Па ле сти
не Мо ха мед Наб хан и пред сед ник Оп шти не 
Ре ко вац Алек сан дар Ђор ђе вић. Они су се 
са ста ли пред сед ни ком ири шке oпш тине 
Сте ва ном Ка зи ми ро ви ћем и ње го вим 
са рад ни ци ма ко ји су им пред ста ви ли по тен
ци ја ле ко ји ма рас по ла жу, пр вен стве но у 
обла сти по љо при вре де. 

Пред сед ник Оп шти не Ре ко вац Алек сан
дар Ђор ђе вић ис та као је да је ве ли ка ствар 
за две ма ле оп шти не, као што су Ириг и 
Ре ко вац, по др шка ам ба са до ра Па ле сти не. 
Ове го ди не на вр ши ло се 20 го ди на при ја
тељ ства оп шти на Ириг и Ре ко вац, те се 
пр ви чо век Ре ков ца на да и да ље успе шној 
са рад њи. 

 За хва лио бих се оп шти на ма Ре ко вац и 
Ириг ко ји су ини ци ја то ри овог су сре та. Ми 
смо два при ја тељ ска на ро да. На са стан ку 
смо уви де ли да по сто ји ве ли ки про стор за 
ме ђу соб ну са рад њу, по го то во у по љо при
вре ди, сто чар ству и ту ри зму – ис та као је 
ам ба са дор Па ле сти не Мо ха мед Наб хан.

Пред сед ник Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи
ми ро вић до дао је да је за Ириг ве о ма зна
чај но ус по ста вља ње ове са рад ње. 

 Ово је са мо по че так бу ду ће са рад ње 
ко ја ће се од ви ја ти из ме ђу на ше две оп шти
не и Па ле сти не. То ком раз го во ра ука за ли 
смо на на ше иде је у раз во ју по љо при вре
де, во ћар ства, ви но гра дар ства и ту ри зма. 
То је за ин те ре со ва ло и ам ба са до ра. По ка
за ће мо се у нај бо љем све тлу ин ве сти то ри
ма ко ји бу ду до ла зи ли из Па ле сти не  ре као 
је Ка зи ми ро вић. 

У дру гом де лу по се те, до ма ћи ни су го сте 
по ве ли у по се ту ком па ни ји „Атос фрук тум“ и 
Ви на ри ји „Де у рић“ у Ма лој Ре ме ти, где су 
об и шли нај мо дер ни је по го не за про из вод
њу ви на, јед ну од нај мо дер ни јих хлад ња ча 
у Ср би ји, као и за са де ја бу ка ко је ова фи р
ма има на око 100 хек та ра, ком плет но 
по кри ве не за лив ним си сте ми ма и про тив
град ним мре жа ма.

С. С.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА

Ку пи беџ,
по мо зи де ци

Из ло жба  „Умет ност у мо јим очи ма“ отво
ре на је про шле сре де, 21. де цем бра у хо лу 
Га ле ри је „Ла зар Во за ре вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ор га ни за то ри из ло жбе су 

ми тро вач ка Га ле ри ја, Оп штин ско удру же
ње осо ба са Да у но вим син дро мом „Да ун“ и 
Оп штин ско удру же ње за по моћ осо ба ма са 
аути змом. Из ло же ни су цр те жи чла но ва 
ова два удру же ња на ста ли у окви ру ли ков
них ра ди о ни ца, а ме ђу мо ти ви на цр те жи ма 
на ла зе се ре пли ке сли ка из фон да Га ле ри
ја ви ђе не очи ма осо ба са Ду но вим син дро
мом и осо ба са аути змом.

Из ло жбе је ху ма ни тар ног ка рак те ра, јер 
су на осно ву из ло же них ра до ва ура ђе ни 
укра сни бе џе ви ко ји се про да ју, а сва сред
ства при ку пље на од про да је би ће на ме ње
на овим удру же њи ма. Бе џе ви мо гу да се 
ку пе у про сто ри ја ма Га ле ри је.

М. Н.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Пакетићи
за најмлађе

У Град ској кући у Срем ској Митро ви ци 
про шле субо те, 24. децем бра Град Срем
ска Митро ви ца, зајед но са Удру же њем 
„Дете и свет“ и Цен тром за соци јал ни рад, 
поде лио је ново го ди шње паке ти ће за 863 
деце узра ста до 14 годи на из социјално 
угрожених породица.  Ж. П.

МЗ ЦЕНТАР

Поклони за
Дневни боравак

Већ традиционално пред новогодишње 
празнике чланови Месне заједнице Центар 
из Сремске Митровице посетили су Дневни 
боравак Школе за основно и средње 

образовање „Радивој Поповић“ у Сремској 
Митровици и кориснике обрадовали 
пакетићима.

ТАЛЕН ТИ 2016.

Успе шни Зма јев ци
Покра јин ска вла да и Покра јин ски секре

та ри јат за спорт и омла ди ну и ове годи не 
21. децем бра уру чи ли су лау ре а те фон да 
„Тален ти 2016“ нај у спе шни јим уче ни ци ма и 
њихо вим мeнторима за оства ре не резул та
те у школ ској 2015/2016. годи ни. Награ де је 
доби ло 73 уче ни ка и 74 мен то ра који су 
оства ри ли врхун ске резул та те на так ми че
њи ма у земљи и ино стран ству. Међу награ
ђе ним уче ни ци ма у обла сти нау ке је и 
уче ник Основ не шко ле „Јован Јова но вић 
Змај“ из Срем ске Митро ви це Нико ла Дуго
ши ја и његов мен тор Бра ни сла ва Блај ваз. 
Нико ла је при зна ње добио на осно ву 
резул та та постиг ну тих на так ми че њу из 
физи ке.

ГРАД СКИ ТРГ

Бо жић на ули ца

Са да већ тра ди ци о нал на, ше ста по ре ду 
ма ни фе ста ци ја „Бо жић на ули ца“, ко ја сво
јим тра ја њем по ве зу је ка то лич ки и пра во
слав ни Бо жић, отво ре на је 23. де цем бра 
на Град ском тр гу у Руми.

Све до 7. ја ну а ра у цен тру Ру ме ће се 
одр жа ти низ за ни мљи вих ак тив но сти, 
углав ном на ме ње них де ци.

Ово го ди шњу „Бо жић ну ули цу“ је зва нич
но отво рио Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Ру ма, ко ји је ука зао 
да да ни ко ји до ла зе су да ни пра зни ка и 
по же лео је де ци да их про ве ду у ра до сти, 
љу ба ви и сре ћи са сво јим по ро ди ца ма, 
али и вр шња ци ма. 

 На дам се да ће вам се при пре мље ни 
са др жа ји сви де ти и да ће те им при су ство
ва ти са сво јим дру га ри ма у ми ру и ве се љу 
 ре као је, у име по кро ви те ља ма ни фе ста
ци је, Сте ван Ко ва че вић.

Ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Ру ма, ко ја је ор га ни за тор „Бо жић не ули це“, 
Мир ја на Ву ја си но вић је за хва ли ла ма ли
ша ни ма и вас пи та чи ма из „По ле тар ца“ 
ко ји увек при су ству ју и улеп ша ју ово отва
ра ње и по же ле ла сви ма срећ не на сту па ју
ће пра зни ке.

Све до 7. ја ну а ра пла ни ра не су још 
пред ста ве за де цу „Ку ва се, ку ва“, обе ле
жа ва ње вер ског пра зни ка „Оци“, као и 
на сту пи гру па „Љу би ча ста ки ша“, „Ше ћер 
у кр ви“, по том на ступ хо ра Основ не шко ле 
„Ду шан Је ко вић“ и 6. ја ну а ра у 19 ча со ва 
на Град ском тр гу ће се обе ле жи ти Бад ње 
ве че.

С. Џ.

IRIG

SREMSKA MITROVICA

RUMA
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ОВАН: Послов не 
при мед бе које вам 
неко упу ћу је тре ба 
при хва ти ти са одре

ђе ном резер вом. Уко ли ко је реч о 
раз ли чи тим ста во ви ма чак ни 
додат на обја шње ња вас неће 
оправ да ти пред неким сарад ни
ци ма. Осми сли те алтер на тив но 
реше ње. Посто ји осо ба која у 
вама покре ће разно вр сна инте
ре со ва ња или роман тич не 
жеље.  

