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У апри лу 2017. годи не Апе ла ци о ни суд пони штио је 
прво сте пе ну пре су ду Основ ног суда у Вра њу лека
ри ма Д.Ц. и С.К. којом су осу ђе ни на по три годи не 

затво ра за неса ве сно лече ње пето го ди шње Дија не 
Марин ко вић и нало жио ново суђе ње. Дете је 2011. годи
не при мље но у врањ ски дом здра вља због упа ле грла. 
После погор ша ња здрав стве ног ста ња, девој чи ца је пре
ба че на на деч је оде ље ње бол ни це, где је и пре ми ну ла.

Јели ца Панић, девој ка из Пара ћи на, тре ба ло је да буде 
под врг ну та рутин ској опе ра ци ји ласер ског укла ња ња 
рани це на грли цу мате ри це. Ста ње јој се, међу тим, нагло 
погор ша ло. Пре ба че на је на ВМА где је после осам дана 
дубо ке коме пре ми ну ла, у јуну 2010. Суд ски посту пак је у 
току, а кра јем 2015. годи не про ме њен је и суди ја у овом 
пред ме ту, па је то додат но успо ри ло посту пак.

Поро ди ца пре ми ну ле тро го ди шње Ање, која је након 
опе ра ци је ката рак те пре ми ну ла, после десет годи на 
доче ка ла је пра во сна жну пре су ду. Лека ри, одго вор ни за 
смрт дете та, доби ли су затвор ске казне. 

Поро ди ца Јели це Радо вић (19), која је пре ми ну ла у 
сеп тем бру 2006. годи не након рутин ске опе ра ци је чукље
ва оба вље не на јед ној при ват ној кли ни ци, није доче ка ла 
прав ду. Осло ба ђа ју ћа пре су да доне се на је упр кос томе 
што је суд оце нио да су лека ри „уоп ште очи глед но неса
ве сно посту па ли“, с обзи ром на то да је опту жни ца про
тив њих заста ре ла.

Ово је кра так пре глед неких, у меди ји ма про пра ће них 
(Поли ти ка, Ново сти, Блиц) слу ча је ва у којим су за смрт 
паци је на та опту же ни лека ри. Ти суд ски поступ ци тра ју 
годи на ма, а неки бога ми и заста ре.

Сле де ћи пре мер је дру га чи ји и одно си се на про цес 
про тив јед ног нови на ра. Елем, нови нар из Бора Љуби ша 
Марин ко вић је тужен зато што је обја вио сери ју тек сто ва 
о раду локал не само у пра ве у том гра ду. Про тив њега су 
при ват не тужбе под не ли чел ни ци општи не Бор. Три 
тужбе су му уру че не 7. мар та ове годи не и, пази сад ефи
ка сно сти пра во су ђа, рочи шта су зака за на већ за 8. март, 
и то прво рочи ште у 14 сати, дру го у 14:15, а тре ће у 
14:30. 

Овде уоп ште није потре бан ника кав комен тар. Пра во
су ђе у Срби ји још како уме да буде ефи ка сно. И све 
мислим да ће туже ни Љуби ша чека ти десет годи на на 
исход про це са, као горе по ме ну ти лека ри.

Међу тим, није овде ствар само у ефи ка сно сти судо ва 
и заста ре ва њу пред ме та. Ствар је и у томе да се, што 
вре ме више одми че, забо ра вља ју пат ње оште ће них: 
роди те ља, бра ће, сеста ра, деце пре ми ну ли. Пре ми ну ле 
уве ли ко не гре је сун це, а њихо ви нај бли жи оста ју са сво
јим болом и надом у неку прав ду. А шта је за мај ку која је 
изгу би ла дете од три годи не прав да? И каква је то прав
да на коју се чека десет годи на? Спо ра, али дости жна, 
кажу.

Нарав но, нисмо дивља ци и пре су да не тре ба да буде 
одма зда, про блем је у општој атмос фе ри у којој са про те
ком вре ме на жртве нису толи ко важне, коли ко је важно 
да не повре ди мо људ ска и оста ла пра ва живих, оних 

који ма тре ба суди ти? За мртве, сем њихо вих нај бли жих, 
нико више не пита. Жртве се ина че овде лако забо ра
вља ју. И ко уоп ште раз ми шља о томе да би нека девој чи
ца која је 2007. пре ми ну ла због непа жње лека ра данас 
има ла 13 годи на. Ко мисли о томе какав би радост она 
била сво јим роди те љи ма да је оста ла жива? И кога, сем 
њих, боли то што за почи ни о це нема при ме ре не казне?

Да, зву чи пате тич но. Међу тим, од пате ти ке још нико 
није умро. 

Наравно,нисмодивљациипресудане
треба да буде одмазда, проблем је у
општој атмосфери у којој са протеком
временажртвенисутоликоважне,коли
ко је важно да не повредимо људска и
остала права живих, оних којима треба
судити?Икоуопштеразмишљаотомеда
бинекадевојчицакојаје2007.преминула
због непажње лекара данас имала 13
година.Комислиотомекакавбирадост
онабиласвојимродитељимадајеоста
лажива?Икога,семњих,болитоштоза
починиоценемапримеренеказне?
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ДРМИРОСЛАВАШЕВО,В.Д.ДИРЕКТОРАДОМАЗДРАВЉАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Домуздрављафалелекари

Након што је др Вла ди мир Лукић 
под нео остав ку на место врши о
ца дужно сти директора Дома 

здра вља Срем ска Митро ви ца, на сед
ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца 29. сеп тем бра за новог 
врши о ца дужно сти дирек то ра ове 
здрав стве не уста но ве име но ва на је др 
Миро сла ва Шево, лекар спе ци ја ли ста 
опште медицине. Са новом дирек тор

ком смо раз го ва ра ли о посло ва њу 
Дома здра вља, пла но ви ма за наред ну 
годи ну, као и о спе ци ја ли за ци ји лека ра 
и новим начел ни ци ма слу жби.

MНОВИНЕ:Коликостебилизадо
вољнипословањемДома здравља
кадасте,прескоротримесеца,сту
пили на дужност директора ове
здравственеустанове?

ДР МИРОСЛАВА ШЕВО: Нарав но 
да нисам била задо вољ на радом Дома 
здра вља Срем ска Митро ви ца од када 
сам сту пи ла на дужност дирек то ра и 
да је потреб но побољ ша ње рада уста
но ве у сва ком погле ду. Нај пре, вели ки 
про блем је недо во љан број запо сле
них лека ра у нашој уста но ви. Кадров
ским пла ном, који је Дом здра вља 
Срем ска Митро ви ца добио од Мини

Какобити
задовољан
радомДома

здравља
аконемалекара
дараде,којису

носиоци
делатности.
ИначеДом
здравља
Сремска

Митровицанема
самдовољно
сопствених

средставада
финансира

запошљавање
лекараитојесте
горућипроблем

којићемо
настојатида

решимо

ДрМирославаШево

M NOVINE :
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стар ства здра вља, пред ви ђе но је 77 
лека ра које финан си ра РФЗО, а све 
што Дом здра вља запо сли пре ко тог 
бро ја мора да финан си ра из соп стве
них сред ста ва. Обра ћа ли смо се 
Мини стар ству здра вља са при мед бом 
на наве де ни кадров ски план и до сада 
ника кав одго вор није доби јен. Тај про
блем је при вре ме но решен тако што је 
Град Срем ска Митро ви ца, као наш 
осни вач, издво јио одре ђе на сред ства, 
па су уго во ри ма о при вре ме ним и 
повре ме ним посло ви ма анга жо ва ни 
лека ри и тех ни ча ри, који у окви ру Слу
жбе опште меди ци не оба вља ју сво ју 
делат ност углав ном по сео ским амбу
лан та ма. Уго вор о при вре ме ним и 
повре ме ним посло ви ма није рад ни 
однос, већ уго вор при вре ме ног карак
те ра и већ од нове годи не, тј. 3. јану а
ра 2018. годи не, они неће више ради ти 
јер им уго вор исти че. Дакле про блем 
је суштин ске при ро де, како бити задо
во љан радом Дома здра вља Срем ска 
Митро ви ца ако нема лека ра да раде, 
који су носи о ци делат но сти. Ина че 
Дом здра вља Срем ска Митро ви ца 
нема сам довољ но соп стве них сред
ста ва да финан си ра запо шља ва ње 
лека ра и то јесте гору ћи про блем који 
ћемо насто ја ти да реши мо.

Према нашим сазнањима, дошло
једопроменаруководиоцапоједи
нихслужби.Косуновиначелниции
због чега сте се одлучили за ове
промене?

Што се тиче про ме на руко во ди о ца 
поје ди них слу жби, те про ме не су заи
ста биле нео п ход не. Јед ни те исти 
људи су на истим функ ци ја ма били 
већ више од 10 годи на. Нико од запо
сле них тим про ме на ма које сам извр
ши ла није оште ћен, нити пре ме штен 
на рад но место које не одго ва ра њего
вој струч ној спре ми и кое фи ци јен ту 
који му при па да. Нови дирек тор има 
пра во да бира нове сарад ни ке и да 
поста вља неке дру ге људе као руко во
ди о це, нарав но пошту ју ћи кри те ри ју ме 
пред ви ђе не Актом о систе ма ти за ци ји 
рад них места. Начел ник или шеф слу
жбе је први међу јед на ки ма, он има 
сво је рад но место и плус оба вља сво ју 
функ ци ју у слу жби у којој ради.

КојисутоприоритетиДомаздра
вљауследећојгодини?Очекујесе
дапочнереконструкцијаамбуланте
уВеликимРадинцима.Далићесе
јошнекасеоскаамбулантаренови
ратиуследећојгодини?

План рада и посло ва ња Дома здра
вља Срем ска Митро ви ца се усва ја до 
кра ја јану а ра 2018. годи не. Оче ку је мо 
да ће сви радо ви у вези амбу лан те у 
Вели ким Радин ци ма бити реа ли зо ва
ни у сле де ћој годи ни, а за то је потреб
но да Град Срем ска Митро ви ца издво
ји потреб на сред ства. Ина че сви радо
ви на објек ти ма где су сме ште не амбу
лан те одно сно здрав стве не ста ни це 
Дома здра вља, који под ра зу ме ва ју 
рекон струк ци ју и адап та ци ју истих, се 

спро во де на осно ву сред ста ва локал
не само у пра ве. Пре ма томе све горе 
наве де но зави си од буџе та Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Као што сам већ 
напо ми ња ла, Дом здра вља Срем ска 
Митро ви ца нема довољ но соп стве них 
сред ста ва за реа ли за ци ју наве де них 
радо ва. Што се тиче дру гих сео ских 
амбу лан ти, радо ви су ите ка ко потреб
ни на мно гим амбу лан та ма, како у 
Сре му тако и у поје ди ним амбу лан та
ма у Мачви које при па да ју нашој 
општи ни, јер усло ви за рад нису аде
кват ни.

Оно са чиме се Ваш претходних
др Владимир Лукић сусрео у овој
години је проблем специјализације
лекара и мањак лекара по селима.
КакоВигледатенасвето?Далиће
у следећој години Дом здравља
слатилекаренаспецијализацију?И
далиимасмислареновирати сео
скеамбуланте,акоуњиманемако
даради?

Дом здра вља Срем ска Митро ви ца 
ће упу ти ти, у скла ду са могућ но сти ма, 
одре ђен број лека ра на спе ци ја ли за
ци ју 2018. годи не и у скла ду са Пла
ном струч ног уса вр ша ва ња за 2018. 
годи ну. Одго вор на ово пита ње је у 
директ ној вези са глав ним про бле мом 
Дома здра вља Срем ска Митро ви ца, а 
то је недо во љан број лека ра. Наи ме, 
није дозво ље но запо шља ва ње лека ра 
ради заме не лека ра којег упу ти мо на 
спе ци ја ли за ци ју. То је вели ки про блем 
са којим се сусре ће мо и то мора да се 
про ме ни. Нема мо дово љан број лека
ра спе ци ја ли ста одго ва ра ју ће гра не 

меди ци не, а соп стве них сред ста ва 
нема мо довољ но да финан си ра мо 
заме не за лека ре које упу ти мо на спе
ци ја ли за ци ју. И то ста ње тра је још од 
2014. годи не, од када па све до ове 
годи не Дом здра вља Срем ска Митро
ви ца нијед ног лека ра није послао на 
спе ци ја ли за ци ју, што је алар мант но 
ста ње.

Што се тиче пита ња сми сла рено ви
ра ња сео ских амбу лан ти, у који ма 
нема ко да ради како наво ди те, сма
трам да има сми сла и да тре ба рено
ви ра ти амбу лан те по сели ма, јер људи 
живе и у селу, а не само у гра ду, а 
здрав стве на зашти та тре ба да сви ма 
буде доступ на под јед на ким усло ви ма. 
Про блем Дома здра вља Срем ска 
Митро ви ца је вели ка раз у ђе ност, јер 
се наша делат ност, а то је делат ност 
при мар не здрав стве не зашти те, про
сти ре од Срем ске Раче до Раден ко ви
ћа. Посто је „мале“ амбу лан те које су 
нерен та бил не, јер је све то тешко 
финан си ра ти, те тре ба на дру га чи ји 
начин орга ни зо ва ти рад  у сми слу спа
ја ња поје ди них амбу лан ти, као и сачи
ни ти листу при о ри те та које од обје ка та 
рено ви ра ти. Нео др жи во је да на сва
ких чети ри, пет кило ме та ра уда ље но
сти посто ји амбу лан та. 

Пру жа ње при мар не здрав стве не 
зашти те је ите ка ко нео п ход но и у сео
ској сре ди ни, јер би се тиме рас те ре
тио при ти сак на град ске амбу лан те и 
уоп ште на секун дар ни ниво здрав стве
не зашти те, а то су бол ни це. Лекар 
опште прак се је прва и основ на ста ни
ца од које се пола зи у лече њу паци јен
та и којем се паци јент прво обра ћа. У 
том циљу тре ба поја ча ти пре вен ци ју, а 
како то уна пре ди ти ако се не спро во ди 
ква ли тет на при мар на здрав стве на 
зашти та коју пру жа ју домо ви здра вља, 
укљу чу ју ћи и Дом здра вља Срем ска 
Митро ви ца.

Последњих недеља пишемо о
судским поступцима који се воде
противлекараОпштеболницезбог
начињенелекарскегрешке.Далисе
и против лекара Дома здравља
воде судски поступци? Колико
често се туже лекари из примарне
здравственезаштите?

Ако ме пита те у вези одштет них зах
те ва на осно ву тужби про тив лека ра 
због тзв. лекар ске гре шке, Дом здра
вља Срем ска Митро ви ца, за сада већ 
дуже вре ме није био тужен од стра не 
паци је на та, нити је испла ћи вао накна
де ште те исти ма, по осно ву тужби. То 
је јасан пока за тељ да лека ри за сада 
добро раде свој посао, с обзи ром на 
број запо сле них лека ра и на усло ве 
рада и надај мо се да ће тај тренд бити 
наста вљен и убу ду ће. Нарав но, увек 
посто ји неза до вољ ство паци је на та јер 
су вели ке гужве и дуго се чека, али као 
што сам већ прет ход но обја сни ла то је 
све из раз ло га недо вољ ног бро ја лека
ра у Дому здра вља Срем ска Митро ви
ца.

Е.М.Н.

ПроблемДома
здрављаСремска

Митровицајевелика
разуђеност.Постоје
„мале“амбуланте

којесунерентабилне,
јерјесветотешко
финансирати,те
требанадругачији
начинорганизовати

радусмислу
спајањапојединих
амбуланти,каои
сачинитилисту

приоритетакојеод
објекатареновирати
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ПОСЕТАСТОЧАРАИЗХРВАТСКЕФАРМИСВИЊАУЗАСАВИЦИI

УСрбијискупљаземља,
аценесвињасличне

Одга ји ва чи сви ња из Брод ско – 
посав ске жупа ни је у Хрват ској, 
њих три де се так, посе ти ли су 

про шлог четврт ка, 14. децем бра фар
му сви ња Мило ва на Иван ко ви ћа у 
Заса ви ци I.

Посе та фар ми овог дома ћи на била 
је при ли ка да се хрват ски сто ча ри 
упо зна ју са пољо при вред ном, а 
посеб но са модер ном сви њо гој ском 
про из вод њом у овом делу Сре ма и 
Мачве. Током посе те гости из Хрват
ске су виде ли савре мен ком пју те ри
зо ван систем пра ће ња и кон тро ле 
исхра не и ква ли те та сиро ви на које се 
кори сте као ком по нен те за при пре му 
сме ше. У тако зва ној „кухи њи“, ком пју
тер при пре ма и дози ра хра ну за сви
ње, омо гу ћу ју ћи мање рада, као и 
кра ћи тов. Аустриј ска тех но ло ги ја 

омо гу ћа ва при каз коли ко је који бокс 
појео хра не, који бокс није јео, за сва
ки кило грам се зна где одла зи, тако 
да нема рас хо да, и исхра на је обро
че на на три сата. Уз видео над зор 
кон стант но се пра ти пона ша ње сви
ња, а вен ти ла то ри ауто мат ски про ве
тра ва ју про сто ри је.

Мило ван Иван ко вић је вла сник 
савре ме ног објек та за узгој 2.400 
товље ни ка и један је од нај по зна ти јих 
товља ча сви ња у Срби ји. Иван ко ви ћу 
је то поро дич ни посао којим се бави 
зајед но са женом и тро је деце. При
мер је успе шног пољо при вред ни ка, 
који је сво је дуго го ди шње зна ње, 
иску ство и поро дич ну тра ди ци ју 
наста вио и уна пре дио. 