БИК: Уме те да оста
ви те озби љан ути сак 
на око ли ну и да орга
ни зу је те сво је сарад

ни ке на зајед нич ку акци ју. Потру
ди те се да задо во љи те раз ли чи
те кри те ри ју ме или инте ре со ва
ња, све се лак ше реша ва у ства
ра лач ко, и ведром рас по ло же њу. 
Потреб но  је да се осло бо ди те од 
неких емо тив ни коч ни ца које 
има те, посеб но ако вас на то 
инспи ри ше бли ска осо ба. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Уко ли ко 
се ваши послов но
финан сиј ски инте ре
си не покла па ју са 

зајед нич ким циље ви ма, не буди
те сујет ни. Важно је да оства ри те 
ком про ми сно реше ње, али и да 
сачу ва те сво је послов не при о ри
те те. Затра жи те нечи ју подр шку. 
Нема раз ло га за осе ћај неси гур
но сти који вас наво ди на при кри
ва ње исти не. 

РАК: Важно је да се 
при др жа ва те већ 
про ве ре ног обра сца 
у послов нофинан сиј

ској сарад њи и да избе га ва те 
непо треб не иза зо ве. Ризик има 
дво стру ки ефе кат, раз ми сли те о 
могу ћим после ди ца ма. Увек 
посто ји и фак тор изне на ђе ња. 
Нема потре бе да уно си те додат
ну сум њу или емо тив ну тен зи ју у 
зајед нич ки однос са бли ском 
осо бом. 

ЛАВ: Нера зу ме ва ње 
у дого во ру са сарад
ни ци ма про лон ги ра 
даље пла но ве и 

зајед нич ки акци ју коју има те. У 
зајед нич ком инте ре су је да се 
акту ел ни про бле ми реша ва ју у 
нај кра ћем року или без додат них 
ком пли ка ци ја. Пока жи те више 
толе ран ци је. Уко ли ко вас опте
ре ћу ју нове диле ме или емо тив
не смет ње раз го ва рај те искре но 
са воље ном осо бом.

ДЕВИ ЦА: Ста ло вам 
је да заве де те нови 
режим у сво јој око ли
ни и стро го оце њу је те 

нечи је пона ша ње. Све сво је оба
ве зе жели те да при ве де те кра ју, 
чак и по цену да ваши сарад ни ци 
има ју неко дру га чи је или супрот
но мишље ње. Избе га ва те осе
тљи ве теме које ири ти ра ју воље
ну осо бу. При ла го ди те сво ја емо
тив на инте ре со ва ња зајед нич
ким потре ба ма. 

ВАГА: Делу је те нео д
луч но, јер нова ситу а
ци ја на послов ној сце
ни оста вља нео д ре

ђе ни ути сак. Тешко вам је да 
про на ђе те кори сно реше ње које 
би задо во љи ло зајед нич ке инте
ре се. Уви ђа те да посто је раз ли
чи ти кри те ри ју ми . Жели те да 
испо шту је те неки зајед нич ки 
дого вор, али при ме ћу је те да 
парт нер има дру га чи ја инте ре со
ва ња. 

ШКОР ПИ ЈА: У сусре
ту са сарад ни ци ма 
делу је те сум њи ча во и 
задр жа ва те одре ђе ну 

дис тан цу. Уко ли ко се пре ви ше 
про ти ви те нечи јој вољи, оче ку ју 
вас оте жа ва ју ће окол но сти и 
додат не оба ве зе. Нема потре бе 
да пре це њу је те лич не могућ но
сти. Ства ри које оку пи ра ју вашу 
пажњу не наи ла зе на знак одо
бра ва ња код бли ске осо бе. 

СТРЕ ЛАЦ: Пажљи во 
ана ли зи рај те сво ју 
око ли ну и сарад ни ке, 
потреб но је да се 

добро инфор ми ше те о раз ли чи
тим послов ним аспек ти ма. Ства
ри које чини те без нечи јег зна ња 
пред ста вља ју потен ци јал ни 
ризик за послов ну сарад њу и 
ваш ста тус. Неко вам даје до 
зна ња да оче ку је ваше раз у ме
ва ње и већу при вр же ност посеб
но ако се затек не те у интри гант
ним ситу а ци ја ма. 

ЈАРАЦ: Нови дога ђа
ји или про ме не на 
послов ној сце ни могу 
да вас дове ду у пома

ло непри јат ну ситу а ци ју. Добро 
про це ни те тре ну так за акци ју и 
про ве ри те инфор ма ци ју са који
ма рас по ла же те, могу ће су погре
шне про це не. Парт нер поку ша ва 
да вас ора спо ло жи сво јим иде ја
ма, али ви реа гу је те на супро тан 
начин и тра жи те дру га чи ји вид 
емо тив ног под сти ца ја. 

ВОДО ЛИ ЈА: Делу је те 
врло амби ци о зно, 
пажљи во про ве ра ва
те раз ли чи те инфор

ма ци је које ути чу на ква ли тет у 
зајед нич ком посло ва њу. Упо тре
би те сво ју прак тич ну памет и 
иску ство у оној мери коли ко је 
потреб но да зашти ти те послов не 
инте ре се. Потру ди те се да обра
ду је те свог парт не ра уз при год не 
мани ре и са неким нео бич ним 
иде ја ма. 

РИБЕ: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми, потру
ди те се да оста ви те 
добар ути сак на сво ју 
око ли ну. Немој те про

пу сти ти при ли ку која обе ћа ва 
послов ни доби так или неки вид 
кори сне рекла ме. Важно је да се 
пра вил но анга жу је те у раз ли чи
тим прав ци ма. Недо ста је вам 
емо тив ни под сти цај али ви не 
жели те да се поми ри те са пасив
ном уло гом.

VREMEPLOV
28. де цем бар

1869. Ви ли јем Семпл из Оха ја 
па тен ти рао жва ка ћу гу му. 
1895. У па ри ском ре сто ра ну Гран 
ка фе бра ћа Луј и Огист Ли мијер 
ор га ни зо ва ли пр ву филм ску про
јек ци ју.

29. де цем бар
1921. Ро ђен срп ски пи сац До бро
сав Ћо сић, пр ви пред сед ник 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
од ју на 1992. Кра јем 80их дао 
под сти цај на ци о на ли стич кој 
по ли ти ци Сло бо да на Ми ло ше ви
ћа. 
1981. Умро хр ват ски књи жев ник 
Ми ро слав Кр ле жа, јед на од нај
зна чај ни јих лич но сти у кул тур но 
 књи жев ним зби ва њи ма на ју го
сло вен ском про сто ру у 20. ве ку.

30. де цем бар
1922. Зва нич но осно ван Са вез 
Со вјет ских Со ци ја ли стич ких 
Ре пу бли ка, ства ра њем кон фе де
ра ци је Ру си је, Бе ло ру си је, Укра
ји не и Тран скав ка ске Фе де ра ци
је. 

31. де цем бар
1845. Ро ђен је Ни ко ла Па шић, 
је дан од нај зна чај ни јих по ли ти ча
ра у исто ри ји Ср би је и Ју го сла ви
је, осни вач и во ђа На род не ра ди
кал не стран ке (18811926).
1911. Ма ри ја Скло дов ска Ки ри 
до би ла је дру гу Но бе ло ву на гра
ду за хе ми ју за ис тра жи ва ње 
ра ди о  ак тив них еле ме на та. Пр ву 
је 1903. по де ли ла је са су пру гом 
Пје ром и Бе ке ре лом.

1. ја ну а р
45. п.н.е. Сту пио је на сна гу но ви, 
Ју ли јан ски ка лен дар, ко јим је Гај 
Ју ли је Це зар, пре ма са ве ти ма 
грч ког астро но ма из Алек сан дри
је Со си ге на, ре фор ми сао ра чу на
ње вре ме на та ко што је за по че
так го ди не од ре дио 1. ја ну ар уме
сто 1. мар т. 
1582. Па па Гр гур XIII је ре фор ми
сао ка лен дар, што је нај ве ћи број 
зе ма ља при хва тио, док су Ју ли
јан ски за др жа ле срп ска, ру ска и 
још не ке пра во слав не цр кве.

2. ја ну ар
1898. Ро ђе на срп ска глу ми ца 
Љу бин ка Бо бић, чла ни ца На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду од 
1920. То ком ду ге ка ри је ре ту ма
чи ла је нај ра зли чи ти је ли ко ве, а 
не над ма шном се сма тра њена 
ин тер пре та ци ја Жив ке у ко ме ди ји 
„Го спо ђа ми ни стар ка“ Бра ни сла
ва Ну ши ћа. 

3. ја ну ар
1868. У Ја па ну уки ну та ин сти ту
ци ја шо гу на и по че ла „про све ти
тељ ска ера“ ди на сти је Ме и џи. 
Цар Му цу хи то ус по ста вио цен
трал ну цар ску власт, спро вео 
ре фор ме по европ ском узо ру и 
отво рио пут за бр зи раз вој Ја па
на. 
1924. Ен гле ски егип то лог Ха у ард 
Кар тер у До ли ни кра ље ва у бли
зи ни Лук со ра у Егип ту на шао 
сар ко фаг фа ра о на Ту тан ка мо на. 

4. ја ну ар
1960. У са о бра ћај ној не сре ћи 
по ги нуо фран цу ски пи сац Ал бер 

Ка ми, до бит ник Но бе ло ве на гра
де за књи жев ност 1957.

5. ја ну ар
1589. Умр ла фран цу ска кра љи ца 
ита ли јан ског по ре кла Ка та ри на 
де Ме ди чи, кћер ка го спо да ра 
Фи рен це Ло рен ца II, ко ја је по сле 
смр ти му жа Ан ри ја II од 1560. 
вла да ла Фран цу ском као ре гент. 
Уз по др шку па пе Гр гу ра XIII 1572. 
ор га ни зо ва ла по кољ про те ста на
та, „Вар то ло меј ску ноћ“. 
1991. Умро срп ски пи сац Вас ко 
По па, члан Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти, нај пре во ђе ни
ји срп ски пе сник у дру гој по ло ви
ни XX ве ка. На зи ван је зич ким 
чу до твор цем и по след њим ве ли
ким ори ги нал ним пе сни ком. 

6. ја ну ар
1919. Умро је Те о дор Ру звелт, 
пред сед ник САД (19011909), 
чи ја је по ли ти ка ство ри ла свет ску 
си лу од до тад изо ла ци о ни стич ке 
Аме ри ке. Спро вео је план за 
из град њу Па нам ског ка на ла, а за 
по сре до ва ње у Ру ско  ја пан ском 
ра ту 1905. до био је 1906. Но бе
ло ву на гра ду за мир.
1929. Ју го сло вен ски краљ Алек
сан дар I Ка ра ђор ђе вић уки нуо је 
Ви дов дан ски устав, рас пу стио 
На род ну скуп шти ну и за вео лич
ну власт у др жа ви. 

7. ја ну ар
1943. У Њу јор ку је умро Ни ко ла 
Те сла, срп ски на уч ник и про на ла
зач на по љу елек тро тех ни ке и 
ра дио  тех ни ке. Од 1884. до смр
ти жи вео је у САД, где је па тен ти
рао око 700 про на ла за ка од ко јих 
не ко ли ко де се ти на има ши ро ку 
при ме ну.

8. ја ну а р
1942. Ро ђен је Стивeн Хо кинг, 
ис так ну ти ен гле ски фи зи чар. 
Ре пу та ци ју јед ног од во де ћих 
свет ских на уч ни ка 20. ве ка сте
као је на кон об ја вљи ва ња књи ге 
о по ре клу уни вер зу ма „Крат ка 
исто ри ја вре ме на“ (1988).

9. ја ну ар
1856. Ро ђен срп ски ком по зи тор и 
му зич ки пе да гог Сте ван Сто ја но
вић Мо кра њац. Ње го во де ло сма
тра се нај зна чај ни јом ета пом у 
раз во ју срп ске на ци о нал не му зи
ке у 19. ве ку.
1878. У Срп ско  тур ском ра ту 
срп ска вој ска ушла у Ниш, а Тур
ци су на ред ног да на пре да ли 
твр ђа ву и ва рош, чи ме је окон ча
на тур ска упра ва у том гра ду. 
Бор бе су тра ја ле 25 да на, а од лу
чу ју ћа је би ла по бе да Бра ни чев
ске бри га де на Че гру. 

10. ја ну ар
1909. Ро ђен срп ски фи зи чар и 
хе ми чар Па вле Са вић, ко ји је 
свет ски ре но ме сте као ка да је са 
Ире ном Жо лио Ки ри 1937. и 
1938. у Па ри зу от крио изо то пе 
по зна тих еле ме на та бом бар до ва
њем ато ма ура на спо рим не у тро
ни ма. Од 1947. ру ко во дио из град
њом Ну кле ар ног ин сти ту та у Вин
чи и до 1960. био ди рек тор 
Ин сти ту та. Од 1971. до 1981. био 
пред сед ник Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти.

HOROSKOP
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Сре да, 28. (15) децем бар  
Св. све ште но му че ник Елев те ри је; Пре по доб ни 
Павле

Четвр так, 29. (16) децем бар  
Све ти про рок Агеј, Све та Тео фа ни ја цри ца

Петак, 30. (17) децем бар  
Св. про рок Дани ло; Св. пре по доб ни муч. ђакон Ава
кум и игу ман Пај си је

Субо та, 31. (18) децем бар  
Све ти муче ник Сева сти јан; све ти Модест и дру ги

Неде ља, 1. јану ар (19. децем бар)  
Све ти муче ник Бони фа ти је (Оци)

Поне де љак, 2. јану ар (20. децем бар)  
Св. Игња ти је Бого но сац; Св. Дани ло II Срп ски 
(Прет праз. Рожде ства)

Уто рак, 3. јану ар (21. децем бар)
Све та муче ни ца Јули ја на; Све ти Петар Кијев ски

Сре да, 4. јану ар (22. децем бар)  
Све та вели ко му че ни ца Ана ста си ја

Четвр так, 5. јану ар (23. децем бар)  
Св.10 муче ни ка Крит ских; Преп. Наум Охрид ски – 
Туцин дан 

Петак, 6. јану ар (24. децем бар)
Пре по доб но му че ни ца Евге ни ја  Бад њи дан  

Субо та, 7. јану ар (25. децем бар)  
Рожден ство Хри сто во – Божић 

Неде ља, 8. јану ар (26. децем бар)  
Сабор Пре све те Бого ро ди це

Поне де љак, 9. јану ар (27. децем бар)  
Све ти прво му че ник и архи ђа кон Сте фан 

Уто рак, 10. јану ар (28. децем бар)  
Све тих 20.000 муче ни ка Нико ми диј ских

Сре да, 11. јану ар (29. децем бар)  
Све тих 14.000 мла де на ца Витле јем ких

Crkveni kalendar

• Не одла жи за сутра 
оно што можеш одло жи
ти за пре ко су тра.
• Не оста вљај ништа 
недо вр…
• Не пљуј по поду. Пљу
вач ка ти може за неко га 
затре ба ти. 
• Није све тако црно. 
Бели се двор.
• Није све у нов цу, има 
нечег и у некрет ни на ма.
• Није важно сти ћи 
први. Важно је сти ћи 
пре дру гог. 

Свињ ски фи ле
пу њен пе чур ка ма

Са стој ци: 700 г свињ ског фи леа 500 г сит них 
пе чу ра ка, по ла че на бе лог лу ка, ма ли цр ве ни лук, 
ве зи ца пер шу на, по ла ча ше пи ва, 20 г пу те ра, 4 
ка ши ке ма сли но вог уља, 3 ка ши чи це со ли, 1/2 
ка ши чи це би бе ра. 