На свом посе ду Иван ко вић завр ша
ва изград њу још јед ног објек та, још 

Хектардржавнеземље
плаћам215евра.

Проблемнамјештосе
земља,збогпроцеса
реституције,дајеу

закупнагодинудана,
штојемаливременски

период.Митросу
продајемсвиње,

плаћалисуми195
динаразакилограм
полутке–напомиње
МилованИванковић

Тренутнаценаза
килограмтовљеникау

Хрватскојјеоко11
куна(1,5евра)плус
пдв,акоднасјепдв
25одсто.Прасадсе

тренутнопродајуза16
до18куна(од2,1до

2,3евра)покилограму
плуспдв–прича

МаријанЛучић МилованИванковић МаријанЛучић

ПосетахрватскихсточараЗасавициI
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модер ни јег и ефи ка сни јег, у скла ду са 
про пи си ма Евр оп ске уни је, али и 
дале ко изнад тих стан дар да.

 Имам 2.400 кома да сви ња у тур
ну су, а завр шет ком нове фар ме има
ћу могућ ност да држим 3.600 кома да 
сви ња. Суб вен ци је по кома ду сви ње 
изно се 1.000 дина ра и за ову годи ну 
су испла ће не. Радим око 40 хек та ра 
сво је земље и по пра ву пре чег заку па 
ове годи не сам добио 117 хек та ра 
држав не земље. Хек тар држав не 
земље пла ћам 215 евра. Про блем 
нам је што се земља, због про це са 
рести ту ци је, даје у закуп на годи ну 
дана, што је мали вре мен ски пери од. 
Митро су про да јем сви ње, пла ћа ли су 
ми 195 дина ра за кило грам полут ке 
– напо ми ње Иван ко вић. 

На тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца има око 200 озбиљ ни јих 
фар ме ра, од тога се две тре ћи на њих 
бави сви њар ством. Цена арен де за 
при ват ну земљу се кре ће изме ђу 250 
и 300 евра по јутру. 

Како смо сазна ли од Мари ја на 
Лучи ћа, пред сед ник удру же ња сви
ња ра Брод ско – посав ске жупа ни је, 
њихо во удру же ње бро ји 60 чла но ва, 
који годи шње про из ве ду 1.500 крма ча 
и 20.000 товље ни ка. Чла но ви удру
же ња годи шње држе од десе так до 
350 крма ча, што има ју нај ве ћи фар
ме ри. 

Што се кон крет но Лучи ћа тиче, на 
свом дома ћин ству годи шње про из ве
де изме ђу 75 и 90 крма ча, дан ске 
гене ти ке. 

 Про из во дим пра сад и нешто 
товље ни ка и углав ном сву пра сад 
пла си рам на позна то место за уго во
ре ну цену. Товље ни ци за јесен оста ју 
на сло бод ном тржи шту, а код нас је 
ситу а ци ја таква да се у јесен јако тра
же товље ни ци и није их про блем про
да ти. Тре нут на цена за кило грам 
товље ни ка је око 11 куна (1,5 евра) 
плус пдв, а код нас је пдв 25 одсто. 
Пра сад се тре нут но про да ју за 16 до 
18 куна (од 2,1 до 2,3 евра) по кило
гра му плус пдв – при ча Лучић. 

Мари јан Лучић наво ди и да у Храв

сткој нема довољ но земље у одно су 
на потре бе. 

 Сви про из во ђа чи су и рата ри. 
Држа ва је кри во посту пи ла у јед ном 
пери о ду па је дели ла земљу и рата
ри ма и сто ча ри ма. Сада се поку ша ва 
то испра ви ти, да се да више сто ча ри
ма, јер су они у дефи ци ту са земљом 
у одно су на број сто ке. Тако да део 
хра не мора мо купо ва ти од рата ра, а 
сви зна мо да је дале ко јеф ти ни је про
из ве сти сам хра ну него је купи ти на 
тржи шту. Ја имам 100 јута ра сво је 
земље и 80 у заку пу од ста рач ких 
дома ћин ста ва. Цене заку па код нас 
иду и до 150 евра по јутру годи шње 
за при ват ну земљу  каже овај сто чар 
из Гун ди на ца. 

Зани мљи во је да у Брод ско – посав
ској жупа ни ји није дан фар мер нема 
моде ран систем за мокру исхра ну, те 
су се на лицу места упо зна ли како тај 
систем функ ци о ни ше на Иван ко ви ће
вој фар ми.

Још један сто чар који је посе тио 
фар му Мило ва на Иван ко ви ћа је и 
Јозо Марић из Биља у Бара њи. Он на 
сво јој фар ми држи 60 еко ло шких сви

ња расе фај фе ри ца, од којих про из
во ди еко ло шки кулен, коба си цу и 
сла ни ну. 

– Про шле годи не сам осво јио на 
так ми че њу у Хрват ској шам пи он ско 
место за кулен. Сво месо од фај фе
ри це завр ши у кулен и коба си це. Про
да је мо наше еко ло шке про из во де 
углав ном изван Хрват ске. Еко ло шка 
сла ни на је напо љу пре ко 30 евра, 
еко ло шки кулен је пре ко 50 евра за 
кило грам, али фај фе ри цу од 150 
кило гра ма тре ба хра ни ти две годи не 
– каже нам Јозо Марић.

Дома ћин ство Марић има 150 јута ра 
вла сти те земље и 80 јута ра узи ма ју у 
арен ду. Кажу да пуно раде, али и 
има ју.

 Мој син од 14 годи на ради са 
нама, тера ком бајн и пра ви куле но ве. 
Тре ба мла де да нау чи мо да раде, а 
не да седе и чека ју да умре деда, 
отац, па да про да ју има ње и ужи ва ју 
још мало, иако ништа нису ни до тад 
ради ли. Ако нема бога тог сеља ка, 
нема бога тих села, па нема ни бога те 
држа ве – сма тра Јозо Марић. 

Струч но путо ва ње хрват ских фар
ме ра у Срби ју подр жа ло је Управ но 
оде ље ње за пољо при вре ду Брод ско 
 посав ске жупа ни је, те је са три де се
так одга ји ва ча сви ња ову мачван ску 
фар му посе тио и Жељ ко Бура зо вић, 
начел ник Управ ног оде ље ња, као и 
Петар Мар ко вић, из ком па ни је САНО 
која се бави савре ме ном исхра ном 
сто ке. Иван ко ви ће ву фар му посе ти ли 
су и Мари на Мак си мо вић из Аген ци је 
за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца и Вла ди мир Насто вић, 
начел ник Град ске упра ве за пољо
при вре ду, који су иско ри сти ли при ли
ку да са хрват ским коле га ма раз го ва
ра ју о потен ци јал ној пре ко гра нич ној 
сарад њи у доме ну рурал ног раз во ја и 
уна пре ђе ња пољо при вре де.

 Жели мо да оја ча мо наша газдин
ства и локал ну адми ни стра ци ју –
пору чио је Насто вић.

БиљанаСелаковић

Пред сед ник удру же ња сви ња ра 
Брод ско – посав ске жупа ни је Мари јан 
Лучић на пита ње коли ко у Хрват ској 
изно се суб вен ци је за сто ча ре одго ва
ра:

 Има ли смо дале ко веће суб вен ци
је и по крма чи и по товље ни ку. Ула
ском у Европ ску уни ју, Евро па нам то 
не дозво ља ва, те су суб вен ци је по 
товље ни ку уки ну те. Доби ја ли смо око 
150 куна (19,8 евра) по товље ни ку 
суб вен ци ја, било је то доста пара и са 
уки да њем ове врсте под сти ца ја, доста 
сто ча ра је оду ста ло од про из вод ње. 
Оста ле су нам још увек суб вен ци је на 
крма че, на рас плод ни мате ри јал. То 
су наци о нал на сред ства, а суб вен ци је 

се кре ћу од 500 (66,2 евра) до 1.000 
куна (132,4 евра) годи шње по јед ној 
рас плод ној крма чи.

УласкомуЕУхрватскисточари
безсубвенцијазатовљенике

Требамладеда
научимодараде,
анедаседеичекају
даумредеда,отац,па
дапродајуимањеи
уживајујошмало,иако
ништанисунидотад
радили,сматраЈозо
Марић,изБиљау
Барањи

ЈозоМарић
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ДУШАНЉУБИШИЋ,НАЧЕЛНИКОПШТИНСКЕУПРАВЕРУМА

Међунајбољимопштинским
управамауВојводини

При кра ју 2017. годи не извр ше на 
је и дру га раци о на ли за ци ја бро
ја стал но запо сле них у јав ном 

сек то ру у рум ској општи ни, па самим 
тим и у Општин ској упра ви. Раз го вор 
са Душа ном Љуби ши ћем, начел ни ком 
Општин ске упра ве зато и запо чи ње мо 
пита њем да ли посто ји зна чај ни ја раз
ли ка изме ђу бро ја запо сле них и оног 
што је одре ђе но поме ну том одлу ком.

  Ура ђен је дру ги круг и раци о на ли
за ци ја је  про шла без већих про бле
ма. Важно је рећи како за Општин ску  
упра ву, тако и цео јав ни сек тор, да су  
сви сма њи ва ли број запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме почев ши од 9. 
децем бра  2013. годи не када је уред
ба сту пи ла на сна гу.

Нико није при ман за стал но, пошто
ва ли смо број запо сле них на одре ђе
но вре ме – а то је до десет про це на та 
од бро ја запо сле них на нео д ре ђе но 
вре ме. Ми смо ради ли ана ли зу и 
утвр ди ли смо да  има мо 161 лице 
мање запо сле них од те прве раци о на
ли за ци је, сада је тај број нешто и 
већи јер су још неки оти шли у пен зи ју.  
Сви су кре ну ли у уса гла ша ва ње сво
јих систе ма ти за ци ја у скла ду са новом 
одлу ком о бро ју стал но запо сле них у 
овој годи ни – рок за то је 60 дана. 
Руко во ди ли смо се тиме да буде што 
мање отпу шта ња, а тамо где га има,  
има ли смо наја ве за пен зи је – ту 
мислим на Општин ску упра ву, Водо

вод, Поле та рац… То све иде доста 
без бол но, јер су та лица и сагла сна 
да буду про гла ше на за тех но ло шки 
вишак.  Захва љу ју ћи овој цифри и 
сма ње њу од пре ко 160 лица,  ми смо 
у буџе ту уште де ли око 100 мили о на 
дина ра које бисмо испла ти ли на име 
зара да. Успе ли смо  оно што је стра
те ги ја у целој држа ви – да се сма њи 
број запо сле них у јав ном, а пове ћа 
број запо сле них у реал ном сек то ру. 
Зна чи ми пре ма новој одлу ци тре ба 
да има мо 693 стал но запо сле на, фак
тич ко ста ње је 698 запо сле них, али је 
сигур но да ћемо до кра ја јану а ра 
наред не годи не има ти тај потре бан 
број, каже Љуби шић.

Једна од Ваших жеља коју сте
помињалиипрошлегодинејенова
зградаОпштинскеуправеукојојби
била обједињена сва одељења.
Док се то не уради, ових дана је
реновирана и стара општинска
зградауГлавнојулици.

 Рено ви ра ње је било нужно због 
самог изгле да фаса де, али и без бед
ност гра ђа на који су туда про ла зи ли.  
Зато смо били при ну ђе ни да то ура
ди мо, али то не зна чи да смо од ове 
иде је зајед нич ке згра де оду ста ли. 
Стал но то раз ма тра мо и тра жи мо нај
бо љи модус како би се та изград ња 
финан си ра ла.  Веро ват но ћемо рас
пи са ти позив за идеј но реше ње згра

де у скло пу окол ног про сто ра Глав не 
107 и сигу ран сам да ћемо у наред них 
три – чети ри годи не и успе ти да је 
сагра ди мо. Не само зато што је то 
наш хир,  већ је то потре ба свих слу
жби да буду на јед ном месту, не само 
Општин ска упра ва, него и јав на пред
у зе ћа која нема ју потре бе да има ју 
соп стве ни про стор, као што су ЈУП 
План, Пар кинг и инфра струк ту ра, 
Стам бе но, Тури стич ка орга ни за ци ја, 
репу блич ки инспек то ри… Све то да 
буде на јед ном месту. Тиме би се 
осло бо ди ло и доста про сто ра у који
ма су сада они,  а има мо иде ју и шта 
бисмо са њим ради ли.

Од1.децембраступиојенаснагу
и кодекс понашања службеника у
јавнимслужбама,каквајеситуаци
јауОпштинскојуправи?

 Ми смо оти шли корак напред, јер  
смо 2015. годи не уве ли стан дард 
ИСО 9001 и то је нешто што општин
ске  упра ве тре ба да има ју ради ква
ли тет ни јег рада па смо тада доне ли и 
пра вил ник о пона ша њу слу жбе ни ка. 
Тру ди мо се да све те стан дар де које 
наме ће и европ ска регу ла ти ва испу
ни мо и буде мо упра ва која ће ради ти 
по нај мо дер ни јим стан дар ди ма.

Каква су искуства, да ли се
побољшао квалитет рада службе
никаиималипритужби?

ДушанЉубишић,начелникОпштинскеуправе



920. DECEMBAR 2017.   M NOVINE

  При ту жби нема пуно, а оне које се 
поја ве гле да мо да што пре реши мо, 
можда има мо јед ну до две при ту жбе 
месеч но, да се неко пожа ли. Томе 
сва ка ко допри но си  и наша реор га ни
за ци ја, од чети ри оде ље ња напра ви
ли  смо сада дело твор ни ју упра ву са 
мањим бро јем запо сле них, елек трон
ску кому ни ка ци ју, уве ли стан дар де а 
за све то смо доби ли и награ де – ове 
годи не награ ду за инфор ма тор о раду 
Општин ске упра ве, да је то нај бо љи 
инфор ма тор на нивоу локал них само
у пра ва и био је  при мер како тре ба да 
се ради. Доби ли смо и награ ду за 
локал ни еко ном ски раз вој, да смо 
међу нај бо љи ма у Вој во ди ни када је 
локал ни еко ном ски раз вој  у пита њу, а  
лане и  награ ду за ефи ка сност у изда
ва њу гра ђе вин ских дозво ла. Да смо 
ефи ка сни потвр ђу је и вели ки број 
изгра ђе них фабри ка на тери то ри ји 
наше општи не,  јер такву екс пан зи ју 
мора да пра ти брза и ефи ка сна адми
ни стра ци ја.

Рео гра ни за ци ја која је била про шле 
годи не пове ћа ла је број оде ље ња са 
чети ри на седам и орга ни за ци о ну 
једи ни цу Каби нет пред сед ни ка, уве ли 
смо интер ног реви зо ра пре две годи
не, буџет ског инспек то ра, то није 
ништа било, сада се пока за ло да је то 
све добро. Тако смо кључ не ства ри 
веза не за рад Општин ске упра ве и 
само кон тро лу уве ли, и то се, за сада, 
пока за ло као добро.

Радисеинаувођењустандарда
везанихзазаштитуживотнесреди
не.

 Хоће мо да дамо при мер јав ним 
пред у зе ћи ма и уста но ва ма како тре ба 
да се ради – од банал них ства ри као 
што је одла га ње тоне ра и ста рог 
папи ра на еко ло шки при хва тљив 
начин па до сепа ра ци је отпа да – 
папир, пла сти ка, посеб них посу да за 
одла га ње и то је стан дард који ће сви 
мора ти да има ју пре него што уђе мо у 
ЕУ. Ми се тру ди мо да све оно што 
зна мо да нас чека, а може мо то да 
ура ди мо, сада и ура ди мо. Оче ку је мо 
да ће над зор на про ве ра за ову сер ти
фи ка ци ју бити у фебру а ру или мар ту 
наред не годи не и да ћемо од мар та 
посе до ва ти и овај сер ти фи кат.

Какве су Вам жеље за наредну
годину када су грађани у питању,
алииОпштинскауправа?

 Што се тиче тога, ја увек сви ма 
поже лим добро здра вље, здрав човек 
је сре ћан, ако имаш здра вље можеш 
све – пуно поро дич не и лич не сре ће. 

Што се тиче Општин ске упра ве и 
локал не само у пра ве, ми има мо вели
ке пла но ве, тру ди мо се да све гору ће 
про бле ме реша ва мо, а било их је 
доста. Моја жеља веза на за Општин
ску упра ву је да све про бле ме који се 
поја ве реши мо на нај бр жи могу ћи 
начин, а у инте ре су гра ђа на Руме.

СмиљаЏакула

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋАРУМА

Усвојенпредлог
буџетаза2018.годину
Сед ни ца Општин ског већа Рума, 

која је одр жа на 13. децем бра, 
има ла је рекорд них 43 тач ке 

днев ног реда, од којих је већи на у 
функ ци ји при пре ма за сед ни цу СО 
Рума која се одр жа ва 20. децем бра.

Сва ка ко да је нај ва жни ја била 
одлу ка о општин ском буџе ту за 2018. 
годи ну, али је при хва ће на и одлу ка 
о тре ћем реба лан су ово го ди шњег 
буџе та.

Како је поја сни ла Биља на Дамља
но вић, шефи ца Оде ље ња за финан
си је, при вре ду и пољо при вре ду 
тре ћим реба лан сом се при хо ди и 
рас хо ди буџе та ускла ђу ју на нижем 
нивоу и то за 95,4 мили о на дина ра 
мање у одно су на прет ход ну одлу ку. 
При хо ди и рас хо ди из додат них изво
ра се тако ђе сма њу ју и то за 263.250 
дина ра. Раз лог за реба ланс је допис 
Мини стар ства финан си ја на осно ву 
којег је потреб но ума њи ти дозво ље
ну масу сред ста ва за пла те запо сле
них који нису пре у зе ти из рани је ЈП 
Дирек ци ја за изград њу Руме за око 
7,9 мили о на дина ра и масу сред ста
ва за пла те у Тури стич кој орга ни за
ци ји за око 2,9 мили о на дина ра.