При пре ма: Про пр жи те бе ли лук на пу те ру. 
До дај те пе чур ке, по со ли ти, по би бе ри ти и пр жи ти 
де се так ми ну та. На кра ју до дај те ма ло сец ка ног 
пер шу на. Ра се ци те фи ле по ду жи ни та ко да до би
је те ве ћу шни ту. На њу рас по ре ди те по ла ко ли чи не 
пе чу ра ка, уро лај те ме со и уве жи те га. Исец кај те 
цр ве ни лук. За греј те уље и про пр жи те ме со са сец

ка ним цр ве ним 
лу ком, па за лиј
те пи вом. Ку вај
те не ко ли ко 
ми ну та, па по со
ли те и по би бе
ри те. По кло пи те 
ти гањ и ку вај те 
око по ла са та. 
Ма ло пред крај 
ку ва ња до дај те 
оста так пе чу ра
ка и крат ко све 
про дин стај те.

Тор та са ја фа
и пла зма кек сом

С а  с т о ј  ц и : 
ли тра мле ка, 3 
пу дин га од 
ва ни ле (мо же 
са уку сом слат
ке па вла ке, 
бе ле ка фе и 
слич ни ), 150 г 
мар га ри на, 100 
г ше ћер ау пра
ху, 250 мл слат ке па вла ке, 150 г пла зма кек са, 300 г 
ја фа кек са. 

При пре ма: 800 мл мле ка ста ви ти да про ври. У 
пре о ста лих 200 мл до да ти пу динг и ше ћер па из ме
ша ти и ка да мле ко про ври за ку ва ти, па ме ша ти док 
се не згу сне. Скло ни ти са ва тре и оста ви ти да се 
охла ди. Улу па ти мар га рин са ше ће ром у пра ху. Мар
га ри ну и ше ће ру до да ти охла ђен пу динг па улу па ти 
за јед но. Уму ти ти слат ку па вла ку па и њу до да ти уму
ће ном фи лу.

На сец ка ти ја фа кекс, а пла зму из ло ми ти. У по ла 
фи ла до да ти пла зму а у по ла ја фа кекс и про ме ша
ти. Ка луп об ло жи ти фо ли јом или ке сом, а мо же те 
све сла га ти у окру глу шер пу. Ста ви те део са ја фа 
кек сом, па део са пла змом. Оста ви те сат – два у 
за мр зи ва чу па окре не те на тац ну.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Пе јић 
Ми лан и Ви шња  Ру ма, 
Бо жић Јо ви ца и Бо жа на  
Ру ма, Пе тро вић Вла ди мир и 
Ста ни сла ва  Чал ма, Вла јић 
Ма не и Ма ри на  Срем ска 
Ми тро ви ца, Чу пић Алек сан
дар и Ива на  Ма чван ска 
Ми тро ви ца, То по лић Го ран 
и Гор да на  Ру ма, Ре пар ски 
Алек сан дар и Те о до ра, 
Ми рић Де јан и Ду шан ка  
Шид.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Се ку лић 
Го ран и Го спа ва  Срем ска 
Ми тро ви ца, Стој ко вић Рај ко 
и Мир ја на  Бин гу ла, Јо ва
но вић Бра ни слав и Јо ва но
вић Ми лан ка  Срем ска 
Ми тро ви ца, Пе дић Зден ко и 
Би ља на  Ру ма, Ћир ко вић 
Зо ран и Ба лаш – Ћир ко вић 
Мо ња  Хрт ков ци, Јер кић 
Ми лен ко и Сла ђа на  Март
ни ци, Бо жи но вић Го ран и 
Ма ри ја – Ги ба рац, Гво ка 
Ни ко ла и Та ма ра  Ја рак, 
Гру јић Де јан и Је ле на  
Срем ска Ми тро ви ца.

УМР ЛИ: Ми ћо Јо ва но вић, 
рођ. 1957; Је ле на Јер ко вић, 
рођ. 1950; Ста ни мир Јо чић, 
рођ. 1929; Пер са Па тен ко
вић, рођ. 1951; Јо ван ка 
То ма со вић, рођ. 1956; 
Ма ри ја Сун ђи, рођ. 1960; 
Јо сип Мра зек, рођ. 1936; 
Цви је та Јор гић, рођ. 1926; 
Мар тин Гај че вић, рођ. 1949; 
Љу би ца Сур ла, рођ. 1937; 
Да вид Јо ва но вић, рођ. 
1930; Бо шко Мом чи ло вић, 
рођ. 1931; Дра ги ша Ста мен
ко вић, рођ. 1955; Дра ги ња 
Кља јић, рођ. 1947; Жи ка 
Ни ко лић, рођ. 1949; Бра ни
вој Јо ви чић, рођ. 1946; 
Љу би ца Рај ко вић, рођ. 
1934; Ма ри ја Ба цић, рођ. 
1930.

RUMA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Небој
ша Бар ба рић и Ната ша Вуч
ко вић, Бојан Коса но вић и 
Јадран ка Коса но вић, Дуле 
Срем че вић и Суза на Калу
ђе ро вић, Борис Пути ца и 
Жељ ка Геор ги је вић.

УМР ЛИ: Рај ко Ада мо вић, 
рођ. 1931, Радо ван Дро бац, 
рођ. 1932, Миро слав Мар ко
вић, рођ. 1935, Сло бо дан 
Вукић, рођ. 1946.

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 час
28.12. Игла ис под пра га
4, 5, 6, 8 и 11. 1. Ма ша и 
ме двед у 17.00 и 19.00 ча со
ва
12 – 18.1. Име: До бри ца, 
пре зи ме: не по зна то

Грађанима румске општине и нашим 
члановима желимо срећне 

новогодишње и божићне празнике
и успешну 2017. годину

Градска библиотека
„Атанасије Стојковић“
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Божић и Нова година 

Када се Адам и Ева, на наговор 
ђавола прерушеног у змију, 
огрешише о Божју заповест и 

кушаше плодове (јабуку) са дрвета 
сазнања добра и зла, Бог их праведно 
казни и истера из раја у коме су да 
тада безбрижно живели. Праотац и 
прамајка, остављени да се сами о 
себи старају, спознаше напоре, страх, 
болест, жалост па и смрт. Сретни и 
безбрижни у рају, Адам и Ева 
постадоше несретни и проклети. Али, 
човек је слика и прилика Божја, те 
стога Створитељ није човека сасвим 
од себе одбацио, већ му је дао наде 
да ће у своје време послати 
Спаситеља, који ће измирити људе с 
Богом, и који ће крвљу својом 
искупити људски род од првобитног 
греха, а васкрсењем својим уништити 
грех и смрт.

Дуго су поједини побожни људи 
жељно очекивали када ће се 
Спаситељ јавити, а тек када је дошло 
време да се остваре пророштва 
старозаветних пророка и да се испуни 
рачун пророка Данила, на 5.508 
година од стварања света, или 753. 
године од оснивања Рима, „посла Бог 
свог сина једнородног, који се родио 
од жене“, после девет месеци од 

Благовештења, у Јудеји, у облику 
човека.

У то доба владавина јудејска беше 
већ давно престала, а народ јеврејски 
је, после дугог робовања многим 
господарима, био под влашћу 
Римљана. Пред рођење Христово, 
римски император Август издаде 
заповест да се у римској царевини 
изврши попис становништва. Свако је 
морао ићи да се попише у оном месту 
одакле су му били преци. Пошто 
Марија беше од лозе цара Давида, 
који је родом био из Витлејема, а 
такође и њен стваралац Јосиф, они 
крену из Назарета Галилејског, где су 
живели, у Витлејем баш у време када 
је требало да се роди Исус Христос. 
Уморни путници стигоше у Витлејем 
увече, а пошто због своје сиротиње не 
могаше да нађу преноћиште, 
потражише склониште у једној пећини 
у околини Витлејема, у којој су 
пастири за време непогода склањали 
своја стада. Те ноћи Дјева Марија 
„опрости се свога бремена“ и роди 
Сина првенца и јединца, и повивши га 
у пелене, положи га у јасле. „У 
најбеднијем стању, у јаслама лежаше 
Онај, који сада седи на највишем 
престолу“. У ноћи када се родио Исус, 

у Витлејему и околини владала је 
дубока тишина; само будни беху 
витлејемски пастири, код својих стада 
на испаши. У једном тренутку 
угледаше велику светлост и анђела 
који силажаху са неба. Пастире обузе 
страх, али анђео стаде међу њих и 
рече им: „Не бојте се, мене је Бог 
послао да вам јавим велику радост, 
која ће бити свему народу. Овог часа 
родио се у Витлејему Богом обећани 
Спаситељ света, Христос. У пећини 
код самог града, ви ћете наћи дете 
повијено, где лежи у јаслама“.