 – Један од глав них раз ло га за 
реба ланс је ускла ђи ва ње оства ре
ња при хо да и рас хо да са њихо вим 
пла но ви ма, а иска за на је и потре ба 
поје ди них кори сни ка да се у струк ту
ри рас хо да извр ше изме не поје ди них 
апро при ја ци ја како би се обез бе ди ло 
несме та но функ ци о ни са ње Општи не 
– обја сни ла је Биља на Дамља но вић.

Када је реч о општин ском буџе ту за 
наред ну годи ну пла ни ра ни су укуп ни 
при хо ди и при ма ња од 2.086.419.797 
дина ра. 

По струк ту ри, нај ви ше се пла ни
ра ју при ли ви од поре за на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке који су 
нешто изнад 39 про це на та укуп ног 
буџе та, док се од поре за на зара де 
пла ни ра ју при хо ди од 620 мили о
на дина ра. Као и рани јих годи на, на 
тре ћем месту је порез на имо ви ну са 
пла ни ра ним при хо ди ма од пре ко 366 
мили о на дина ра. 

Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум
ске општи не је иста као да је буџет 
добро пла ни ран, да има и раз вој ну 
ком по нен ту, а што се тиче соци јал
них дава ња она су задр жа на на ово
го ди шњем нивоу.

 – Могу да кажем да је ово реа
лан буџет, сва ка ко раз вој ни, јер се у 
овој годи ни при во де кра ју про це ду
ре око тен де ра чија је вред ност око 
300 мили о на дина ра. Ту мислим на 
асфал ти ра ње ули ца у Буђа нов ци ма 

од 56 мили о на дина ра, пре чи стач 
у рад ној зони „Румен“ чија је вред
ност 100 мили о на дина ра, расве та 
на Рум ској петљи је око 45 мили о на, 
а ту је и рекон струк ци ја Глав не ули
це чија је вред ност око 50 мили о на 
дина ра. Зна чи, може мо рећи да ће 
Рума и сле де ће годи не бити јед
но вели ко гра ди ли ште, као што је и 
сад. Тру ди ли смо се да буде и соци
јал ни, дава ња су као и ове годи не, а 
важно је иста ћи да смо мно ги ма који 
су били без посла омо гу ћи ли да се 
запо сле отва ра њем број них пого
на, зна чи ко год хоће да ради може 
да нађе посао. Kaда је реч о јав ним 
пред у зе ћи ма, циљ нам је да се тру
де да сами зара де новац, нема више 
тога да мисле да све могу доби ти из 
буџе та – иста као је Сла ђан Ман чић.

По први пут у наред ној годи ни, а 
сред ства у буџе ту за 2018. годи ну су 
обез бе ђе на – за сву децу у рум ској 
општи ни ће бора вак у врти ћу бити 
пот пу но бес пла тан. Пре ма пода ци
ма, ради се о 1.140 мали ша на чији 
роди те љи више неће мора ти да пла
ћа ју вртић. 

– Ста бил на нам је ситу а ци ја у 
буџе ту и зато то може мо да ради мо. 
Мислим да ће то људи ма доста да 
зна чи, пого то во они ма са нижим при
ма њи ма или они ма који има ју више 
деце. Одлу ком пре ци зи ра мо које су 
и оба ве зе врти ћа, да се врши кон
тро ла да ли сва деца дола зе у вртић, 
као и кон тро ла тро шко ва. Дакле, ову 
одлу ку доно си мо без жеље да стек
не мо неке избор не пое не, жели мо 
да гра ђа ни ма иза ђе мо у сусрет и 
мислим да ће то мно ги ма доста да 
зна чи – рекао је први човек рум ске 
општи не и наја вио изград њу дру ге 
фазе врти ћа „Коц ки ца“ којим би се 
решио про блем деце која нису има
ла места у врти ћу при ли ком ово го
ди шњег упи са, а реч је о сто ти нак 
мали ша на. 

– Има мо дого вор са Покра јин ском 
вла дом и ми ћемо се јави ти на кон
курс у јану а ру за суфи нан си ра ње 
радо ва у Глав ној ули ци и дру ге фазе 
врти ћа. Тиме би реши ли про блем 
деце на листи чека ња и ако све буде 
по пла ну можда тај про блем и реши
мо у наред ној годи ни – иста као је 
Ман чић.

На овој сед ни ци су усво је ни и про
гра ми рада јав них пред у зе ћа чији 
је осни вач рум ска општи на, као и 
УПВО „Поле та рац“, Спорт ског цен
тра, Саве за спор то ва и Тури стич ке 
орга ни за ци је.

С.Џ.
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МИЛОРАДПАНТИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНСКОГОДБОРАСНСУПЕЋИНЦИМА

Остваривипланови
уместопразнихприча

Локал ни избо ри ће 24. децем бра 
бити одр жа ни у пет општи на у 
Срби ји међу који ма је и општи

на Пећин ци, у којој ће се на децем
бар ским избо ри ма за 30 одбор нич ких 
места у Скуп шти ни општи не над ме
та ти шест избор них листа, а под бро
јем један на гла сач ком листи ћу биће 
коа ли ци о на листа Срп ске напред не 
стран ке АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ  СРП
СКА НАПРЕД НА СТРАН КА  СОЦИ ЈА
ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СРБИ ЈЕ  ИВИ
ЦА ДАЧИЋ. О пред сто је ћим избо ри ма 
раз го ва ра ли смо са првим чове ком 
пећи нач ких напред ња ка Мило ра дом 
Пан ти ћем.

Српсканапреднастранкајеупро
теклечетиригодиневршилавласту
општиниПећинци.Какоочекујетеда
ћенапредстојећимизборимаграђа
ниоценитивашдосадашњирад?

 Гра ђа ни су већ неко ли ко пута у 
про те кле чети ри годи не има ли при
ли ку да оце њу ју рад Срп ске напред
не стран ке и кроз све те избо ре било 
је видљи во да пове ре ње гра ђа на у 
СНС расте. У вели кој мери то је заслу
га и нашег пред сед ни ка Алек сан дра 

Вучи ћа чија реформ ска поли ти ка има 
огром ну подр шку гра ђа на, али сва ка
ко да на рас по ло же ње гла са ча ути че и 
рад на лока лу, како општин ских функ
ци о не ра из редо ва СНС, тако и самог 
општин ског одбо ра стран ке и стра нач
ких функ ци о не ра. Мислим да смо на 
оба поља напра ви ли видљи ву раз ли
ку изме ђу нас и наших прет ход ни ка. 
Након дола ска на власт ми се нисмо 
одво ји ли од наро да и поче ли да се 
пона ша мо као ели та, већ смо наста ви
ли да ради мо са гра ђа ни ма и за гра ђа
не. Наши функ ци о не ри су стал но међу 
гра ђа ни ма, слу ша мо шта нам гово ре, 
зна мо који их про бле ми нај ви ше тиште 
и тру ди мо се да помог не мо коли ко год 
може мо. То није увек лако, јер смо 
након 12 годи на вла сти Демо крат ске 
стран ке у општин ском буџе ту зате кли 
мањак од 500 мили о на дина ра, али 
ми успе ва мо да одр жи мо ста бил ност 
општин ског буџе та и да обез бе ди мо 
сред ства за реа ли за ци ју инве сти ци
ја које уна пре ђу ју ква ли тет живо та 
наших сугра ђа на. У томе смо има ли 
дра го це ну подр шку Вла де Репу бли ке 
Срби је, а од 2016. годи не и Покра јин
ске вла де. Захва љу ју ћи овој подр шци 

успе ли смо да реа ли зу је мо неко ли ко 
вели ких инфра струк тур них про је ка та 
– да изгра ди мо кана ли за ци о ни пре чи
стач и фабри ку воде у Шима нов ци ма, 
спорт ску халу у Доњем Товар ни ку, пут 
Шима нов ци Срем ски Миха љев ци,  да 
у пот пу но сти рекон стру и ше мо сао
бра ћај ни цу у север ној рад ној зони  и 
Крње ше вач ку ули цу у Шима нов ци
ма. У Пећин ци ма смо у пот пу но сти 
обно ви ли Кул тур ни цен тар у који није 
озбиљ ни је ула га но од када је изгра ђен 
и изгра ди ли нову пија цу која је ових 
дана поче ла са радом, а реа ли зо ва ли 
смо и број не мање инве сти ци је у свим 
насе љи ма наше општи не. Има ли смо 
и подр шку при вред ни ка и дона то ра, 
а део сред ста ва смо обез бе ди ли код 
дома ћих и стра них фон до ва ква ли
тет ним про јек ти ма, које при пре ма наш 
про јект ни тим.

Колико сте задовољни онимшто
јеурађеноидалистеиспунилиобе
ћања која сте грађанима дали пре
четиригодине?

 Не знам да ли сам задо во љан. 
Ја нека ко увек мислим да је могло и 
боље, али реал но у усло ви ма у који

МилорадПантић
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ма смо ради ли не могу да будем ни 
неза до во љан оним што је ура ђе но. 
Када су у пита њу пред из бор на обе ћа
ња, ми ника да гра ђа ни ма нисмо обе
ћа ва ли куле и гра до ве, а увек смо се 
тру ди ли да ура ди мо и више него што 
смо обе ћа ли. Након чети ри годи не 
неис пу ње но је само јед но обе ћа ње – 
нисмо успе ли да изгра ди мо нову згра
ду пред школ ске уста но ве у Шима нов
ци ма, јер је реч о вели кој инве сти ци ји 
за коју нисмо има ли сред ста ва, али на 
про ле ће почи ње град ња новог објек та 
пред школ ске уста но ве у овом насе љу. 

За нас је ова инве сти ци ја изу зет но зна
чај на не само због испу ња ва ња пред
из бор них обе ћа ња, већ због тога што 
у Шима нов ци ма због вели ког бро ја 
запо сле них посто ји реал на потре ба за 
новим објек том који ће има ти довољ но 
капа ци те та да при ми сву при ја вље ну 
децу и да тој деци обез бе ди аде кват
не усло ве за бора вак, игру и уче ње. С 
дру ге стра не, реа ли зо ва ли смо број не 
инве сти ци је које нису биле део пред
из бор них обе ћа ња, али су се про сто 
намет ну ле као потре ба. Ту пре све га 
гово рим о шко ла ма, јер смо школ ске 

објек те зате кли у неве ро ват но лошем 
ста њу. Иако су се после две хи ља ди те 
годи не у општин ски буџет сли ла огром
на сред ства од про да је гра ђе вин ског 
земљи шта у шко ле из мени непо зна
тих раз ло га није ула га но. Зате кли 
смо школ ске згра де које про ки шња
ва ју, зате кли смо чучав це у тоа ле ти
ма, неа де кват но гре ја ње и неу слов не 
фискул тур не сале. Од дола ска Срп ске 
напред не стран ке на чело пећи нач
ке локал не само у пра ве сва ке годи не 
смо зна чај на сред ства ула га ли у обно
ву школ ских обје ка та. За ове чети ри 
годи не рено ви ра но је девет шко ла и 
пет обје ка та пред школ ске уста но ве. 
Данас је ситу а ци ја знат но боља него 
пре чети ри годи не, али у обра зо ва ње 
ћемо наста ви ти да ула же мо док нашој 
деци на обез бе ди мо одлич не усло ве 
за бора вак и рад у свим насе љи ма. У 
току је доград ња новог кри ла тех нич ке 
шко ле, а до кра ја годи не биће реа ли
зо ва не инве сти ци је у седам шко ла и 
у шест обје ка та пред школ ске уста но
ве. Нешто бољу, али ни бли зу добру 
ситу а ци ју зате кли смо у здрав ству. 
За про те кле чети ри годи не изгра ди
ли смо две нове месне амбу лан те и 
рено ви ра ли неко ли ко посто је ћих, а 
током лета је завр ше на и рекон струк
ци ја пећи нач ког Дома здра вља. Током 
децем бра кре ће мо са рено ви ра њем 
амбу лан ти у девет насе ља и када ови 
радо ви буду завр ше ни наши гра ђа ни 
ће доби ти знат но ква ли тет ни ју здрав
стве ну услу гу. Неке од ових инве сти
ци ја смо од почет ка пла ни ра ли, а неке 
су наста ле из потре бе да се реша ва ју 
гору ћи про бле ми у насе љи ма.АсфалтирањеКрњешевачкеулицеуШимановцима

Реновиранешколеудеветнасеља
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Кампања се заоштрава. Ових
дана поједини медији објављу
јубројнеоптужбенарачунСрпске
напреднестранке.Какореагујетена
овеоптужбе?

 Тру ди мо се да не реа гу је мо. Те 
опту жбе пре ко њима накло ње них 
меди ја пла си ра ју наши поли тич ки про
тив ни ци, који очи глед но осим опту
жби и увре да нема ју шта да пону де 
гра ђа ни ма, па нео сно ва ним опту жба
ма на рачун Срп ске напред не стран
ке поку ша ва ју да се дову ку нека ко до 
цен зу са. Већи на њих неће успе ти, јер 
је очи глед но да је гра ђа ни ма доста 
такве поли ти ке. Поје ди не стран ке до 
те мере воде прља ву кам па њу да их 
њихо ви соп стве ни кан ди да ти напу
шта ју, јер више не желе да уче ству ју 

у томе. Ми се тру ди мо да не одго ва
ра мо, мада је поне кад тешко отр пе
ти увре де које нам упу ћу ју. Срп ска 
напред на стран ка је пред гра ђа не иза
шла са резул та ти ма четво ро го ди шњег 
рада и са јасним и оства ри вим пла
но ви ма за наред ни четво ро го ди шњи 
пери од, јер сма тра мо да је све оста ло 
пра зна при ча. Већ смо покре ну ли нови 
инве сти ци о ни циклус у окви ру којег је 
током децем бра запо че то 34 инве
сти ци је у свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не. Од вели ких инфра струк
тур них про је ка та, за које ће тре ба ти 
нешто више вре ме на, али који су већ 
при пре мље ни за реа ли за ци ју, издва ја 
се изград ња нове згра де пред школ ске 
уста но ве у Шима нов ци ма која почи ње 
на про ле ће, ком плет на рекон струк ци ја 
основ них шко ла у Купи но ву и Кар лов
чи ћу и заме на ком плет не водо вод не 

мре же у Купи но ву. У пла ну је и изград
ња при ступ ног пута у дужи ни од јед ног 
кило ме тра, у инду стриј ској зони Сибач 
која се про сти ре на пре ко 100 хек та ра, 
пот пу на рекон струк ци ја Голу би нач ке 
ули це у Шима нов ци ма и Ули це Посав
ског одре да у Пећин ци ма, а у току је 
екс про при ја ци ја земљи шта за изград
њу сао бра ћај ни це која ће пове зи ва
ти ули це Бра ће Вида ко вић и Посав
ског одре да у Пећин ци ма, на којој ће 
бити изгра ђе на и про ла зна ауто бу ска 
ста ни ца. При пре ма ју се изме не Пла
на гене рал не регу ла ци је Пећи на ца, 
који ма ће бити пред ви ђе на изград ња 
новог ловач ког дома и нове згра де 
ватро га сне ста ни це на ваша ри шту, а у 
току је изра да про јек та уре ђе ња пла
тоа око хра ма у Пећин ци ма. Нуди мо 
оства ри ве пла но ве уме сто пра зних 
при ча. Гра ђа ни су тога све сни и зато 
подр шка Срп ској напред ној стран ци 
расте.

Какав резултат очекујете 24.
децембра?

 Срп ска напред на стран ка је и на 
локал ним избо ри ма осво ји ла апсо лут
ну већи ну у пећи нач кој Скуп шти ни, а 
од тада је подр шка гра ђа на у стал ном 
пора сту. На избо ри ма за Репу блич
ки пар ла мент 2016. годи не СНС је у 
општи ни Пећин ци осво ји ла 66 одсто 
гла со ва, а наш пред сед ник Алек сан
дар Вучић ове годи не на избо ри ма за 
пред сед ни ка Срби је осво јио 69 одсто 
гла со ва гра ђа на наше општи не. Тако
ђе, на избо ри ма за саве те месних 
зајед ни ца у 11 насе ља наше општи
не, одр жа ним у јуну ове годи не, иза
бран је 81 нови члан саве та и свих 81 
су били кан ди да ти Срп ске напред не 
стран ке, што јасно пока зу је рас по ло
же ње гра ђа на. У кам па њи се обра ћа
мо искљу чи во гра ђа ни ма, а гра ђа ни 
су једи ни које слу ша мо и зато ћемо 
зајед но побе ди ти на овим избо ри ма.

ОтварањеновогкрилашколеуОбрежу

Реновиранивртићиупетнасеља
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На сед ни ци Скуп шти не Општи
не Ириг одр жа не 15. децем бра, 
одбор ни ци су, изме ђу оста лих 

тача ка днев ног реда, усво ји ли буџет 
за наред ну годи ну и доне ли одлу ку о 
четвр том реба лан су буџе та за 2017. 
годи ну. 

Како је изве стио Или ја Јоцић, шеф 
Слу жбе за финан си је, утвр ђи ва ње 
и напла ту  јав них при хо да, тре нут но 
извр ше ње буџе та изно си 67,52 одсто, 
а до кра ја годи не се оче ку је реа ли за
ци ја и пре ко 70 одсто. Пре ма њего вим 
речи ма, раз лог четвр тог реба лан са је 
ускла ђи ва ње са буџет ским апро при ја
ци ма, одно сно при мље ним сред стви
ма из Репу бли ке и Покра ји не. 