Пошто анђео ишчезе, пастири 
пуни радости похитају у пећину 
и погледавши малог Исуса 

смерно му се поклонише. Затим 
испричаше Јосифу и Марији све што 
им је Бог открио и шта су од анђела 
чули, па одоше славећи и хвалећи 
Бога. У исто то време, над земљом 
израелском појави се велика и сјајна 
звезда, која беше необична с тога што 
се није кретала од истока ка западу, 
као све звезде, већ се кретала према 
југу, а не беше на висини као остале 
звезде, већ у висини птичијег лета. 
Према ондашњем веровању, сваки 
човек имао је на небу своју звезду, 
која је онолико сјајна и велика, колико 
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Веровали или не, многе светски 
познате личности славе православне 
празнике. Неки због предака, неки због 
емотивних партнера, а неки због љубави 
према православљу... Празнике по 
православним обичајима славе глумци 
Џенифер Енистон, Кристијан Бејл, певач 
групе „Дипеш мод“ Дејвид Гахан, Наоми 
Кембел, Том Хенкс, Ким Кардашијан, 
глумац Џонатан Џексон и многи други... 
Џенифер Енистон је православну 
религију наследила од оца Џона 
Енистона, такође глумца, рођеног као 
Јанис Анастасакис на грчком острву Крит. 
Једна од најпопуларнијих холивудских 
глумица давала је прилоге за цркву под 
окриљем Васељенске патријаршије. 
везда низа филмова, Том Хенкс, рођен је 
у католичкој породици, али се касније 
одрекао католичанства и прешао у 

православље. Разлог је била његова 
друга супруга Рита Вилсон, глумица 
бугарско  грчких корена. Ритин тата је из 
Бугарске, док јој је мајка Гркиња. Ким 
Кардашијан рођена је у Лос Анђелесу, 
али је пореклом Јерменка. Звезда је 
прошле године на свом Твитер профилу 
свима честитала Божић 7. јануара. 
Глумац Кристијан Бејл примио је 
православну веру када се пре 15 година 
оженио Сиби Блажић, бившим америчким 
моделом српског порекла. Певач гупе 
„Дипеш мод“ Дејвид Гахан, такође је 
преузео православну веру своје супруге 
грчког порекла Џенифер Скилаз. Наоми 
Кембел рођена је у Лондону, мајка јој је с 
Јамајке, а оца никада није упознала. 
Током везе са руским тајкуном 
Владиславом Дороњином Наоми је 
постала верник Руске православне цркве.

Ко од познатих слави 
православни Божић? 

Кратка историја
Нове године
Вавилон

Сматра се да је Нова година 
прослављана још у античком 
Вавилону 2.000 година п.н.е, а 
датум њеног обележавања је падао 
негде око пролећне равнодневнице, 
средином марта. Древни Вавилонци 
су тада започињали 
дванаестодневни фестивал  Акиту, 
што дословно значи „сетва јечма“. 
Њиме су Вавилонци славили 
препород природе и победу богова 
над силама хаоса.

Стари Рим
Римска нова година се у почетку 

такође поклапала са почетком 
пролећне равнодневнице, међутим 
када су Римљани усвојили нови, 
соларни календар за почетак нове 
године одређен је 1. јануар. За 
Римљане јануар је имао велико 
значење, његово име је изведено из 
имена Јанус, бога промене и 
почетка. Јанус је представљан са 
два лица, једно које гледа уназад и 
једно које гледа ка напред. 

Римљани су славили 1. јануар 
приношењем жртава Јанусу у нади 
да ће им подарити срећу у новој 
години. За време празника 
уобичајено је било да пријатељи и 
комшије размењују поклоне од 
смокви и меда.

Кинези 

Кинези Нову годину славе између 
17. јануара и 19. фебруара и 
представља вишедневни фестивал 
којим се традиционално одавала 
почаст божанствима и прецима. 
Нова година је прилика за Кинезе 
да окупе целу породицу на вечери, 
такође породица обавља 
традиционално чишћење куће којим 
се из куће симболички истерује 
лоша срећа и на њено место позива 
добра срећа у предстојећој години. 
Према предању почетак Нове 

је угледан положај човека на земљи. 
Ова чудна звезда навела је на мисао 
три мудраца са далеког истока, из 
Персије да се родио неки врло 
угледан човек, највероватније цар. 
Зато персијски мудраци кренуше по 
звезди да траже новорођеног цара да 
му се поклоне.

Од дана Христовог рођења 
започиње хришћанска ера, и од 
тог дана хришћански народи, а 

и остали свет, почињу бројати године. 
За спомен рођења Христова, још од 
апостолских времена установљен је 
велики празник  Божић. Свети Јован 
Златоусти каже да је Божић извор за 
све празнике хришћанске, јер да није 
било Христовог рођења, не би било 
ни крштења, ни васкрсења, ни других. 
Божић се од почетка није празновао 
истог дана, већ је тек у четвртом веку, 
у време цара Аркадија, уведено да се 
Божић празнује одвојено од 
Богојављења и да се празнује 25. 
децембра, по јулијанском календару 
(7. јануара, по новом, грегоријанском). 
Тога истог дана Римљани су имали 
дан слављења сунца које се 

непрестано враћа к лету и обнавља, 
па је празновање Божића одређено у 
тај дан да би се потиснуо овај римски 
празник. Да би се хришћани достојно 
припремили за Божић установљен је 
пост од 28. децембра до 6. јануара 
увече (од 15. новембра до 24. 
децембра), који није тако строг као 
ускршњи. Он одговара зимском, 
годишњем одмору. Међутим, Божић, 
ма у који дан пао, мрсни је дан. На 
икони се Христово рођење 
представља овако: пећина и у њој 
јасле; пресвета Богородица са 
Јосифом и младим Исусом. Пастири 
се клањају, а сјајна звезда својом 
светлошћу осветљава новорођеног 
Христа. На висини лете анђели, за 
јасле привезане су мазге, а јагње је у 
првом плану. О Божићу људи се, 
уместо уобичајеног поздрава, 
поздрављају са „Христос се роди“ и 
„Ваистину се роди“. Ниједан празник 
нема више народних обичаја него 
Божић, који се одржавају и дан данас. 
Најчешћи обичаји су: полагање 
бадњака, застирање домова сламом, 
квоцање и пијукање, мешење 
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године се везује за митско 
чудовиште  Ниан. Ниан је походио 
села и прождирао мештане, 
нарочито децу, све док га помоћу 
буке петарди и црвене боје није 
отерао старац за којег су мештани 
веровали да је божанство у 
људском облику. Због тога је код 
Кинеза за Нову годину све у црвеној 
боји, одећа, лампе, украси, а за 
буку су задужене петарде и 
велелепни ватромет.  

Нова година према 
грегоријанском календару

У западном, протестантском свету 
Нова година, која се слави према 
грегоријанском календару, од 18. 
века до данас процесом 
глобализације и експанзије моћи и 
утицаја Запада постаје 
најкомерцијалнији и 
најраспрострањенији празник, те су 
многе земље увезле овај празник и 
његове обичаје несвојствене за 
њихову културу. За Нову годину се 
кити јелка, укућани размењују 
поклоне, а ту је и неизбежни Деда 
Мраз, који наравно доноси поклоне 
само деци која су била добра.

Мали Божић или 
православна Нова година 

У земљама које поред 
грегоријанског користе и јулијански 
календар попут Грузије, Русије, 
Украјине, Македоније, Црне Горе, и 
Србије на Светог Василија 13. 
децембра се дочекује Мали Божић 
или православна Нова година или 
код нас, Српска Нова година. Иако 
се у новије време код нас Мали 
Божић почео све чешће 
обележавати као грегоријанска 
Нова година, на прославама у 
ресторанима, кафићима, кућама 
људи чекају поноћ и једни другима 
честитају и желе срећу у новој 
години, постоје обичаји који су 
специфични за Мали Божић. На 
пример на овај дан ваљало је 
спалити остатке бадњака. Месио се 
колач сличан чесници, који су 
обично називали „василица“ на који 
су се стављале три увезене трске 
или три дренове гранчице увезене 
црвеним концем, које су, према 
народном предању, представљале 
Свето тројство, а у њега би се 
стављао новчић за срећу. Било је и 
обичаја карактеристичних за 
одређено подручје. У појединим 
крајевима Србије умесили би колач 
са рупом у средини и натакнули 
волу на рог. Потом би гледали на 
коју ће страну колач пасти када во 
затресе главом. Ако падне на доњу 
страну веровало се да ће година 
бити родна, ако падне на горњу 
летина неће добро родити.