 Сред ства у општин ски буџет сли
ла су се од дру гих орга на вла сти 
– Покра ји не и Репу бли ке за радо ве 
који су реа ли зо ва ни или тек тре ба 
да поч не њихо ва реа ли за ци ја. Јед
на од важни јих инве сти ци ја је ком
плет на рекон струк ци ја амбу лан те у 
Кру ше дол Селу и сана ци ја основ не 
шко ле у Ири гу, а сред ства су доби
је на од Кан це ла ри је за упра вља ње 
јав ним ула га њи ма. Они финан си ра ју 
ком плет ну инве сти ци ју, а издво је на 
сред ства се директ но дају изво ђа чу. У 
раду Општин ске упра ве извр ше не су 
незнат не корек ци је, док је ЈП „Кому
на лац“ добио сред ства за опре ма ње 
моби ли ја ра од Покра јин ског секре та
ри ја та за пољо при вре ду у изно су од 
1,7 мили о на дина ра – рекао је Јоцић. 

Што се тиче буџе та за наред ну годи
ну, он је пла ни ран у укуп ном изно су од 
око 716 мили о на дина ра и у пита њу је 
раз вој ни буџет. 

 Уку пан буџет изно си 715.278.500 
дина ра и може се рећи да је буџет 
раз вој ни,  а за пла ни ра не инве сти ци

је ће Општи на доби ја ти тран сфер на 
сред ства. Оче ки ва ни тро ме сеч ни при
ход за послед њи квар тал ове годи
не уве ћан је за 6,4 одсто. Исто тако, 
биће пове ћа на осно ви ца код поре
за на зара де, јер је порез на зара де 
нама зна ча јан при ход, и оства рен је 
већи при ход ове годи не, него прет ход
не, што је пока за тељ да се више људи 
запо шља ва са тери то ри је општи не 
Ириг – додао је Јоцић. 

Неке од инве сти ци ја пла ни ра них за 
наред ну годину су изград ња буна ра 
за воду у Нера ди ну, Врд ни ку и Ири гу 
и сана ци ја црп не ста ни це, а Општи на 
ће финан си ра ти над зор радо ва. Тако
ђе, пла ни ра на је изград ња 12 стам
бе них једи ни ца за избе гли це у згра ди 
која је у вла сни штву Општи не. Пла
ни ра на је адап та ци ја фаса де згра де 
Рај ко вац у Ири гу, као и рекон струк ци ја 
кро ва. За кул тур но – умет нич ка дру
штва из буџе та општи не за наред ну 

годи ну биће опре де ље но 2,5 мили о
на,  а око 28 мили о на биће на рас по
ла га њу месним зајед ни ца ма. Оно што 
је ново у буџе ту у одно су на прет ход
ну годи ну јесу суб вен ци је наме ње не 
при ват ним пред у зет ни ци ма, док је за 
от пла ту глав ни це и ка ма те пла ни ра но 
укуп но 27 ми ли о на. Рас хо ди и из да ци 
су пла ни ра ни пре ма из но си ма ко ји су 
по треб ни за функ ци о ни са ње Оп штин
ске упра ве, Оп штин ског ве ћа, ра да 
Скуп шти не. Ло кал ној вла сти до зво
ље но је да се за по сле ни ма у ор га ни
за ци ја ма и слу жба ма оп шти не за пет 
од сто по ве ћа пла та. 

По ред ових та ча ка усво јен је и ка
дров ски план Оп штин ске упра ве Оп
шти не Ириг и Оп штин ског пра во бра
ни ла штва Оп шти не Ириг, јер ка да 
се ме ња бу џет, ме ња се и ка дров ски 
план. 

 Пла ни ра мо да због по ве ћа ног оби
ма по сла, број за по сле них по ве ћа мо 
за пет  из ве сти ла је на чел ни ца Оп
штин ске упра ве Оли ве ра Фи ли по вић 
Про тић. 

Та ко ђе, да то је зе ле но све тло за 
из ме ну про гра ма по сло ва ња за те
ку ћу го ди ну ЈП „Ко му на лац“ Ириг и 
са гла сност за про грам по сло ва ња за 
на ред ну го ди ну. Од бор ни ци су усво ји
ли и из ме не и до пу не ко је се од но се 
на ло кал не ко му нал не так се. На сед
ни ци је име но ва на Ана Бог да но вић, 
прав ни ца из Срем ске Ми тро ви це за 
пред сед ни ка Ко ми си је за  спро во ђе
ње ко ма са ци је у Ја ску, а ду жно сти 
раз ре ше на Је ле на Илић. 

Скуп шти ни је под не та ини ци ја ти ва 
за утвр ђи ва ње на зи ва ули це у Кру ше
дол Се лу  и пред ло же но је да се ули
ца зо ве Ма ра дич ка, што је и усво је но. 

С.Станетић

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕИРИГ

ПрвиуСремуусвојилибуџет

Заседањеиришкогпарламента

ИлијаЈоцић
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ПОЧЕТАККРАЈАЛАЋАРАЧКОГКЛАНАУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ:

ПОНОЋНАКРВАВАТУЧА
Тужилаштво:Тешко

У пуц ња ви која се дого ди ла у поне
де љак 11. децем бра,  један сат 
иза поно ћи у уго сти тељ ском 

објек ту сме ште ном у Цар ској пала ти у 
Срем ској Митро ви ци, тешке теле сне 
повре де задо би ле су две мушке осо бе, 
од којих је један поли ца јац који те вече
ри није био на дужно сти, док су од 
рико ше та лак ше повре ђе не две девој
ке. Како је саоп шти ла Поли циј ска упра
ва у Срем ској Митро ви ци, они раде на 
расве тља ва њу свих окол но сти овог 
слу ча ја и иден ти фи ка ци ји осо ба које су 
нане ле тешке теле сне повре де оште ће
ни ма. 

До инци ден та је дошло када је у уго
сти тељ ском објек ту, више осо ба напа ло 
поли цај ца и њего вог при ја те ља задав
ши им више уда ра ца рука ма, сто ли ца
ма и фла ша ма, након чега су из два 
раз ли чи та пишто ља испа ли ли два про
јек ти ла у њихо вом прав цу, од чијег је 
рико ше та повре ђен поли циј ски слу жбе
ник, али и две девој ке које су биле у 
уго сти тељ ском објек ту. Како незва нич
но сазна је мо, напа да чи су из кри ми нал
ног миљеа, који су од рани је позна ти 
поли ци ји због разних кри вич них дела.

 Девој ка са повре дом ноге након 
дијаг но сти ке и интер вен ци је, пуште на 
је на кућ но лече ње као и дру га,  док су 
два мушкар ца, због повре да гла ве, 
раме на и екс тре ми те та, задр жа ни у 
оде ље њу опште хирур ги је и једи ни ци 

интен зив не неге  каже Биља на Срем
чић, порт па рол Опште бол ни це у Срем
ској Митро ви ци.

Рање ни поли ца јац Вла ди мир Недељ
ко вић из Срем ске Митро ви це, којем су 
нане те и тешке теле сне повре де у тучи 
у уго сти тељ ском лока лу „Пала та“, ста
бил ног је здрав стве ног ста ња, кажу у 
срем ско ми тро вач кој Општој бол ни ци. 
Дру ги повре ђе ни Миро слав Мањош, 
како је рече но од стра не њего вих коле
га из КПЗа, и он је поред тешких теле
сних повре да у све сном ста њу. При пад
ни ци Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци, ухап си ли су јед ног од осум
њи че ног овог кри вич ног дела, док се за 
оста ли ма и даље тра га.

Како је дошло до крва ве туче која се 
дого ди ла у ноћи неде ље на поне де љак, 
нико не жели да при ча, а о моти ви ма 
не може ни да се нага ђа. Оно што је 
позна то, да је више осо ба (њих сед мо
ри ца, пре ци зни је) напа ло поли цај ца и 
чува ра Казне но поправ ног заво да у 
Срем ској Митро ви ци, задав ши им уда
ра це рука ма, сто ли ца ма и фла ша ма, 
након чега су из два раз ли чи та пишто
ља испа ље на два про јек ти ла у њихо
вом прав цу. Од рико ше та повре ђе ни су 
Вла ди мир и још две девој ке, које су 
након ука за не лекар ске помо ћи пуште
не на кућ но лече ње. 

 Поли ца јац је задо био тешке посе ко
ти не по лицу, рука ма, као и затвор ски 
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ПослепуцњавеуугоститељскомобјектууСремскојМитровици

УЦАРСКОЈПАЛАТИ
убиствоупокушају!

чувар, којем је и уво оса ка ће но. Њих 
дво ји ца иако посе ду ју на послу оруж је, 
те вече ри их нису има ли, већ су се 
бра ни ли рука ма  каже наш извор из 
истра ге.

За Миро сла ва коле ге са посла има ју 
само речи хва ле, кажу да је фин мла
дић, добар, поро ди чан, није кав ка џи ја, 
те мисле да је он испао колатерална 
ште та у овој тучи.

Како наш лист сазна је, гру па осум њи
че на за овај неми ли дога ђај је из кри
ми но ге не сре ди не, позна ти су поли ци ји 
по разним кри вич ним дели ма, одно сно 
као неко ко пра ви „страх“ и „тре пет“  у 
гра ду на Сави. 

Шта је то што толи ко при вла чи пери
фе риј ске бан де да за сво је уби лач ке 
тулу ме иза бе ру баш кафа ну на самом 
цен тру гра да? Да ли је у пита њу ствар 
кри ми но ге ног пре сти жа? Сла ње одре
ђе них пору ка о томе да ли гра дом вла
да ју „бал ва ни“, „тоја ге“ или неки дру ги 
„дире ци“ и „бати не“? Зашто се ова кви и 
слич ни нере ди, који су већ пре шли 
сва ку гра ни цу, деша ва ју баш у нај а трак
тив ни јем град ском објек ту, и кул тур но и
сто риј ском спо ме ни ку? Да ли ова кви 
објек ти не могу да се зашти те? Пита мо 
о томе Љуби шу Шула ју, дирек то ра 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка, у чијем 
се доло кру гу рада нала зи обје кат Цар
ска пала та:

– Кафан ска туча је могла да се дого

ди у било ком уго сти тељ ском објек ту, 
тако да је ствар била тотал но непред
ви дљи ва. Дру га је ствар да ли ми тре ба 
да изда је мо про стор при ват ним кафе
џи ја ма, и да тако покри ва мо тро шко ве, 
или Град тре ба да одр жа ва Пала ту из 
буџет ским сред ста ва. На такав начин 
се ради и у све ту – каже Љуби ша 
Шула ја за М нови не. 

Могу ће да се тако ради у све ту, 
уоста лом тре ба и посе ти о ци да има ју 
место где ће попи ти кафу или сок, али 
не зна мо никог ко посе ћу је антич ке 
спо ме ни ке у један сат после поно ћи. То 
је већ ствар орга на реда у овом гра ду, 
инспек ци ја, кому нал не поли ци је, или 
чега већ што се финан си ра из сред ста
ва поре ских обве зни ка.

Сед мо ри ца лаћа рач ких „шиба џи ја“ је 
упа ло у Цар ску пала ту да се после 
поно ћи обра чу на ва из неког при ват ног 
раз ло га, са поли цај цем који није на 
дужно сти и њего вим при ја те љем који 
ради на Капедому. Ти који су то учи ни
ли, из неког раз ло га „пола жу пра во“ на 
иза зи ва ње нере да у цен тру гра да, али 
још увек нико није обја снио ко им је то 
„пра во“ дао? Ако су њихо ви покро ви те
љи неки поје дин ци из све та „локал не 
поли ти ке“, онда су веро ват но схва ти ли 
да су њихо ви „миље ни ци“ мало „пре те
ра ли у дожи вља ју“, па су мора ли да 
диг ну руке од сво јих „пуле на“? У сва ком 
слу ча ју, позна ва о ци митро вач ког „под

зе мља“ кажу да ће ова туча пред ста
вља ти дефи ни ти ван крај тзв. „лаћа рач
ке гру пе“, јер ће се винов ни ци овог 
неми лог дога ђа ја сва ка ко наћи иза 
бра ва, на дуже вре ме сва ка ко.

Тужи ла штво је овај дога ђај оква ли
фи ко ва ло као тешко уби ство у поку ша
ју.

Како незва нич но чује мо из поли циј
ских редо ва, оче ки ва ња су да ће се ова 
кри ми нал на гру па, која је још увек у 
бек ству, убр зо пре да ти поли ци ји и наћи 
на опту же нич кој клу пи. 

ВладимирЋосић

Штајетошто
толикопривлачи
периферијскебанде
дазасвојеубилачке
тулумеизаберубаш
кафанунасамом
центруграда?Да
лијеупитању
стваркриминоге
ногпрестижа?Сла
њеодређенихпору
каотомедалигра
домвладају„балва
ни“,„тојаге“или
некидруги„диреци“
и„батине“?

–Кафанскатучаје
могладаседогодиу
билокомугоститељ
скомобјекту,такода
јестварбилатотал
нонепредвидљива.
Другајествардали
митребадаиздајемо
просторприватним
кафеџијама,ида
такопокривамотро
шкове,илиГрадтре
бадаодржаваПала
туизбуџетским
средставакаже
ЉубишаШулаја.

ЉубишаШулаја

ВладимирНедељковић
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У Ста рој Пазо ви је одр жа на завр шна 
кон фе рен ци ја пово дом завр шет ка 
про јек та изград ње Холи стич ко – 

реха би ли та ци о ног цен тра „Осло нац“ у 
Ста рој Пазо ви. „Осло нац“ је резул тат 
зајед нич ког про јек та Општи не Ста ра 
Пазо ва и Деле га ци је Европ ске уни је у 
Срби ји и наме њен је деци са смет ња ма у 
раз во ју. 

Овај једин стве ни цен тар у Срби ји отво
рен у окто бру ове годи не у Ста рој Пазо ви, 
који је сме штен у дво ри шту Шко ле за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Антон 
Ска ла“. Укуп на вред ност про јек та изно си 
232.800 евра, од чега Деле га ци ја ЕУ 
финан си ра 85 одсто, а Општи на Ста ра 
Пазо ва 15 одсто сред ста ва. 

Заме ник пред сед ни ка Општи не Ста ра 
Пазо ва Милан Беа ра је овом при ли ком 
уру чио мемо ран ду ме директ ним уче сни
ци ма про јек та.  Поред Општи не Ста ра 
Пазо ва и ШОСО „ Антон Ска ла“, ту су још 
Дом здра вља „Др Јован Јова но вић Змај“ 
и Цен тар за соци јал ни рад у Ста рој Пазо
ви и ШОСО „Милан Петро вић“ из Новог 
Сада.  Мемо ран ду мом су дефи ни са ни 
усло ви даље подр шке  у раду Холи стич ко 

– реха би ли та ци о ног  цен тра Осло нац. 
Око сто ти ну педе се то ро роди те ља уче

ни ка нај мла ђе основ не шко ле на тери то
ри ји општи не Ста ра Пазо ва ода зва ло се 
три би ни на тему „Пре ве ци ја наси ља, 
посеб ни ризи ци и мере зашти те, као и 
реа го ва ње када се наси ље деси“ која је 
орга ни зо ва на на њихо ву ини ци ја ти ву, с 
обзи ром да су их у про те клом пери о ду 
мучи ла број на пита ња када је у пита њу 
ова тема. Прво пита ње роди те ља чије је 
дете жртва наси ља је шта је шко ла учи ни
ла да се наси ље не деси, а да ова квих 
пита ња не би било Тим за зашти ту деце 
од наси ља Основ не шко ле „Симе он Ара
ниц ки“ саста је се јед ном месеч но, по 
потре би и чешће, како би пре вен тив но 
дело вао у слу ча је ви ма када се наси ље 
деси. Три би не о спре ча ва њу вршњач ког 
наси ља у послед ње вре ме често се при
ре ђу ју деци. Међу тим, у поме ну тој шко ли 
три би на је била наме ње на роди те љи ма 
који су одго во ре на пита ња доби ли од 
пред став ни ка Школ ске упра ве Нови Сад, 
саме шко ле, али и пред став ни ка МУПа, 
Дома здра вља, Цен тра за соци јал ни рад 
и Суда.

ПРОЈЕКАТ„ОСЛОНАЦ“УСПЕШНОПРИВЕДЕНКРАЈУ

Ослонацзадецуса
посебнимпотребама

НОВАПАЗОВА

Четврочлана
породицазаражена
трихинелозом

Три хи не ло за у Вој во ди ни је међу воде
ћим боле сти ма које се пре но се за живо ти
ња на људе и то нај че шће кон зу ми ра њем 
тер мич ки нео бра ђе ног меса и месних пре
ра ђе ви на у који ма се нала зе живе лар ве, 
тако зва не три хи не ле. Током 2017. годи не у 
Сре му је реги стро ва но шест осо ба зара же
них три хи не ло зом, док је на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва при ја вље на  јед на 
поро дич на епи де ми ја, нај но ви ји су пода ци 
Инсти ту та за јав но здра вље Вој во ди не. 
Четво ро чла на поро ди ца из Нове Пазо ве 
током ове годи не зара же на је три хи не лом, 
а међу њима има и деце, потвр ђе но нам је 
у Оде ље њу за епи де ми о ло ги ју ста ро па зо
вач ког Дома здра вља. Прет по ста вља се да 

су кон зу ми ра ли суше но свињ ско месо и 
коба си це доне то из Босне и Хер це го ви не. 
Димље но и тер мич ки нео бра ђе но месо 
епи де ми о ло шки гле да но нај ри зич ни је су 
намир ни це, а као глав ни узрок поро дич них 
епи де ми ја три хи не ло зе наво ди се то што 
се у сео ским дома ћин стви ма широм Вој во
ди не месо и месне пре ра ђе ви не обез бе ђу ју 
из вла сти тог узго ја и кла ња сви ња, при 
чему се јед на коли чи на кон зер ви ра сушњем 
или кори сти за пра вље ње коба си ца. Поред 
ове чети ри осо бе у ста ро па зо вач кој општи
ни, у Сре му је током ове годи не три хи не
лом зара же но још две осо бе, пода ци су 
Инсти ту та за јав но здра вље Вој во ди не. 
Ова кви слу ча је ви опо ми њу нас да када 
оде мо пре ко гра ни це у госте код сво јих не 
доно си мо у Срби ју даро ве попут димље не 
шун ке или сла ни не. 

ОПШТИНСКОВЕЋЕШИД

Усвојенпредлогбуџета
На сед ни ци Општин

ског већа Општи не 
Шид, која је одр жа на у 

поне де љак 18. децем бра, 
усво јен је изве штај о извр
ше њу буџе та општи не Шид 
за пери од од 1. јану а ра до 
30. сеп тем бра теку ће годи
не, затим  пред лог изме не 
одлу ке о буџе ту за 2017. 
годи ну, као и пред лог одлу
ке о буџе ту за 2018. годи ну. 
Пре ма речи ма руко во ди о ца 
Оде ље ња за финан си је 
Јадран ке Недић, пла ни ра но 
је да буџет у 2018. годи ни 

буде раз вој ног карак те ра, 
иако ће доћи до њего вог 
ума ње ња за 5,9 одсто у 
одно су на буџет у овој годи
ни. Чла но ви Већа усво ји ли 
су и изме ну одлу ке о мак си
мал ном бро ју запо сле них 
на нео д ре ђе но вре ме у 
орга ни за ци о ним једи ни ца
ма Општи не Шид за 2017. 
годи ну, као и пред лог 
кадров ског пла на Општин
ске упра ве, Општин ског 
пра во бра ни ла штва и струч
них слу жби Општи не Шид 
за 2018. годи ну.

ЈадранкаНедић
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Постојипотреба тржиштазадомаћим
производима,купцижеледакупедомоћи
кулен, кобасицу, сир, али се понекад
питајудалисутипроизводибезбедниза
употребу. Од сада ће ситни пољопри
вреднициипроизвођачимоћисвојкулен,
сир или млеко да продају у складу са
правилимакојаћеомогућитибезбедност
хране, а држава ће стати из тога, каже
министарБраниславНедимовић

У поне де љак, 18. 
новем бра у Град ској 
кући у Срем ској 

Митро ви ци одр жа на је пре
зен та ци ја наци о нал них 
мера флек си бил но сти која 
се одно си на мале про из во
ђа че хра не живо тињ ског 
поре кла.

Пре зен та ци ји је поред 
пред став ни ка европ ских 
инсти ту ци ја, при су ство вао 
мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић који 
је рекао да се Пра вил ни ком 
о флек си бил но сти реша ва 
пита ње како да тра ди ци о
нал ни про из во ди од мле ка 
и меса могу легал но да иза
ђу на тржи ште.

 Посто ји потре ба тржи
шта за дома ћим про из во ди
ма, куп ци желе да купе 
домо ћи кулен, коба си цу, 
сир, али се поне кад пита ју 
да ли су ти про из во ди без
бед ни за упо тре бу. Од сада 

ће сит ни пољо при вред ни ци 
и про из во ђа чи  моћи свој 
кулен, сир или мле ко да 
про да ју у скла ду са  пра ви
ли ма која ће омо гу ћи ти без
бед ност хра не, и држа ва ће 
ста ти из тога. За раз ли ку од 
ком па ни ја које има ју знат но 
стро жи је усло ве ови мали 
про из во ђа чи задо во ља ва ће 
све ква ли те те који се тичу 
без бед но сти хра не, али 
ћемо заштит ним мера ма те 
про из во ђа че на неки начин 
зашти ти ти. Они ће моћи 
сво је про из во де да про да ју 
на кућ ном пра гу, а све то ће 
бити омо гу ће но они ма који 
уђу у реги стар. Држа ва ће 
финан сиј ски помо ћи око 
реги стра ци је, а помо ћи 
ћемо и око опре ме, објек та 
и мар ке тин га, рекао је Бра
ни слав Неди мо вић.

По угле ду на про пи се 
Европ ске уни је Мини стар
ство пољо при вре де, водо
при вре де и шумар ства и 

Упра ва за вете ри ну, доно се 
про пис којим се од 1. јану а
ра 2018. годи не олак ша ва 
посло ва ње малим про из во
ђа чи ма. Сма њу ју се финан
сиј ска опте ре ће ња и адми
ни стра тив не пре пре ке кроз 
одсту па ња у погле ду 
изград ње, уре ђе ња и опре
ма ња обје ка та, омо гу ћа ва 
кори шће ње тра ди ци о нал
них ала та, мате ри ја ла и 
посту па ка за про из вод њу 
гастро ном ских про из во да, 
под сти че се еко но ми ја на 
селу – вало ри зу је пове за
ност соп стве не про из вод ње 
и пре ра де на газдин ству и 

про да ја малих коли чи на 
про из во да директ но потро
ша чу.

Након пре зен та ци је мера 
у митро вач кој Град ској кући, 
при сут ни су оби шли газдин
ство Сло бо да на Јова но ви
ћа у Лаћар ку, који на тра ди
ци о нал ан начин про из во ди 
кулен, коба си цу и оста ле 
про из во де од меса. Јова но
вић је том при ли ком рекао 
да ће ове мере мини стар
ства пољо при вре де њему, 
али и сви оста лим малим 
про из во ђа чи ма омо гу ћи ти 
да лак ше послу ју.

С.Котаранин

УСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИПРЕДСТАВЉЕНЕНОВЕМЕРЕ
МИНИСТАРСТВАПОЉОПРИВРЕДЕ

Домаћикуленна
рафупопропису

БраниславНедимовић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Митроспомажесиромашне
Ком па ни ја Митрос у поне де љак, 18. децем бра за 

15 соци јал но угро же них поро ди ца из Срем ске и 
Мачван ске Митро ви це обез бе ди ла је паке те хра

не, који садр же 10 кило гра ма сухо ме сна тих про из во да. 
Поро ди це су оби шли дирек тор ком па ни је Митрос Флај
шва рен Рамо Адро вић и начел ник Град ске упра ве за 
соци јал ну и здрав стве ну зашти ту Воји слав Мир нић.

Како се могло чути од Адро ви ћа, Митрос ће, као дру
штве но одго вор на ком па ни ја, и у наред ном пери о ду 
наста ви ти да пома же соци јал но угро же не поро ди це са 
тери то ри је Гра да.

Један од оних који је добио помоћ у хра ни је и Ђурађ 
Коцић из Срем ске Митро ви це. Он се захва лио на помо
ћи и иста као да пошто тешко живе, сва ка помоћ им 
добро дође. Б.С.
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ПРЕКОГРАНИЧНАСАРАДЊАСРБИЈЕИБиХ

Опремазаванреднеситуације
Општи ни Шид је у уто

рак 12. децем бра 
пред став ник деле га

ци је Европ ске уни је у Срби
ји Ште фан Худо лин уру чио 
вози ла која су наба вље на 
у циљу пове ћа ња спрем но
сти цивил не зашти те и спа
си лач ких једи ни ца у слу ча ју 
попла ва. Вози ла су дони ра
на у окви ру про гра ма пре
ко гра нич не сарад ње Срби је 
и Босне и Хер це го ви не који 
финан си ра Европ ска уни ја.

Пред сед ни ку Општи
не Шид Пре дра гу Вуко ви
ћу, том при ли ком уру че на 
је цистер на за пија ћу воду, 
два баге ра  ком би но ва не 
маши не и багер уто ва ри вач, 
а пред ста вље на је и опре
ма за пове ћа ње капа ци те та 
једи ни ца цивил не зашти те у 
угро же ном под руч ју.

 Ово је један про је кат из 
про гра ма пре ко гра нич не 
сарад ње који је импле мен
ти ра ла Европ ска уни ја. За 
њега је издво је но укуп но 
мили он евра. Један вели
ки део тог уго во ра су биле 
набав ке ових вози ла. Дра го 
ми је што могу да уче ству јем 
у испо ру ци ове сјај не опре
ме која ће бити од вели ке 
кори сти овој општи ни. Ово је 
дру ги део дона ци је. У рани
јем пери о ду испо ру чи ли смо 
два терен ска вози ла, а испо
ру че на је и пра те ћа опре ма 
како би се ова општи на и 
осо бље боље при пре ми ли 

за евен ту ал не вре мен ске 
непо го де  иста као је Ште
фан Худо лин, пред став ник 
деле га ци је Европ ске уни је у 
Срби ји.

Про је кат тра је до 1. мар та 
2018. годи не, а њего ва укуп
на вред ност са срп ске стра
не изно си пре ко пола мили
о на евра. Уру чи ва њем ове 
опре ме, завр ше но је пре ко 
80 одсто про јек та.

 Ова вози ла при па да ју 
сек то ру за ван ред не ситу
а ци је, а биће дата на упо
тре бу јав ним пред у зе ћи ма 
Стан дард и Водо вод. Нама 
ће ова опре ма мно го зна чи
ти, а ми ћемо се потру ди
ти да оправ да мо пове ре ње 
Европ ске уни је и нада мо се 

да ћемо и у будућ но сти има
ти ова квих и слич них про је
ка та и дона ци ја од стра не 
Европ ске уни је  изја вио је 
Пре драг Вуко вић.

Циљ про јек та је и јача
ње сарад ње и коор ди на ци је 
изме ђу општи на у сли ву реке 
Саве, као и јача ње капа ци
те та у сми слу аде кват ног 
опре ма ња и уса вр ша ва ња 
једи ни ца за зашти ту и спа
са ва ње.

 Ово је вели ка вред ност 
опре ме али и вели ка функ ци
о нал на упо тре ба. Дра го ми је 
што је општи на Шид доби ла 
ова кву опре му, а и када се 
десе ван ред не ситу а ци је, ту 
смо јед ни дру ги ма да помог
не мо. Иску ства из 2014. годи

не су нам довољ но ста ви ла 
до зна ња да нема мо довољ
но капа ци те та ни људи, али 
пре све га опре ме. Само кроз 
умре жа ва ње и пре ко гра нич
ну сарад њу, може мо  обез
бе ди ти ова кву опре му. Град 
Срем ска Митро ви ца добио 
је јед но вози ло, дрон, опре
му за људе који ће ради ти у 
таквим ситу а ци ја ма, чамац, 
као и све оно што је нео п
ход но како би могли аде кват
но да делу је мо у ван ред ним 
ситу а ци ја ма  и како би избе
гли људ ске жртве, вели ка 
мате ри јал на раза ра ња и 
еко ном ску ште ту  изја вио 
је пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
Томи слав Јан ко вић.

ТомиславЈанковић,ШтефанХудолиниПредрагВуковић

ЈКПСТАНДАРДШИД

Донацијазарециклажу
Јав ном кому нал ном 

пред у зе ћу Стан дард 
из Шида, про шле неде

ље уру че на је још јед на 
вред на дона ци ја. У пита
њу је пре са за бали ра ње 
амба ла жног отпа да укуп не 
вред но сти 15.000 евра, коју 
је овом јав ном пред у зе ћу 
дони ра ла ком па ни ја Екви
по Бал кан из Пољ ске. Ова 
вред на дона ци ја резул тат 
је запо че те успе шне сарад
ње након недав ног борав
ка пред став ни ка Општи не 
Шид и ЈКП Стан дард у Вар
ша ви.

 Ова дона ци ја биће од 
вели ке кори сти за наше јав

но пред у зе ће, еко ло ги ју и 
цео град. Поже лео бих овом 
јав ном пред у зе ћу да и убу
ду ће наста ви ова ко добро 
да ради, у циљу про спе ри
те та нашег гра да и целог 
нашег дру штва  иста као је 
пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић.

Уру че њу дона ци је при
су ство вао је и дирек тор 
ком па ни је Екви по Бал кан, 
која има вели ко иску ство у 
свом доса да шњем раду и 
има жељу да помог не гра
до ви ма у Срби ји у про це су 
реци кла же отпа да.

 Ово је наш скром ни 
допри нос општи ни Шид за 

први ниво реци кла же при
ли ком при ку пља ња отпа да. 
Нај ва жни је је да се отпад 
одво ји на почет ку, да се 
раз вр ста, да не буде више 
јед на кан та него више њих. 
Спрем ни смо да са овим 
јав ним пред у зе ћем поде
ли мо иску ства и еду ку је мо 
људе. Пре са за бали ра ње 
слу жи за први ниво реци
кла же и пома же у лак шем 
пре но ше њу отпа да. Она 
ком плет но бали ра пет, 
папир и алу ми ни јум, након 
чега се он пре но си на пре
ра ду  иста као је дирек тор 
ком па ни је из Пољ ске Срби
слав Пет ко вић.
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ИЗГРАДЊАБУНАРАУДИВОШУ

Ускоростижеводазапиће
У Ди во шу су по чет ком 

про шле не де ље по че
ли ра до ви на из град њи 

но вог бу на ра за во ду. С об зи
ром на то да ни је би ло мо гу ће 
са ни ра ти ха ва ри ју на по сто
је ћем бу на ру, од лу ком Скуп
шти не Гра да Срем ска Ми тро
ви ца, да то је зе ле но све тло за 
из град њу но вог. 

Сред ства за ову на ме ну 
из дво је на су из бу џе та ЈКП 
„Во до вод“ у из но су од око че
ти ри ми ли о на ди на ра. Пре ма 
ре чи ма ди рек то ра Бо ри сла ва 
Ба би ћа ра до ви би тре ба ло да 
се за вр ше по чет ком сле де ћег 
ме се ца, а са мим тим ће Ди во
ша ни до би ти пи ја ћу во ду. 

Под се ти мо, ме шта ни Ди во
ша, због ха ва ри је ко ја се де

си ла са бу на ром, без пи ја ће 
во де су око ме сец да на. До 
ко нач ног ре ша ва ња про бле
ма Ди во ша ни мо гу да ко ри сте 
тех нич ку во ду из во до вод не 
мре же за све на ме не, осим 

за пи ће и ку ва ње. У ме ђу вре
ме ну, ци стер не са пи ја ћом 
во дом и да ље су у се лу и на 
рас по ла га њу су ме шта ни ма 
то ком це лог да на.  
 С.С.

Радисетокомцелогдана

РЕГИСТРАЦИЈАСТАМБЕНИХЗАЈЕДНИЦА

Истекаорок
До 12. децем бра 

био је рок за реги
стра ци ју стам бе них 

зајед ни ца у скла ду са 
Зако ном о ста но ва њу и 
одр жа ва њу згра да.

Од Тање Дро бац, 
шефи це Оде ље ња за 
урба ни зам и гра ђе ње 
Општин ске упра ве у Руми 
сазна је мо да је, у послед
њих неко ли ко дана пред 
истек поме ну тог рока, 
било два де се так при ја ва 
за реги стра ци ју.

 – И даље апе лу је мо 
да се стам бе не зајед ни
це при ја вљу ју како не 
би дошли у ситу а ци ју да 
им локал на само у пра ва 
поста вља при нуд ног управ ни ка. 
Све до сада реги стро ва не стам
бе не зајед ни це, сем јед не, име
но ва ле су управ ни ке из редо ва 
ста на ра а јед на стам бе на  зајед
ни ца је име но ва ла про фе си о
нал ног управ ни ка из Ста ре Пазо
ве. У Руми нема још нијед ног 
лицен ци ра ног лица које је поло
жи ло испит за про фе си о нал ног 
управ ни ка. У наред ном пери о ду 
посто ји над ле жност инспек циј
ских слу жби да оби ла зе стам
бе не зајед ни це и да им нало же 
да у року од 30 дана обра зу ју 
стам бе не  зајед ни це.  По  исте
ку тог рока локал не само у пра ве 
би тре ба ле да поста ве при ну
дне управ ни ке тамо где они нису 
иза бра ни, виде ће мо како ће то 
ићи  каже за наше нови не Тања 
Дро бац.

У скла ду са одред ба ма поме
ну тог зако на, на 44. сед ни ци 
Општин ског већа, одр жа на 13. 
децем бра, доне та је одлу ка 
о кућ ном реду у стам бе ним и 
стам бе но послов ним згра да ма 
којом се регу ли ше кућ ни ред у 
свим згра да ма. 

 То је прва  одлу ка коју смо 
доне ли а веза на је за Закон о 
ста но ва њу и одр жа ва њу згра
да. Нијед на  стам бе на  згра да 
не може утвр ди ти дру га чи ји кућ
ни ред, са мањим оба ве за ма 
од оних у овој одлу ци. Сле ди
ће и одлу ка о одре ђи ва њу цене 
за одр жа ва ње,  а  у наред ном 
пери о ду ће се доне ти  све  зако
ном потреб не одлу ке   каже 
Тања Дро бац, шефи ца Оде ље
ња за урба ни зам и гра ђе ње.

С.Џ.

ТањаДробац

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ВечеМилункеСавић
У петак, 15. децем бра, у пре пу ној сали паро хиј ског дома 

у Срем ској Митро ви ци, одр жа но је вече посве ће но срп ској 
херо и ни Милун ки Савић. Том при ли ком про мо ви са на је 
књи га Мила на Бого је ви ћа „Милун ка Савић – орде ње и 
ожиљ ци“.