Ф. Крантић

чеснице, печење печенице, 
положајник, а има и многих других 
веровања, гатања, изрека и 
пословица. Мисли се да је код старих, 
многобожачких Срба, постојао неки 
бог Бадња, чији је кип био дељан од 
дрвета. Примивши хришћанство, уочи 
дана када се нови Бог родио, Срби су 
свог старог Бадњу бацили у ватру, а 
пошто им је он био врло драг, тај 
обичај понављају на свако Бадње 
вече, а бадњак на једном крају 
намажу медом, који деца лижу, да би 
тиме показали како им је бадњак 
сладак и драг. Црква је бадњаку дала 
нови смисао: грејући се око бадњака, 
укућани се загревају љубављу, 
искреношћу и слогом, а светлошћу 
његовом разгоне мрак незнања и 
празноверја, и озарују се и обасипају 
радошћу и миљем, здрављем и 
обиљем. Раније, док су људи више 
живели на селу, а понегде и данас, на 
Бадњи дан, пре него што се сунце 
роди, један од укућана оде у забран 
(шуму) и изабере дрво, које мора бити 

младо и церово. Пре него што 
замахне секиром, поспе дрво житом и 
назове му: „Добро јутро и честити ти 
Бадњи дан“. Затим засече на два 
места да испадне ивер, и тај ивер 
узме са собом. Одсечено дрво 
окреше, однесе кући и увече наложи 
на ватру. Кад прегори, доњи се крај 
носи око торова и штала, а други, 
горњи крај оставља се за 
положајника. Због тога што се на тај 
дан пали бадњак, и дан се зове 
Бадњи дан. Данас се, наравно, 
бадњак у градовима купује на пијаци 
од сељака, али му је симболика иста, 
а ритуал скраћен, или се бадњак 
једноставно само држи у кући. Уочи 
Божића сламом се посипа под у кући, 
чиме се дом претвара у ону пећину 
витлејемску, у којој се родио Христос, 
и у којој се простирала слама ради 
лежања стоке. У сеоским кућама 
слама на поду лежи и по три дана, а у 
градовима ова је симболика сведена 
на руковет сламе која се поставља уз 
бадњак.

Србија од пре једног века била је 
потпуно другачија земља од оне коју 
данас познајемо  живело се скромније, 
причало се о сада давно заборављеним 
темама и људима, поштовали су се неки 
други обичаји... Ипак, Божић је за вернике 
увек био централни догађај сезоне. 
Једина разлика је била у томе што се он 
није прослављао 7. јануара већ 25. 
децембра. Пре Другог светског рата Срби 
нису много марили за Нову годину. 
Истина, она је била позната, понегде се и 
обележавала, али је била у сенци много 
важнијег, централног догађаја сезоне  
Божића. О овоме најбоље сведоче 
новине од пре једног века које 1. јануара 
чињеницу да је управо наступила „нова 
година“ помињу стидљиво, никада на 
насловној већ тек на 45 страни. О 
„дочеку Нове године“ без каквог се овај 
празник данас не може замислити, нема 
ни говора.

Постојала је још једна разлика у односу 
на данашње време  пре Првог светског 
рата, Србија је време рачунала по 
јулијанском календару, па је Божић 
прослављан искључиво 25. децембра.

За овај празник штампани су 
специјални бројеви новина за наредна 
23 дана, препуни честитки, празничних 
огласа и реклама за могуће поклоне, а 
штампа обично није излазила 25. и 26. 

децембра. У овим празничним бројевима, 
Божић су народу честитали краљ и 
патријарх, а било је и огласа виђенијих 
грађана којима су они упућивали 
најлепше жеље својим колегама и 
пријатељима.

Увођење новог, грегоријанског 
календара догодило се одмах после 
Првог светског рата, 1919. године. Како 
Српска православна црква никада није 
признала овај календар она је наставила 
да обележава празнике на дотадашњи 
начин, па је ова година постала прва када 
се догодило да се Нова година у Србији 
славила пре Божића. Ово се задржало 
све до данашњих дана. Судећи по 
новинским насловима и огласима из оног 
доба, ово је изазвало приличну забуну. 
Негде у то доба и прославе Нових година 
постају све чешће, док се Божић и даље 
помиње, али стидљивије. Међутим, 13 
дана разлике настале заменом календара 
остале су „проблем“ све до данашњих 
дана. Иако су од тада празнична издања 
штампана искључиво за 6. 7. и 8. јануар, 
међу огласима је могуће пронаћи 
рекламе за дочек „нове“ нове године, 
„српске“ нове године, као и за оба 
Божића. 

Временом се прослава Божића потпуно 
померила на 7. јануар док је дочек Нове 
године до данашњих дана остао „дупли“.

Календарска разлика
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НОВА ГОДИНА И ДЕДА МРАЗ

Од Вавилона до Санта Клауса
Слављење одласка старе и доласка нове године, 

прастари је религијски, друштвени и културни 
образац у скоро целом свету.

Сматра се да су још пре четири миленијума Вавилонци 
славили Нову годину, а 1. јануар, као почетак Нове године 
утврдио је римски Сенат 153. године пре нове ере.

Обичај кићења јелке увели су Немци у 16. веку, према 
једном од низа тумачења, а почетак кићења исте везује се 
за утемељитеља протестантизма Мартина Лутера Кинга. 

Иако многи мисле да су новогодишња зарицања новијег 
датума, традицију су започели још Вавилонци, а њихова је 
одлука налагала враћање посуђеног оруђа за рад. 
Модерна зарицања најчешће се односе на престанак 
пушења, држање дијете, здрав начин живота, штедњу, 
више учења, верност. Нова 
година је традиционално и 
време породичног 
окупљања, са 
пријатељима, на 
организованим прославама 
и то у свечаним оделима, с 
посебном бригом о изгледу, 
украшавањем ентеријера и 
екстеријера.

Свака земља има и 
понеку специфичност. У 
Грчкој се прослава поклапа 
с прославом светог 
Василија, једног од 
оснивача Грчке 
православне цркве. Тада 
се сервира Василопита или 
торта светог Василија, у 
коју се утисне сребрни или 
златни новчић. Ко новчић 
пронађе, биће посебно 
срећан у Новој години. 
Данци у новогодишњу ноћ 
улазе са много разбијених 
тањира испред кућног 
прага. Стари тањири се 
чувају целе године и у 
поноћ се бацају пред 
улазна врата пријатеља. 
Много разбијених тањира 
симболизује друштвено 
богатство – пријатеље.

Јапанци читавог 
децембра одржавају 
забаве под називом 
Боненкаи, којима је циљ да 
се оставе лоше ствари за 
собом и припреми се за 
нови почетак. Звона 
будистичких храмова звоне 108 пута како би отерала 108 
људских слабости, а након тога се сви смеју терајући 
смехом зле духове. Кубанска традиција налаже да се у 
поноћ поједе 12 грејпова, који симболизују месеце године, 
а поштовање тог обичаја треба да донесе срећу.

Аустријанци на Нову годину, као десерт за свечани 
ручак, припремају сладолед од ментола у облику детелине 
с четири листа. Стари сицилијански обичај каже да ће 
срећа доћи онима који на Нову годину једу лазање. 
Италијани најбучније прослављају Нову годину, јер, што је 
већа бука, зло ће брже побећи. Из куће бацају све старе, 
непотребне ствари, од намештаја до одеће, и то кроз 
прозор. Кад закуца поноћ, Шпанци морају да поједу 12 
зрна грожђа – по једно за сваки месец.

Норвежани се часте пудингом од пиринча у којем је 
скривено једно зрно бадема. Особу која пронађе бадем, 
пратиће срећа. У Бразилу је обичај да се у новогодишњој 
ноћи носи бела одећа за срећу и мир у години која следи. 
Холанђани се за дочек припремају пекући крофне јер 
верују да то доноси срећу.