У про гра му су уче ство ва ли: књи жев ник Милан Бого је
вић, глу мац Алек сан дар Крста јић који је гово рио песму о 
Милун ки Савић аутор ке Јасне Арба нас, др Дими три је 
Стој шић који је гово рио сво ју моно дра му о Милун ки, затим 
хор Удру же ња срп скогрч ког при ја тељ ства „Ири да“ који је 
извео неко ли ко нуме ра, теле ви зиј ски нови нар Бран ко 
Стан ко вић, аутор ТВ еми си је „Ква дра ту ра кру га“ и фил ма 
о Милун ки Савић који је том при ли ком при ка зан, нови нар 
Миха и ло Меде ни ца и књи жев ник Мики ца Илић.

Милун ка Савић је рође на у селу Коприв ни ци код Јоша
нич ке Бање, а почет ком бал кан ских рато ва 1912. годи не 
она се, пре ру ше на у мушкар ца, као добро во љац Милун 
Савић, при ја ви ла у Дрин ску диви зи ју. Тек после изве сног 
вре ме на је откри ве но да је жена.

Почет ком јану а ра 1916. годи не, у вре ме повла че ња срп
ске вој ске пре ко Алба ни је, била је тешко рање на, па је 
потом упу ће на у Бизер ту на опо ра вак.

Када је рат завр шен, Милун ка се 1927. запо сли ла у 
Хипо те кар ној бан ци, и то као чиста чи ца. Живе ла је у вели
ком сиро ма штву и беди. Одга ји ла је јед ну сво ју ћер ку и три 
усво је ни це: забо ра вље но дете са желе знич ке ста ни це у 
Ста ла ћу, сестру од оста ре лих уја ка и ујне и јед ну сиро ту 
девој ку из Дал ма ци је. Осим тога, као хра ни тељ ка, шко ло
ва ла је пре ко три де се то ро сиро ма шне деце.

Милун ка Савић је чети ри пута рања ва на у бор ба ма за 
сло бо ду отаџ би не и поста ла је нај о дли ко ва ни ја жена 
Вели ког рата. Носи лац је седам одли ко ва ња међу који ма 
су вој нич ка злат на Кара ђор ђе ва зве зда са маче ви ма, 
Злат на меда ља за хра брост „Милош Оби лић“, два орде на 
фран цу ске Леги је части… МикицаИлић
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Дом здра вља Ириг је од 
ја ну а ра ове го ди не и 
зва нич но ушао у круг 

акре ди то ва них до мо ва здра
вља. Сер ти фи кат је до де љен 
на три го ди не. С об зи ром на 
то да је по сту пак спро ве ден 
пр ви пут, у До му здра вља су 
ви ше не го за до вољ ни. Ка
ко је ис та кла ди рек тор ка др 
Би ља на Ми ло ше вић, до би ја
њем сер ти фи ка та по твр ђе но 
је да Дом здра вља по се ду је 
ква ли тет за пру жа ње услу га 
па ци јен ти ма. Ка да се ка же 
ква ли тет, ми сли се на ефи

ка сну, ква ли тет ну, на да све 
без бед ну здрав стве ну услу
гу, ка ко за па ци јен те та ко и 
за за по сле не. 

 По чет ком на ред не го ди
не оче ку је нас пр ва по се те 
ко ми си је за акре ди та ци ју. 
Мо ра мо да на ста ви мо да се 
тру ди мо и ра ди мо још бо ље, 
да уна пре ђу је мо про це ду ре, 
јер нам у де цем бру 2019. по
но во до ла зе оце њи ва чи за 
акре ди та ци ју, с об зи ром на 
то да је уста но ва акре ди то
ва на на три го ди не. Оно што 
оте жа ва рад До ма здра вља 
је сте што је ка дров ским пла
ном Ми ни стар ства здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је до шло до 
сма ње ња бро ја ле ка ра. На
ма је сма њен број ле ка ра за 
три што нам оте жа ва функ
ци о ни са ње, на ро чи то се о
ских ам бу лан ти и ноћ ни рад, 
јер ми смо Дом здра вља ко ји 
пру жа здрав стве ну за шти ту 
24 ча са. Ту нам је ло кал на 
са мо у пра ва иза шла у су срет 
и са да Оп шти на сно си тро
шко ве за два ле ка ра ка ко 
би смо мо гли аде кват но да 
пру жи мо услу ге и ис пу ни мо 
нор ма ти ве – ка же ди рек то
ри ца До ма здра вља др Би
ља на Ми ло ше вић. 

Др Би ља на Ми ло ше вић, 
на че лу је До ма здра вља пет 
го ди на. За то вре ме, оства
рен је низ до брих ре зул та
та, а ко ји се од но се на по
бољ ша ње усло ва за рад ове 
уста но ве, ка ко у Ири гу, та ко 
и у на се ље ним ме сти ма на 
те ри то ри ји оп шти не. 

 Ове го ди не је скло пљен 
уго вор из ме ђу Кан це ла ри је 

за упра вља ње јав ним ула
га њи ма и Оп шти не за про је
кат „адап та ци ја и енер гет ска 
са на ци ја здрав стве не ам бу
лан те у Кру ше дол Се лу“, 
а вред ност про јек та је око 
шест и по ми ли о на ди на
ра. Ме ђу тим, ра до ви ни су 

за вр ше ни у пред ви ђе ном 
ро ку ни ти је ква ли тет ра до
ва за до во ља ва ју ћи и на жа
лост, та ам бу лан та још увек 
не функ ци о ни ше. Ле кар и 
да ље оба вља свој по сао и 
два пу та не дељ но је до сту
пан ме шта ни ма. Та ко ђе, оно 

што је но ви на у До му здра
вља је сте Шко ла за труд
ни це и Шко ла ро ди тељ ства 
у окви ру ко јих смо укљу чи
ли ги не ко ло га, пе ди ја тра и 
пси хо ло га. У ви ду пу бли ка
ци ја, из ра ди ли смо и во дич 
за ро ди те ље, у скло пу ко јих 
се на ла зи и цд. Сред ства за 
ову на ме ну су обез бе ђе на 
пре ко кон кур са у из но су од 
800.000 ди на ра, а уче шће 
Оп шти не је 120.000 ди на ра. 
Зна ча јан про је кат ко ји нас 
оче ку је је и про је кат ко ри
шће ња со лар не енер ги је за 
при пре му то пле по тро шне 
во де, а за чи је смо су фи
нан си ра ње кон ку ри са ли код  
По кра јин ског се кре та ри ја та 
за енер ге ти ку, гра ђе ви нар
ство и са о бра ћај. Вред ност 
је око два ми ли о на ди на ра, 
а рок за за вр ше так из во ђе
ња ра до ва је 1. април 2018. 
го ди не, ма да сма трам да 
ће се то и ра ни је за вр ши ти. 
На ба вље на је и но ва пећ на 
чвр сто го ри во за здрав стве
ну ста ни цу у Врд ни ку, а це
ло куп на сред ства обез бе ди
ла је Оп шти на. Апли ци ра ли 
смо за из ра ду ела бо ра та 
за енер гет ску ефи ка сност 
спољ ног омо та ча и кро ва за 
здрав стве ну ста ни цу Врд ник 
и за пећ на би о ма су, где би 
по но во је дан део сред ста ва 
био из дво јен из бу џе та Оп
шти не – го во ри о ре а ли зо
ва ним про јек ти ма ди рек то
ри ца Ми ло ше вић и до да је 
да су при о ри те ти за сле де ћу 
го ди ну на бав ка ул тра звуч
ног апа ра та и са ни тет ског 
во зи ла.  С.С.

Тре нут но је уку пан број 
за по сле них у До му здра
вља ко ји оба вља ју по тре бе 
оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња при мар не 
здрав стве не за шти те 53. 

 Но вим ка дров ским пла
ном Ми ни стар ства здра
вља Ре пу бли ке Ср би је 
до зво ље но је 14 док то ра 
ме ди ци не, а по ка дров ском 
пла ну из 2014. го ди не има
ли смо 17. Има мо за по сле

ног фар ма це у та – би о хе ми
ча ра, 22 здрав стве на рад
ни ка са сред њом и ви со ком 
струч ном спре мом, три 
ад ми ни стра тив на рад ни ка 
 прав ни ка, еко но ми сту и 
ин фор ма ти ча ра. Та ко ђе, у 
рад ном од но су су и два 
сто ма то ло га, као и две сто
ма то ло шке се стре, а тех
нич ких по моћ них рад ни ка 
је де ве то ро – до да је др 
Би ља на Ми ло ше вић. 

Кадровскаструктура

Општинафинансира
платезадвалекара

ДОМЗДРАВЉАИРИГ

ДрБиљанаМилошевић,директорица
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ВИЗИЈАРАЗВОЈАДЕЧИЈЕУСТАНОВЕ„ДЕЧИЈАРАДОСТ“:

Проширењекапацитета
иповећањеобухватадеце
За хва љу ју ћи ло кал ној са мо у пра

ви, у Де чи јој уста но ви „Де чи ја ра
дост“ у Ири гу оформ ље на је но ва 

гру па за де цу уз ра ста од три го ди не. 
У овом ири шком вр ти ћу не по сто ји ли
ста че ка ња, сва де ца су упи са на, чи ме 
су зах те ви ро ди те ља ис пу ње ни. Про
стор је опре мљен но вим на ме шта јем и 
играч ка ма ко ји ће бо ра вак овим ма ли
ша ни ма учи ни ти што при јат ни јим.

 Де чи ја уста но ва „Де чи ја ра дост“ 
Ириг има укуп но 15 вас пит но – обра
зов них гру па, од то га, се дам гру па 
це ло днев ног бо рав ка и осам гру па 
по лу днев ног бо рав ка. Се ди ште Де чи
је уста но ве је у Ири гу, у објек ту „Ча ро
ли ја“ у ком има укуп но шест вас пит но 
– обра зов них гру па. У овој школ ској 
го ди ни је ло кал на са мо у пра ва одо
бри ла фор ми ра ње још јед не вас пит
но – обра зов не гру пе и фи нан си ра ње 
два вас пи та ча. Гру па је фор ми ра на уз 
са гла сност Скуп шти не Оп шти не Ириг 
и на тај на чин смо иза шли у су срет по
тре ба ма ро ди те ља и ни су се ство ри ле 
ли сте че ка ња. По ред то га што је гру
па фор ми ра на, она је и опре мље на 
по треб ним на ме шта јем и сред стви ма 
ко ја су нео п ход на за вас пит но обра
зов ни рад. Обје кат „Ви ла“ у Врд ни ку  
има че ти ри вас пит но – обра зов не гру
пе и има мо пет под руч них оде ље ња у 
ко ји ма се ре а ли зу је при прем ни пред
школ ски про грам. Због спе ци фич но сти 
ме ста у ко ји ма се на ла зе и због ма лог 
бро ја де це за при прем ни пред школ ски 
про грам, под руч на оде ље ња об у хва
та ју и де цу мла ђег уз ра ста, од но сно 
уз ра ста од три до пет и по го ди на, та ко 
да су гру пе у под руч ним оде ље њи ма 
ме шо ви те и у њи ма вас пит но – обра
зов ни рад ре а ли зу ју вас пи та чи са пу но 
љу ба ви, ен ту зи ја зма и кре а тив но сти – 
ка же ди рек то ри ца Де чи је уста но ве Је
ле на Ви да но вић. 

Оно што је спе ци фич но за Де чи ју 
уста но ву су до дат ни спе ци ја ли зо ва ни 

про гра ми који се ре а ли зу ју у објек ту 
„Ча ро ли ја“ у Ири гу, као и објек ту „Ви
ла“ у Врд ни ку. 

 До дат не и спе ци ја ли зо ва не про гра
ме ре а ли зу је мо у то ку, али и ван рад
ног вре ме на вр ти ћа, а у ци љу по ве ћа
ња об у хва та де це, укљу чи ва ња де це 
у си стем пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња, де це ко ја ни су ко ри сни
ци на ших услу га и де це из со ци јал но 
осе тљи вих гру па. У прет ход ним го ди
на ма се знат но по ве ћао број упи са не 
де це, што због по ве ћа ња за по сле но
сти ро ди те ља, што због про мо ви са
ња зна ча ја пред школ ског вас пи та ња 
и обра зо ва ња – до да је ди рек то ри ца 
Ви да но вић. 

Де чи ја уста но ва „Де чи ја ра дост“, од
но сно вас пи та чи и за по сле ни су ак тив
ни на мно гим ма ни фе ста ци ја ма и уче
сни ци на истим, не са мо на ло ка лу.

– Де ца уче ству ју на ма ни фе ста ци ји 
„Ал је леп овај свет“, „На род на тра ди
ци ја“, „Ре ви ја драм ског ства ра ла штва“, 
„По зо ри ште у пар ку“,  као и на Фе сти
ва лу на у ке у Но вом Са ду. По ред то га, 
уче сни ци су и ли ков них кон кур са на 
те ме „Здра ва хра на“, „На цр тај, обо ји и 
осво ји“ где су де ца при прем них пред
школ ских гру па обје ка та „Ви ла“ и „Ча
ро ли ја“ осво ји ла на гра ду  20 та бу реа. 
Вас пи та чи су кре а то ри мно гих пред
ста ва за де цу, лут кар ских пред ста ва, 
ауто ри драм ских тек сто ва, а са ми смо 
ини ци ја то ри и ор га ни за то ри Лут кар ског 
фе сти ва ла. Оно што бих до да ла је сва
ка ко по кра јин ски про грам „За чи сти је и 
зе ле ни је шко ле у Вој во ди ни“  на ко јем 

је на гра ђи ван обје кат „Ви ла“ у Врд ни ку 
и од ове школ ске го ди не су сви објек ти 
укљу че ни у про грам – ис ти че ди рек то
ри ца ове уста но ве. 

У на ред ном пе ри о ду уста но ва има 
ви зи ју свог раз во ја, а то је по ве ћа ње 
об у хва та де це кроз про ши ри ва ње ка па
ци те та у објек ти ма „Ча ро ли ја“ и „Ви ла“. 

 Апли ци ра њем на раз ли чи те про јек
те тру ди ће мо се да до би је мо сред ства 
за ову на ме ну ка ко би смо про ши ри ли 
ка па ци те те. Ве ли ки успех је, ка ко ове 
уста но ве та ко и ло кал не за јед ни це, 
фор ми ра ње но ве гру пе ма ли ша на, јер 
смо иза шли у су срет по тре ба ма ро ди
те љи ма. Та ко ђе, у на ред ном пе ри о ду 
ба ви ће мо се про мо ви са њем зна ча ја 
ра ног раз во ја, пру жа ће мо по др шку це
ло вит ном раз во ју де те та кроз парт нер
ство са по ро ди цом и ло кал ном за јед ни
цом – ка же за крај ди рек то ри ца Је ле на 
Ви да но вић. 

СањаСтанетић
Фото:В.Цуцанић

ЈеленаВидановић

Малишаниуобјекту„Чаролија“уИригу

Обје кат „Ча ро ли ја“ у Ири гу има 
шест вас пит но  обра зов них гру па, и 
то: гру па ме шо ви тог ја сле ног уз ра
ста, об да ни шне гру пе  мла ђа, сред
ња и ста ри ја и две при прем не пред
школ ске гру пе. Уку пан број де це у 
овом објек ту је 135. 

У објек ту „Ви ла“ по сто ји ја сле на 
ме шо ви та гру па, сред ња и ста ри ја 
ме шо ви та об да ни шна гру па и јед на 
при прем на пред школ ска гру па, а уку
пан број де це је 95, док је уку пан број 
де це у под руч ним оде ље њи ма 65.

Бројдеце
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40хиљададинаразабебе

Пред сед ни ца При вре
ме ног орга на општи
не Пећин ци Дубрав ка 

Кова че вић Субо тич ки jе 12. 
децем бра у прат њи пред сед
ни ка шима но вач ког Саве та 
месне зајед ни це Алек сан
дра Ман ди ћа запо че ла поде
лу јед но крат ног нов ча ног 
додат ка за ново ро ђен чад 
у изно су од 40.000 дина ра 
у Шима нов ци ма. Ова мера 
подр шке поро ди ца ма је већ 
годи на ма прак са у пећи нач
кој локал ној само у пра ви, а 
ово га пута по 40.000 дина ра 
доби ће 112 поро ди ца које 
су при ја ви ле ново ро ђен че 
у пери о ду од 1. маја до 30. 
новем бра 2017. годи не.

 Јед но крат ни нов ча ни 
дода так у изно су од 40.000 
дина ра је подр шка поро
ди ци која не може да им 
реши све про бле ме, али 
којом им пору чу је мо да нису 
сами у одга ја њу дете та, као 
и да увек могу да рачу на

ју на локал ну само у пра ву, 
не само при ли ком рође ња 
бебе, него и касни је током 
шко ло ва ња и запо сле ња. 
Тру ди мо се коли ко може
мо. Иако је наш буџет доста 
опте ре ћен насле ђе ним дуго
ва њи ма, наш став је да од 
ове мере подр шке поро ди ци 
ника ко не оду ста је мо – иста
кла је Дубравка Кова че вић 
Субо тич ки.  

Јед но крат ни нов ча ни 
дода так поро ди це са ново
ро ђен ча ди ма углав ном ће 
иско ри сти ти за купо ви ну 
основ них ства ри за бебе, 
а како нам је рекла Тама
ра Петрић из Шима нов ца, 
износ од 40.000 хиља да 
дина ра није мали и сва ка
ко ће им добро доћи, као и 
да су већ испла ни ра ли да 
купе кре вет на спрат, који ће 
кори сти ти ста ри јој кћер ци, 
као и тек рође ном сину, када 
мало пора сте.

Поро ди це са ново ро ђе

ним беба ма у Пећин ци ма 
13. децем бра оби шао је 
начел ник Општин ске упра ве 
Општи не Пећин ци Жељ ко 
Трбо вић у прат њи пред сед
ни ка Саве та месне зајед ни
це Злат ка Јови чи ћа. 

 Увек се раду је мо сва
ком новом ста нов ни ку наше 
општи не и поно сни смо 
што може мо поро ди ца ма 
са ново ро ђен ча ди ма данас 
да уру чи мо 40.000 дина ра. 
Пећи нач ка локал на само у
пра ва ће наста ви ти са подр
шком поро ди ци чита вим 
низом мера: сти пен ди ра ју 
се нај у спе шни ји сту ден ти и 
суб вен ци о ни ше сту дент ски 
и сред њо школ ски пре воз, 
нов ча но награ ђу је мо уче
ни ке гене ра ци је и носи о це 
Вуко ве дипло ме, пла ћа мо 
ужи ну уче ни ци ма основ не 
шко ле из поро ди ца сла би
јег мате ри јал ног ста ња, бес
пла тан је бора вак у врти ћу 
јед ног дете та поро ди ца са 
бли зан ци ма, као и за тре ће 
и четвр то дете у поро ди ци. 
Општи на Пећин ци мла дим 
брач ним паро ви ма без деце 
финан си ра тре ћи и четвр ти 
поку шај вештач ке оплод
ње, а јед но крат ни нов ча ни 
дода так за ново ро ђен чад 
у изно су од 40.000 дина ра 
уде се то стру чен је у одно
су на прет ход ну општин ску 
власт – иста као је Жељко 
Трбо вић.

Мај ка малог Мило ша, 
Татја на Мак си мо вић из 
Пећи на ца каже да је овај 
гест локал не само у пра ве 
за сва ку похва лу, јер износ 
од 40 хиља да дина ра није 
зане ма рив.

ДубравкаКовачевићСуботичкиуШимановцима

ЖељкоТрбовићупосетипородициМаксимовићуПећинцима

КУПИНОВО

Лаптоп
напоклон

Пред сед ни ца При вре ме ног 
орга на општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки 
оби шла је про шле неде ље две 
мно го чла не поро ди це у Купи но
ву и Аша њи и том при ли ком им 
уру чи ла лап то по ве. Како нам је 
рекла пред сед ни ца Дубрав ка 
Кова че вић Субо тич ки, Општи на 
Пећин ци тру ди се да разним 
мера ма подр жи поро ди цу, као и 
да је ово један од начи на да се 
мно го чла ним поро ди ца ма помог
не, а деци олак ша шко ло ва ње.

Поро ди ца Мило ва но вић из 
Аша ње има пето ро деце и нема
ју ком пју тер. Како нам је рекла 
мај ка Маја, кћер ка Мили ца је 
сред њо шко лац и ово ће бити за 
њу вели ко изне на ђе ње с обзи
ром на то да јој је за који дан 
рођен дан и да ће уско ро мора ти 
да се под врг не хирур шкој интер
вен ци ји.

Десе то чла на поро ди ца Вило
ти је вић из Купи но ва са осмо ро 
деце, од којих је тро је школ ског 
узра ста, живе као под ста на ри, и 
нису у могућ но сти да им обез бе
де ком пју тер. Како нам је рекла 
мај ка Јеле на Вило ти је вић, деци 
ће доста зна чи ти лап топ, јер сви 
њихо ви дру га ри у шко ли има ју 
ком пју тер.

ПЕЋИНЦИ

Доградња
Техничкешколе

Мини стар про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја Мла ден 
Шар че вић посе тио је 11. децем
бра општи ну Пећин ци, где је у 
прат њи општин ског руко вод ства 
оби шао Сред њу тех нич ку шко лу 
„Милен ко Вер кић Неша“, у којој 
су у току радо ви на про ши ре њу 
капа ци те та.

 Интен зи ван при вред ни раз
вој и дола зак вели ких ком па ни ја 
потвр ди ли су и потре бу за уво
ђе њем дуал ног обра зва ња, а 
шко ла у Пећин ци ма је пио нир 
тог вида сред њег обра зо ва ња  
нагла сио је мини стар Шар че
вић.

Радо ве на доград њи шко ле 
финан си ра Мини стар ство про
све те, нау ке и тех но ло шког раз
во ја, а радо ви би тре ба ло да 
буду завр ше ни почет ком апри ла 
2018. годи не. Дубрав ка Кова че
вић Субо тич ки је нагла си ла да 
је доград ња Сред ње тех нич ке 
шко ле изу зет но зна чај на инве
сти ци ја којом не доби ја само 
сред ња шко ла нове про сто ри је, 
већ и пећи нач ка основ на шко ла 
која је до сада про стор дели ла 
са сред њом шко лом, а сада ће 
има ти свој засе бан про стор.

Током посе те Пећин ци ма, 
Шар че вић је оби шао и основ не 
шко ле у Кар лов чи ћу и Купи но ву.
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Усвојенребалансбуџета
Након тре ћег ово го ди шњег реба

лан са буџе та Општи не Инђи ја 
доне тог на 19. сед ни ци Скуп

шти не општи не Инђи ја у петак, 15. 
децем бра, „општин ска каса“ за 2017. 
годи ну ума ње на је за око 400 мили о на 
дина ра. Поред реба лан са, инђиј ским 
одбор ни ци ма пре до че на је инфор ма
ци ја о извр ше њу буџе та за првих девет 
месе ци теку ће годи не.

Пре ма речи ма Бран ке Наић, начел
ни це Оде ље ња за финан си је општи не 
Инђи ја, извр ше ње буџе та за поме ну
ти пери од изно си нешто више од 27 
одсто, а план је да до кра ја годи не 
достиг не ниво од 40 одсто.

 Зна ча јан помак је напра вљен у 
доме ну инве сти ци ја где су се ство ри
ли сви пред у сло ви у сми слу про јект
не доку мен та ци је, импле мен та ци је, 
опште дру штве не оправ да но сти тако 
да се њихо ва реа ли за ци ја пре но си у 
наред ну годи ну  иста кла је Наић.

Пред сед ник Општи не Инђи ја обра
зло жио је да извр ше ње буџе та тео риј
ски није било могу ће да буде на вишем 
нивоу, јер су они на одго во ран начин 
води ли локал ну само у пра ву.

 Врло је про ста ствар, извр ше ње 
буџе та ће бити негде око мили јар ду 

и 600 мили о на до кра ја годи не. Има
мо ситу а ци ју да је вред ност радо ва на 
рекон струк ци ји пута од Бан сто ла до 
хоте ла Нор цев негде око 300 мили о на 
дина ра увр ште на у наш буџет, иако је 
ком плет на сред ства обез бе ди ла Вла
да Вој во ди не. Ипак, то су сред ства 
која про ла зе кроз ово го ди шњи буџет и 

ауто мат ски сма њу ју сто пу извр ше ња  
каже Гак и дода је:

 Само Дому здра вља смо, на име 
зао ста лих дуго ва, пре ба ци ли око 165 
мили о на дина ра из „општин ске касе“. 
Затим, има мо 80 мили о на дина ра које 
смо тако ђе иско ри сти ли од дру гих 
нивоа вла сти за буше ње нових буна
ра. 100 мили о на дина ра доби ли смо за 
изград њу сао бра ћај ни ца у инду стриј
ској зони, 25 мили о на за завр ше так 
новог кри ла згра де Општи не Инђи ја. 
Када се све то узме у обзир, укуп но око 
700 мили о на дина ра смо доби ли са 
виших нивоа вла сти за про јек те, пре 
све га, захва љу ју ћи доброј сарад њи са 
Вла дом Вој во ди не.

Пред сед ник Општи не Инђи ја напо
ми ње да су захва љу ју ћи тим сред стви
ма, иако при мар но опте ре ће ни вра ћа
њем дуго ва, ипак успе ли да реа ли зу ју 
неке зна чај не про јек те у 2017. годи ни. 
С дру ге стра не, то је допри не ло нижем 
нивоу извр ше ња буџе та.

 Зато има мо план за наред ну буџет
ску годи ну где већ пола ко кон со ли ду је
мо ста ње и неће мо мора ти да даје мо 
ово ли ка сред ства за дуго ве Дому здра
вља, већ ће функ ци о ни са ње те уста
но ве бити све де но на отпри ли ке око 

БранкаНаић

ИНЂИЈА

Опремање
раднезоне

Завр шет ком нај зах тев ни јих инфра
струк тур них радо ва у севе ро и сточ ној 
рад ној зони, од ком па ни је „Инфо фуд“ 
до желе знич ке пру ге, ство ри ли су се 
усло ви за поче так радо ва на асфал ти
ра њу боч ног пута Ц3 дужи не 612 мета
ра и шири не шест мета ра. Окон ча њем 
тих радо ва ство ри ће се усло ви за поче
так изград ње фабрич ких постро је ња 
ком па ни ја које су већ купи ле или је у 
току про цес купо ви не земљи шта атрак
тив ног и за изград њу послов них ком
плек са, трго вин ских цен та ра и слич но.

Како исти чу пред став ни ци Општи не 
Инђи ја, поло ви ну сред ста ва обез бе ди
ла је Упра ва за капи тал на ула га ња АП 
Вој во ди не, док је оста так обез бе ђен из 
општин ске касе.

 Даљим инфра струк тур ним опре ма
њем додат но се пове ћа ва атрак тив
ност севе ро и сточ не рад не зоне и 
самим тим отва ра ју се нове могућ но
сти  за сарад њу са новим инве сти то ри
ма рас по ло же ним за ула га ња у општи
ну Инђи ја  иста као је Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

Како је под се тио, у поме ну тој инду
стриј ској зони уско ро се завр ша ва ју 
два фабрич ка постро је ња, јед на ком
па ни ја у току наред не годи не кре ће са 
изград њом док су чети ри фир ме већ 
капа ри са ле пар це ле, те се у наред ном 
пери о ду оче ку је отва ра ње пре ко 650 
рад них места.  М.Ђ.

ЈКП„ВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА“

Завршени
пројекти

Пред став ни ци Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Водо вод и кана ли за
ци ја“ у Инђи ји задо вољ ни су бро

јем реа ли зо ва них про је ка та и оби мом 
изве де них радо ва у циљу уна пре ђе ња 
водо снаб де ва ња у тој општи ни у годи ни 
која је на изма ку. Дра го љуб Три фу но
вић, дирек тор инђиј ског „Водо во да“ под
се ћа да су у току 2017. годи не реши ли 
у пот пу но сти ста бил ност и кон ти ну и тет 
водо снаб де ва ња.

 Од 2008. до 2016. годи не Инђи ју су 
пра ти ле кон стант не рестрик ци је, сма

ње ни капа ци те ти, чак и неис прав
ност воде. Ове годи не смо ура ди
ли нешто што ника да до сада није 
ура ђе но, а то је да смо пусти ли у 
рад водо вод у Чор та нов ци ма каже 
Три фу но вић и дода је да је још увек 
у току про цес при кљу че ња дома
ћин ста ва на водо вод ну мре жу у 
том селу. 

 У току је изград ња бате ри је 
буна ра 24 који тре ба да обез бе ди 
додат не коли чи не воде за буду
ће пушта ње у рад фабри ке воде. 

Завр ша ва мо јав ну набав ку за изград
њу бате ри је буна ра број 25 који ће се 
гра ди ти, оче ку је мо, већ у фебру а ру 
наред не годи не и тре ба ло би по пла ну 
да буде завр шен до маја 2018. Годи не 
 каже дирек тор „Водо во да“ и дода је да 
су то про јек ти које финан си ра ју Покра
јин ски секре та ри јат за пољо при вре ду и 
Упра ва за капи тал на ула га ња уз уче шће 
локал не само у пра ве. 

Возни парк инђиј ског „Водо во да“ 
одне дав но је бога ти ји за три нова вози
ла.

СвечаноотварањеводоводауЧортановцима
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ЈП„КОМУНАЛАЦ“РУМА

Набављена72нова
контејнера

Рум ски „Кому на лац“ је наба вио 72 нова, 
метал на кон теј не ра који ће бити рас
по ре ђе ни у гра ду, тамо где је потреб но 

заме ни ти ста ре, а одре ђен број, ако пре о
ста не, биће рас по ре ђен по сели ма.

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан Ман
чић исти че да ће ови кон теј не ри допри не ти 
побољ ша њу услу га „Кому нал ца“ али и гра
ђа ни ма да лак ше одла жу сме ће. 

– Ово су модер ни ји кон теј не ри, а систем 
за отва ра ње поклоп ца се покре ће ногом, 
што је и хиги јен ски боље. Бит но је да ће 
се напра ви ти и рас по ред њихо вог поста
вља ња тамо где су нај по треб ни ји. Набав ка 

ових кон теј не ра је финан си ра на из буџе та 
рум ске општи не, а дато је „Кому нал цу“ на 
упра вља ње, као још један вид помо ћи да 
ово јав но пред у зе ће сво је услу ге подиг не на 
виши ниво – иста као  је Сла ђан Ман чић.

Локал на само у пра ва је издво ји ла 2,4 
мили о на дина ра како би се наба ви ли кон
теј не ри за сме штај отпа да с обзи ром да је 
јед на од наших основ них делат но сти укла
ња ње кому нал ног отпа да. Овим кон теј не
ри ма ми ћемо прво покри ти сва кри тич на 
места у гра ду, заме ни ти дотра ја ле кон теј не
ре и оста так, ако га буде, рас по де ли ће мо по 
сели ма – рекао је Дра ган Панић. С.Џ.

НовиконтејнеризаКомуналац

ХРТКОВЦИ

Уређењецентрасела
У Хрт ков ци ма су окон ча ни радо ви 

у првој фази на уре ђе њу цен тра 
села, а реч је о про јек ту који су 

гра ђа ни иза бра ли у окви ру про гра ма 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња.

 Вред ност поме ну тих радо ва је три 
мили о на дина ра. 

– Ови радо ви под ра зу ме ва ју асфал
ти ра ње цен тра и пар кин га, као и ста зе 
испред Поште. Тиме би реши ли доса
да шње про бле ме и бла то на тро то а ру 
и пар кин гу. Захва љу јем се и локал ној 
само у пра ви што има овај про је кат и 
што смо ми могли да кан ди ду је мо оно 
што је нама нај по треб ни је – каже Томи
слав Шимић, пред сед ник Саве та МЗ 
Хрт ков ци.

Он дода је да посто ји и дру га фаза 
уре ђе ња цен тра која под ра зу ме ва 
поста вља ње беха то на на пешач ке ста
зе, али да је то посао који ће се ради ти 
сле де ће годи не. С.Џ.

ТомиславШимић–радовиуцентруХртковаца

120 мили о на дина ра  каже 
Гак и за крај дода је да ће 
сле де ћа годи на бити мно го 
рас те ре ће ни ја и буџет мно
го реал ни ји.

М.Ђ.

Већи ном гла со ва одбор
ни ци СО Инђи ја усво ји ли 
су одлу ку о кори шће њу 
згра де основ ног обра зо
ва ња у Љуко ву. Одлу ка се 
одно си на оспо со бља ва
ње про сто ри ја у који ма ће 
бора ви ти деца пред школ
ског узра ста. 

 Жеља нам је да обно
ви мо про стор у окви ру 
школ ске згра де у Љуко ву 
како би ство ри ли усло ве 
да деца могу да поха ђа
ју вртић у свом селу. То је 
за нас вео ма важна ствар 
и реа ли зо ва ће мо про је кат 
у сарад њи са Фон да ци јом 
„Новак Ђоко вић“. Издва ја
ња локал не само у пра ве за 
овај про је кат су до мили он 
дина ра али то није мно
го с обзи ром на добро бит 
Љуков ча на  каже Гак. 

Вртићу
Љукову

ИНЂИЈА

велики
у2017.

Ван функ ци је смо ста
ви ли вози ла која су ста
ра више од 20 годи на. На 
овај начин желе ли смо да 
још више уна пре ди мо рад 
наше опе ра ти ве каже 
Три фу но вић дода ју ћи на 
кра ју да су бли зу завр шет
ка одре ђе них радо ва који 
се тичу оспо со бља ва ња 
фабри ке воде, те да ће 
врло брзо кре ну ти са дез
ин фек ци јом мине рал них, 
а затим и био ло шких фил
те ра. 

Проб ни рад фабри ке 
воде тре бао би да тра
је шест месе ци.  Све што 
сам навео да је ура ђе но 
ове годи не, про јек ти су од 
вели ког зна ча ја за наше 
сугра ђа не  закљу чу је 
Три фу но вић суми ра ју ћи 
резул та те инђиј ског „Водо
во да“ оства ре не у 2017. 
годи ни. М.Ђ.
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Новчаник
Где све не држи мо 

новац. Нарав но, прво 
нов ча ник, па онда 

џепо ви од пан та ло на, фар
мер ки, сакои, пре гра де у 
жен ским ташна ма, у неким 
импро ви зо ва ним несе се ри
ма и на још мно гим неве
ро ват ним мести ма.

Уко ли ко нема џепо ва, 
онда се паре „гур ну“ негде 
да буду сигур не, а опет на 
дохват руке.

Нов ца никад доста. Увек 
тре ба још и још. Савре ме
но потро шач ко дру штво, 
тера нас да што више тро
ши мо, а самим тим про це
сом расте и наша потре ба 
да има мо што више пара.  
Неке енци кло пе ди је твр де 
да се реч нов ча ник кори сти 
од 14. века, али мислим да 
тек у савре ме ној исто ри
ји  нов ча ник доби ја зна чај. 
Гото во исто риј ски. О боја
ма, изгле ду и ноше њу нов
ча ни ка има разних тео ри ја 
и пре по ру ка. 