Цела Латинска Америка уочи Нове године тражи гаћице 
одређене боје, у зависности од земље до земље – црвене, 
розе или жуте. У неким земљама обичаји налажу да да се 
веш обуче наопачке.

У готово свим народима поноћ се дочекује упућивањем 
најлепших жеља и пољупцем који није само дељење 
тренутка еуфорије, већ и завет блискости у долазећих 12 
месеци.

• • •
Деда Мраз је настао 

фузијом више ликова и 
карактера, а највише се 
„узело“ од хришћанског 
свеца Светог Николе, а ту 
је и пагански лик, нордијски 
бог Один, као и руско  
словенски митски лик 
старца Мраза.

За Одина, врховно 
божанство међу нордијским 
живљем, све до тренутка 
баптизовања, називан је и 
дугобради. Карактеру који 
је дао око за мудрост, 
вечитом моћном фигуром 
која бди над Валхалом и 
чека прави тренутак да 
регрутује пале Викинге за 
Рагнарок, односно коначну 
борбу против свемоћног 
Фенрира, везују се приче о 
томе како предводи групу 
ловаца небом. На Исланду 
је запамћен по томе како 
јаше осмоногог коња 
Слеипнира и њиме 
премашује велике 
раздаљине. Обичај који се 
везује за те приче, 
подразумева да деца 
остављају своје чизме код 
димњака, након што их 
напуне шаргарепом, 
сламом и шећером, храном 
за Слеипнира, а Один би 
потом наградио 
великодушност те деце 
поклонима и слаткишима.

Што се тиче Божић Бате, он је замењен. Наиме, српског 
фолклорног јунака који дарује децу, комунистичке 
структуре прекрстиле су у Деда Мраза, приближавајући га 
совјетској верзији, а даљим током глобализације добио је 
свепопуларно име Санта Клаус.

Било како било, тај дебељушкасти румени весељак са 
белом брадом и брковима и ове године ће развеселити 
децу широм света, али није ни он, тј. Деда Мраз свемогућ. 
Он је симбол породичног и пријатељског духа, па се 
надајмо да тако сам самцијат неће посустати под 
налетима светске економске кризе. Јесте да не може да 
напуни прехрамбену месечну корпу, али може можда да 
допуни некакав раф са играчкама и измами понеки осмех.

А. Ћосић  
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РУКО МЕТ: ПРВА ЛИГА „СЕВЕР“ 

Рум љанке тре ће

Сени ор ке Жен ског руко мет ног клу ба 
„Сло вен“ су јесе њи део так ми че ња у 
Првој лиги „Север“ завр ши ле на тре ћем 
месту, са осам забе ле же них побе да и 
три пора за. Да се ради о мини мал ној 
разли ци ука зу је пода так да, у одно су на 
прво пла си ра ну еки пу „Спар та ка“ из 
Дебе ља че зао ста ју два бода, а има ју 
само један бод мање од дру го пла си ра
них руко ме та ши ца „Халас Јожеф“ из 
Аде.

Рум ске руко ме та ши це су уна зад три 
годи не чла ни це Прве лиге „Север“ а ово 
им је до сада нај бо љи пла сман, уз жељу 
да у дру гом делу так ми че ња поку ша ју да 
се домог ну и првог места.

И мла ђе руко ме та ши це забе ле жи ле су 
добре резул та те  кадет ки ње, пио нир ке и 
мла ђе пио нир ке су, кроз ква ли фи ка ци о
не тур ни ре, избо ри ле пла сман у Супер 
лигу Вој во ди не. Оне ће од фебру а ра 
наред не годи не наста ви ти так ми че ње и 
поход за пла сман на држав но првен ство.
 С. Џ.

ТЕ КВОН ДО КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Ни ко ле та Ми шу ра
тре ћа на Бал ка ну

У ми тро вач кој Град ској ку ћи про шле 
сре де, 21. де цем бра на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Не дић ор га ни зо вао је при јем за 
те квон дист ки њу Ни ко ле ту Ми шу ру и 
ње ног тре не ра Де ја на Јо ви ћа. Ни ко ле та 
је на не дав но одр жа ном Бал кан ском 
пр вен ству у те квон доу у Бу гар ској осво
ји ла тре ће ме сто. Те кво до тре ни ра де вет 
го ди на и до са да има осво је них 25 ме да
ља са раз ли чи тих так ми че ња. Чла ни ца 
је Те квон до клу ба „Сир ми јум“ и ре пре
зен та ци је Ср би је.

ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ „ЈЕДИН СТВА“
ИЗ СТА РЕ ПАЗО ВЕ

Међу ели том
Одбој ка ши це „Једин ства“ из Ста ре 

Пазо ве пла си ра ле су се у шесна е сти ну 
фина ла елит ног европ ског так ми че ња 

ЦЕВ Куп и оства ри ле нај ве ћи успех у 
исто ри ји. У сре ду, 21. децем бра оне су у 
реванш мечу првог кола ЦЕВ Купа у хали 
„Парк“ у Ста рој Пазо ви побе ди ле немач
ку еки пу Роте Рабен у злат ном сету. Роте 
Рабен је први меч у Вилс би бур гу пре 
неде љу дана решио у сво ју корист са 3:1, 
па је побед ни ка у реван шу одлу чио злат
ни сет који су дома ће игра чи це доби ле 
са 18:16. 

Утак ми цу у хали „Парк“ пра ти ло је око 
1.000 гле да ла ца, који су током чита ве 
утак ми це дава ли подр шку игра чи ца ма 
„Једин ства“. У наред ном колу Једин ство 
ће игра ти про тив мађар ске еки пе Беке
шча ба, а мече ви су на про гра му у јану а
ру. Д. Б. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Одбој ка шка
ака де ми ја

Про мо ци ја Одбој ка шке ака де ми је 
„Кова чић“ одр жа на је 23. децем бра у 
Послов но спорт ском цен тру „Пин ки“ у 
Срем ској Митро ви ци. Дога ђа ју је при су
ство вао начел ник Град ске упра ве за кул
ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Недић, као 
и пола зни ци ака де ми је. 

Ака де ми ја чији је идеј ни тво рац про
сла вље ни тре нер Зоран Кова чић, обје
ди ни ће спорт и обра зо ва ње, укљу чи ва
њем про фе со ра, који ће мали ша ни ма 
пома га ти при уче њу. Одбој ка шка ака де
ми ја је бес плат на, а деца пози тив но при
хва та ју иде ју обје ди ња ва ња спор та и 
уче ња. Роди те љи поздра вља ју одлу ку 
осни ва ча, да Ака де ми ја функ ци о ни ше 
баш у Срем ској Митро ви ци, те да се сва
ком дете ту пру жи јед на ка при ли ка.

Ж. П.

ТРО ФЕЈ БЕО ГРА ДА 2016.

Грчић нај у спе шни ји
На Међу на род ном так ми че њу у шаху 

„Тро феј Бео гра да 2016“ које је оку пи ло 
186 так ми ча ра, међу који ма чак седам
на ест веле мај сто ра, Вука шин Грчић из 
Нове Пазо ве био је нај у спе шни ји кадет у 
кате го ри ји до 14 годи на. Так ми че ње 
„Тро феј Бео гра да“ је отво ре ни тур нир 
где дола зе нај бо љи игра чи из земље и 
ино стран ства, а један је од три нај ве ћа 

тур ни ра који се игра ју у Срби ји. Вука шин 
тре ни ра од 2011. годи не и прве кора ке 
савла дао је уз помоћ Слав ка Аза ри ћа. 
Играо је за ШК „Банов ци Дунав“ из исто
и ме ног насе ља, а тре нут но је пред став
ник два шах клу ба „Мла дост“ из Нове 
Пазо ве и „Тадић“ из Бео гра да. Послед
њих годи ну и по дана тре ни ра инди ви ду
ал но са веле мај сто ром Бран ком Тади
ћем. Мно го број ни пеха ри за прва места 
које је осво јио до сада су доказ њего вог 

ква ли те та игра ња, а пехар и меда ља 
које је понео и са овог так ми че ња само 
потвр ђу ју његов доса да шњи рад и зала
га ње.  К. Л.

ШК „МЛА ДОСТ” НОВА ПАЗО ВА

Никољ дан ски тур нир
Тра ди ци о нал ни Никољ дан ски шахов

ски тур нир Шахов ског клу ба „Мла дост“ у 
Новој Пазо ви, одр жан је 17. децем бра, у 
про сто ри ја ма клу ба. Шахов ски тур нир се 
орга ни зу је већ 12 годи на заре дом, а ове 
се так ми чи ло 18 игра ча, како дома ћи на, 
тако и гости ју са тери то ри је ста ро па зо
вач ке општи не и окол них места. Шахов

ски клуб „Мла дост“ обе ле жио је на овај 
начин 60 годи на посто ја ња, а од свог 
осни ва ња оку пља љуби те ље шаха раз
ли чи тих гене ра ци ја. Кри те ри јум за учла
ње ње у клуб није сна га игра ча него 
љубав пре ма шаху и спорт ско пона ша
ње. К. Л.

ФУТ САЛ ТУР НИР У
СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Побе дом Лозни чана 
отво рен тур нир

Прве утак ми це на 29. Међу на род ном 
фут сал тур ни ру у Послов но спорт ском 
цен тру „Пин ки“ у Срем ској Митро ви ци 
оди гра не су про шлог четврт ка, 22. 
децем бра. На про гра му је било пет утак
ми ца, тур нир су отво ри ле еки пе „Зрно 
про дукт“ из Лозни це и „ФК Сре мац“ из 
Јар ка, а резул тат је био 11:7.

Захва љу ју ћи вели ком бро ју при ја вље
них еки па овај тур нир доби је епи тет јед
ног од нај ве ћих фут сал тур ни ра у држа
ви. Завр ше так тур ни ра пла ни ран је за 
сре ди ну јану а ра. 

СПОРТ
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НО ВО ГО ДИ ШЊИ ПРИ ЈЕМ ЗА НО ВИ НА РЕ У ПО КРА ЈИН СКОЈ ВЛА ДИ

Ви ше нов ца за ме ди је
у на ред ној го ди ни
Пред сед ник По кра јин ске вла де 

Игор Ми ро вић и по кра јин ски се-
кре тар за кул ту ру, јав но ин фор-

ми са ње и од но се с вер ским за јед ни-
ца ма Ми ро слав Штат кић, при ре ди ли 
су про шлог пет ка, 23. де цем бра, у цен-
трал ном хо лу По кра јин ске вла де, тра-
ди ци о нал ни  но во го ди шњи при јем за 
но ви на ре.

Пред сед ник Ми ро вић је пред став ни-
ци ма ме ди ја уз нај бо ље же ље за оства-
ри ва ње успе ха у на сту па ју ћој го ди ни, 
пре до чио не ко ли ко ва жних сег ме на та 
на пла ну уна пре ђи ва ња ин фор ми са ња 
гра ђа на Вој во ди не и чи та ве на ше зе-
мље што ће, ка ко је на гла сио, за јед нич-
ки би ти ре ша ва но у на ред ној го ди ни, на 
је дан бо љи и ква ли тет ни ји на чин.

Ми ро вић је уве рен да ће у 2017. го-
ди ни би ти и ви ше иза зо ва пред на ма, 
а то зна чи и мно го ви ше оба ве за и од-
го вор но сти, а ка ко је на вео, и уче шћа у 
за јед нич ким пла но ви ма. 

- Пла но ве ко је де фи ни ше Вла да на 
на ци о нал ном ни воу, па и на ша По кра-
јин ска вла да, је су за пра во пла но ви 
свих нас. У том сми слу, пред став ни ци 
ме ди ја, они ко ји за пра во све до че кроз 
сво је при ло ге, ре пор та же и из ве шта је 
о све му то ме, има ју огром ну од го вор-
ност, не са мо да бу ду  део овог јед ног 
ве ли ког за јед нич ког ти ма, већ и да са 
кри ти ком, ана ли зом и уста но вља ва-
њем чи ње ни ца до при но се, на нај бо љи 
мо гу ћи на чин, про фи ли са њу и ме диј-

ске, и укуп не јав не сце не у Вој во ди ни 
- ре као је Ми ро вић.

Го во ре ћи о де ша ва њи ма ко ја су обе-
ле жи ла рад ме ди ја у про шло сти у на шој 
по кра ји ни, Ми ро вић се освр нуо на „два 
чу да“ . У пи та њу је лист „Днев ник“, ко-
ји се на шао у си ту а ци ји да на кон ви ше 
де це ни ја ра да и по сто ја ња, ана ли зи ра 
свој оп ста нак. Пред сед ник Ми ро вић је 
на вео да сви мо ра мо по мо ћи овом је-
ди ном днев ном ли сту на срп ском је зи-
ку чи је се ди ште је у Вој во ди ни, да бу де 
сна жни ји, пре све га у фи нан сиј ском и 
тех нич ком сми слу, а што ће они  уз вра-
ти ти на про фе си о на лан на чин у фор ми 
не при стра сног и објек тив ног ин фор-
ми са ња гра ђа на Вој во ди не. „Дру го чу-
до“ ко је нам  се де си ло, ка ко је ре као 
пред сед ник Ми ро вић, је сте РТВ, од-
но сно пи та ње сме шта ја за по сле них у 
овој ку ћи, ко је ни ко ни је по кре нуо још 
од дав не 1999. го ди не, об но ве згра де 
и омо гу ћа ва ња бо љих усло ва ра да јав-
ном ме диј ском сер ви су Вој во ди не, што 
ова ме диј ска ку ћа сва ка ко за слу жу је.

- То ни је пи та ње по ли ти ке, то је пи-
та ње од но са пре ма вред но сти ма - на-
гла сио је овом при ли ком пред сед ник 
По кра јин ске вла де, ко ји је на вео мо гућ-
ност да ме ди ји о то ме све до че, за го ди-
ну две, ка да ће мно ги од оних ко ји ра-
де, по себ но у ре дак ци ја ма ма њин ских 
за јед ни ца, има ти при ли ку да у но вом 
објек ту РТВ све до че о то ме да се ус пе-
ло у на ме ри да се ства ри по кре ну. 

- Мо жда за го ди ну или две и не бу де 
за вр шен обје кат РТВ-а, али по кре нут је 
про цес ко ји се не мо же за у ста ви ти - ис-
та као је пред сед ник Ми ро вић и на гла-
сио да ће мо у 2017. би ти све до ци јед не 
ве ли ке бор бе да „та чу да“ не бу ду ви ше 
не га тив на, већ да по ста ну „два по зи-
тив на чу да“ не че га што смо пре вла да-
ли и де фи ни са ли као нор мал ну ствар и 
по ја ву око ко је се мо ра мо оку пи ти.   

Ре сор ни се кре тар проф. Ми ро-
слав Штат кић по здра вио је све 
оку пље не но ви на ре на но во го ди-

шњем при је му у По кра јин ској вла ди и, 
уз до бре же ље, под се тио на ре зул та те 
ко је је ње гов ре сор по сти гао за по ла 
го ди не, као и на пла но ве ко ји пред сто-
је. Про фе сор Штат кић је под се тио да у 
окол но сти ма у го ди ни ко ја је за на ма, 
ни је би ло ла ко оства ри ти од ре ђе не за-
дат ке. Он је на вео да се, на кра ју, ус-
пе ло у кон со ли до ва њу по кра јин ских 
ин сти ту ци ја, а реч је о 12 кул тур них 
уста но ва чи ји је По кра ји на осни вач, ко-
је оства ру ју зна чај не про гра ме. Мно ге 
ства ри су по бољ ша не, а фи нан си ра но 
је оно што је де це ни ја ма би ло за по ста-
вље но. 

У 2017. го ди ни је опредељено де сет 
од сто ви ше сред ста ва, што уз од ре ђе-
ну ра ци о на ли за ци ју по је ди них про гра-
ма, као и са пет од сто ве ћих пла та за  
за по сле не у кул ту ри, пре ма Штат ки ће-
вим ре чи ма, тре ба да до не се мно го бо-
ље ре зул та те.

U OVOM BROJU: Stoni kalendar za 2017. 