Да ли сте икад раз ми
шља ли да је нов ча ник 
упра во место где се деша
ва ју чуд не ства ри? Реци мо 
боја нов ча ни ка и те како 
може да ути че на коли чи
ну нов ца која се у њему 
нала зи. Има те црни нов ча
ник и не ради те. Пога ђам, 
нов ча ник је пра зан. Јер 
неки мудри људи су утвр
ди ли да онај ко има црни 
нов ча ник ника ко не може 
да при ву че паре. Онда 
сле де упут ства да је бит но 
да у нов ча ни ку увек има те 
нешто нов ца и да га често 
отва ра те. Веро ват но да би 
се сва ких два сата уве ри ли 
да сте декин ти ра ни. 

Жене би тре ба ло, кажу 
струч ња ци за при вла че ње 
нов ца, а нису еко ном ски 
екс пер ти, да има ју злат не 
или црве не нов ча ни ке. За 
мушкар це злат ни са сме
ђим дета љи ма. Кад бих 
виде ла ова кав нов ча ник 
код мушкар ца слат ко би 
се насме ја ла. Изви ња вам 
се свим мушкар ци ма који 
можда има ју такав нов
ча ник. И још ако је она ко 
дебе љу шкаст...

Врло је важно да ли 
сте сами купи ли нов ча ник 
или вам је неко покло нио. 
Зашто? Па, зна те све оне 

при че о енер ги ја ма, као 
доби ла сам га од при ја те
љи це која она ко важи за 
роспи ју, ту има пуно нега
тив не енер ги је, па ће мој 
нов ча ник бити гото во увек 
пра зан.  И још ништа није 
ста ви ла у њега.

И за крај тре ба воле ти 
свој нов ча ник и бити поно
сан на њега. Шта?

Мој нов ча ник је црн и 
стар јед но осам годи на. 
Никад нисам раз ми шња
ла о боја ма, изгле ду, нити 
сам поно сна на њега била. 
Гре шка! Свест о све му 
мора да се мења, па и ста
ву пре ма нов ча ни ку. Увек 
може боље и пот пу ни је. 
Пар дон! Попу ње ни је. 

Знам јед ног лика који 
носи црни нов ча ник, 
тра ди ци о нал но као 

сва ки Бал ка нац, у зад њем 
џепу пан та ло на. Увек је 
дебе љу шкаст, баш она
ко да при ву че неке кри ми 
фаце и то је све. У том 
нов ча ни ку има све га сем 
пара. Лич на доку мен та и 
гоми ла новин ских исе ча ка 
који се љубо мор но чува ју. 
Зашто?  То ни после мно
го годи на нисам успе ла 
да сазнам. И није га бри га 
за боју, шаре, али у њему 
увек мора да буде нов ца 
да се купе днев не нови не. 
Само толи ко. Неким људи
ма новац није при ма ран, 
већ неке дру ге вред но сти. 
А вама оста вљам да раз
ми сли те да ли је боље 
има ти пун црве ни или 
злат ни нов ча ник или неки 
без ве зне боје са нешто 
сиће, а  душу вели ку ко 
Панон ско море.

Пише:ДраганаПопов

Утомновчанику
имасвегасемпара.
Личнадокументаи
гомилановинских
исечакакојисе
љубоморно
чувају.Зашто?
Тонипослемного
годинанисам
успеладасазнам

ПРИЈЕММИГРАНАТАКОДПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕШИД

Захвалности
цртежинапоклон

Пово дом обе ле жа ва ња 
Међу на род ног дана 
мигра на та, пред сед

ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић у поне де љак 18. 
дец мбра орга ни зо вао је 
при јем за мигран те из при
хват них цен та ра Прин ци
по вац и моте ла Ада шев ци. 
Том при ли ком мигран ти 
су пред сед ни ку Општи не 
Шид изра зи ли захвал ност 
за раз у ме ва ње и при ја
тељ ски однос пре ма сви ма 
њима који тре нут но бора
ве  у шид ским при хват ним 
цен три ма. Пре ма речи ма 
пред став ни ка Коме са ри ја
та за избе гли це, тре нут но 
у шид ској општи ни бора ви 
нешто мање од 500 мигра
на та, а ситу а ци ја је мно го 
боља него што је била про
шле годи не, када је у Шиду 
бора ви ло око 1.500 мигра
на та.

Како су мигран ти иста кли 
током при је ма, захвал ни су 
Општи ни Шид на срдач но
сти као и усло ви ма у при
хват ним цен три ма. Оно што 
њих мучи јесте неиз ве сност 
и немо гућ ност њихо вог 
одла ска у земље Европ
ске уни је. Како је иста
као пред сед ник Општи не 
Шид, основ ни циљ локал не 
само у пра ве је да обез бе ди 
опти мал не усло ве без бед

но сти свих, како за гра ђа не 
тако и мигран те.

 Обележaвање Међу
на род ног дана мигра на та, 
посве ћен је првен стве но 
без бед но сти. Све сни смо 
чиње ни це да  су мигран ти 
сме ште ни у целој Евро пи, 
док их је у Срби ји око 4.500. 
Општи на Шид је пока за ла 
висок сте пен толе ран ци је 
и бри ге према мигран ти ма. 
Захвал ни цу коју сам овом 
при ли ком добио од њих, 
потвр да је да се они овде 
осе ћа ју сигур но и вео ма ми 
је дра го због тога. Надам се 
да ће ови људи и ова деца, 
бити нај бо љи амба са до ри 
у земља ма које су њихо ва 
крај ња дести на ци ја данас 
сутра, када оду тамо. Оно 
што нај ви ше мучи све њих 
је неиз ве сност. Докле год 
Европ ска уни ја не отво ри 
сво ја вра та за њих, они ће 
бити у Шиду. Надам се да 
ће бити без бед ни као што су 
били до сада и да неће бити 
већих про бле ма  иста као је 
Вуко вић.

Захвал ност за топао при
јем, деца мигран ти иска за ли 
су покла ња ју ћи пред сед ни
ку Општи не Шид сво је црте
же, као и руко тво ри не жене 
мигрант ки ња које током свог 
борав ка у шид ској општи ни, 
сва ко днев но изра ђу ју.

ПредрагВуковићсадецоммигрантима
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Ver ni ci ma
ko ji Bo ̀ i}

sla ve po
gre go ri jan skom

ka len da ru 
~estitamo

pra znik

Kwi go vod stve na
agen ci ja  „Lu me nis“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Отвореноклизалиште
Про шлог пет ка 15. децем бра, на Град

ском тргу у Срем ској Митро ви ци зва
нич но је отво ре но кли за ли ште и поче

ла је ово го ди шња кли за ли шна сезо на.
При ли ком отвра ња кли за ли шта   начел ник 

Град ске упра ве за кул ту ру, спо рт и омла ди
ну Или ја Недић  иста као је да је  цена кли
за ња оста ла иста и да се неће мења ти јер је 
тако при ту пач на за све гра ђа не.

Цена кли за ња изно си 150 дина ра, а гра

ђа ни ће моћи за тај износ да се кли жу 90 
мину та. Кли за ли ште ће бити отво ре но до 
кра ја фебру а ра и до тада ће на њему бити 
орга ни зо ва не раз не мани фе ста ци је.

Отва ра ње кли за ли шта обе ле же но је крат
ким про гра мом, у којем су уче ство ва ли Пле
сни клуб „Сир ми јум“, дечи ји хор „Пико ло“, 
соли ста Нина Син ко вић, робот и све тле ће 
виле на леду.

С.К.

ЛАЋАРАК

Безбедност
усаобраћају

Кам па њу уна пре ђе ња без бед
но сти деце у сао бра ћа ју орга ни
зо вао је Савет за без бед ност 
сао бра ћа ја Гра да Срем ска 
Митро ви ца. Циљ кам па ње је био 
да се деци ука же на узро ке 
настан ка сао бра ћај них незго да 
са уче шћем деце, да им се поја
сне оба ве зе дефи ни са не Зако
ном о без бед но сти сао бра ћа ја 
на путе ви ма које се одно се на 
зашти ту деце, пред ло ге и саве те 
за без бед но уче шће деце у сао
бра ћа ју, као и да се дају пред ло
зи за уна пре ђе ње без бед но сти 
деце на под руч ју Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

Еду ка ци ја је тра ја ла један 
школ ски час и одр жа на је свим 
уче ни ци ма петих раз ре да ОШ 
„Три ва Вита со вић Лебар ник“ 
Лаћа рак и ОШ „Добро сав Радо
са вље вић Народ“ Мачван ска 
Митро ви ца. Пре да ва ње на три
би ни су одр жа ли Ђор ђе Вра
њеш, пред сед ник Цен тра за 
зашти ту и без бед ност зајед но са 
пред став ни ком Оде ље ња сао
бра ћај не поли ци је МУПа. По 
завр шет ку три би не орга ни за то
ри су при сут ни ма поде ли ли ката
ди оп те ре за бици кле и лет ке са 
кључ ним саве ти ма за без бед но 
уче шће деце у сао бра ћа ју. 
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ПРЕДНОВОГОДИШЊАИЗЛОЖБАУДРУЖЕЊА„ГОРОЦВЕТ“

Радовиинспирисанитрадицијом
У сусрет Новој годи ни, 

Удру же ње „Етно дом 
Горо цвет“ орга ни зу је 

вели ку изло жбу у Треј дју
ник цен тру у Инђи ји. Све
ча но отва ра ње зака за но 
је за петак, 22. децем бар у 
18 часо ва. Радо ви вред них 
чла ни ца поме ну тог Удру

же ња биће изло же ни до 7. 
јану а ра.

У пита њу је редов на, 
годи шња изло жба нашег 
Удру же ња на којој ће око 15 
наших чла ни ца при ка за ти 
сво је радо ве. У пита њу су 
руко тво ри не попут азбу ке 
у зла то ве зу, моно гра ма и 

пешки ра. Све је бази ра но 
на радо ви ма које смо узе
ли из Етно граф ског музе ја 
Вој во ди не. Изло жба, ина че, 
носи назив „Диван је киће ни 
Срем“ иста кла је Јован ка 
Шовљан ски, пред сед ни ца 
Удру же ња „Етно дом Горо
цвет“ из Инђи је.

Шовљан ски се освр ну ла 
на актив но сти и про јек те 
које је Удру же ње „Горо цвет“ 
реа ли зо ва ло у току 2017. 
годи не.

Пуно смо ради ли као и 
сва ке годи не. Посеб но смо 
поно сни на дуго го ди шњу 
сарад њу са Етно мре жом 
из Бео гра да. Наше чла ни
це већ дуго раде про из во
де који се кори сте у про то
ко лар ним посе та ма Вла де 
Репу бли ке Срби је. Тако да, 
на при мер, мини стар ка 
Зора на Михај ло вић редов
но сво јим гости ма покла
ња наше про из во де каже 
пред сед ни ца Удру же ња 
„Етно дом Горо цвет“ и дода
је да су у току ове годи
не реа ли зо ва ли про је кат 
захва љу ју ћи сред стви ма 
које је обез бе ди ла локал
на само у пра ва,  као и да су 
током целе годи не уче ство
ва ли на раз ли чи тим изло
жба ма у земљи и ино стран
ству. М.Ђ.

ЈованкаШовљански,председницаичланицаУдружења„Гороцвет“сарадовима

114ГОДИНАПОСТОЈАЊАХКПД„МАТИЈАГУБЕЦ“РУМА

Свечаниконцерт
Све ча ним кон цер том сво јих  там бу

ра ша,  ХКПД  „Мати ја Губец“ је 
обе ле жио Дан дру штва и 114 

годи на посто ја ња. Као гости, на кон цер
ту који је 16. децем бра одр жан у рум
ском Кул тур ном цен тру, насту пио је 
фол клор ни ансамбл ХКЦ „Буње вач ко 
коло“ из Субо ти це.

Рум ску публи ку и госте је поздра вио 
пред сед ник ХКПД „Мати ја Губец“ Павле 
Шкро бот, који је иста као да је ово при

ли ка за под се ћа ње на све оне који су 
сво јим радом и актив но сти ма допри не
ли дуго веч но сти дру штва које спа да у 
ред нај ста ри јих у Срби ји.  

Кон цер ту је при су ство вао Иван Сабо
лић, опу но мо ће ни мини стар Веле по
слан ства Репу бли ке Хрват ске у Бео гра
ду, пред став ни ци хрват ске зајен ди це у 
Вој во ди ни, као и Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума.

У првом делу кон цер та насту пи ли су 

сла вље ни ци, там бу ра шки орке стар 
„Мати је Гуп ца“ под дири генст ком пали
цом Јоси па Јур це који је пуне две деце
ни је њихов умет нич ки руко во ди лац. Као 
соли сти, там бу ра ши ма су се при кљу чи
ли Душан Сту пар, Дуња Дивић, Зоран 
Леп ша но вић, Ката ри на Ата нац ко вић и 
Мари ја Ратан чић. Дру ги део кон цер та 
при пао је гости ма, ХКЦ„ Буње вач ко 
коло“ чији је фол клор ни ансамбл извео 
део свог бога тог репер то а ра. С.Џ.

Наклонрумскојпублици
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ВечепосвећеноИсидориСекулић
У Библи о те ци „Гли го

ри је Воза ро вић“ у 
Срем ској Митро ви

ци у уто рак, 12. децем бра 
орга ни зо ва но је пре да ва ње 
и про јек ци ја доку мен тар ног 
фил ма о живо ту и раду Иси
до ре Секу лић. У про гра му 
су уче ство ва ли Лау ра Бар
на, аутор ка књи ге о Иси до
ри Секу лић „Моја пос лед ња 
гла во бо ља“ и Ива на Јано
ше вић, дирек тор ка Библи о
те ке „Вла да Аксен ти је вић“ 
у Обре нов цу. Про мо ци ју је 
води ла Ружи ца Стан ко вић, 
библи о те кар.

У овој годи ни се обе ле
жа ва 140 годи на од рође ња 
Иси до ре Секу лић, књи жев
ни це и прве жене чла ни це 
Срп ске ака де ми је нау ка и 
умет но сти. а наред не 2018. 
годи не 60. годи шњи ца од 

њене смр ти.
Књи жев ни ца Лау ра Бар на 

се пре ко десет годи на бави 
Иси до ром Секу лић, њеном 
књи жев ном и људ ском поја
вом у срп ском дру штву. У 
фил му „Иси до ра“ Лау ра 
опи су је Иси до ри не лич

не пред ме те и на тај начин 
откри ва дру гу стра ну лич но
сти вели ке књи жев ни це. 

Публи ка у митро вач кој 
Библи о те ци је пре да но слу
ша ла при че које су доча ра
ва ле раз ли чи те сег мен те 
Иси до ри не лич но сти. Њена 

дуал ност је посеб но при вла
чи ла слу ша о це. У јав но сти 
је Иси до ра пред ста вље на 
као аскет ска лич ност, стро
гог и бес пре кор ног изра за 
док је у сушти ни од јав но сти 
кри ла јед ну крх ку жену која 
је воле ла живот и ужи ва ла у 
њего вим лепо та ма.

Легат Иси до ре Секу лић 
се чува у Уни вер зи тет ској 
библи о те ци у Бео гра ду и 
садр жи пред ме те, умет нич
ке сли ке и књи ге. Библи о
те ка Иси до ре Секу лић је 
про гла ше на 2014. годи не за 
кул тур но добро од вели ког 
зна ча ја, њу чине дела ауто
ра о који ма је писа ла, ори ги
нал на изда ња стра них ауто
ра која је пре во ди ла и дела 
дома ћих пи са ца, али се ту 
нала зи и 207 њених аутор
ских дела. Б.С.

РужицаСтанковић,ЛаураБарнаиИванаЈаношевић

Про шлог утор ка 12. сеп
тем бра, у Основ ној 
шко ли „Све ти Сава“ у 

Срем ској Митро ви ци при пад
ни ци Оде ље ња за ван ред не 
ситу а ци је одр жа ли су пре
да ва ње о опа сно сти ма које 
могу наста ти неса ве сном и 
неструч ном упо тре бом пиро
тех нич ких сред ста ва.

Пре да ва ње је део про
јек та „Осно ви без бед но сти 
деце“, који зајед но реа ли зу ју 
Мини стар ство уну тра шњих 
посло ва и Мини стар ство 
про све те, нау ке и тех но ло
шког раз во ја.

Порт па рол Поли циј ске 
упра ве Срем ска Митро ви ца 
Жељ ка Аврић, рекла је да 

се пре да ва ња о неса ве сној 
и неструч ној упо тре би пиро
тех ни ке одр жа ва ју у свим  
основ ним шко ла ма на под
руч ју Сре ма. 

–  Ово при ли ком желим да 
под се тим гра ђа не Срем ске 
Митро ви це да се пред лог 
Зако на о изме на ма и допу
на ма Зако на о јав ном реду и 
миру нала зи у скуп штин ској 
про це ду ри. Закон пред ви ђа 
стро же казне за неструч
ну и неса ве сну упо тре бу, 
као и про да ју пиро тех ни ке 
мало лет ним лици ма. Казне 
ће се кре та ти од 50.000 до 
100.000 дина ра. Овом при
ли ком апе лу јем на гра ђа не 
да не купу ју пиро тех нич ка 
сред ства на ули ци, него од 
лица која посе ду ју овла шће
ње за про да ју пиро тех ни ке – 
рекла је Аврић.

С.К.

Петарданијеиграчка

СРЕМСКАМИТРОВИЦА ШОСО„РАДИВОЈ
ПОПОВИЋ“

Новогодишњи
пакетићи
задецу

Уче ни ци Основ не шко ле 
„Ради вој Попо вић“ из Срем ске 
Митро ви це и кори сни ци Днев
ног борав ка за децу, мла де и 
одра сла лица су про шле сре де, 
13. децем бра на поклон доби ли 
ново го ди шње паке ти ће. 

Уочи пра зни ка, митро вач ка 
фир ма Купер стан дард и ђаци 
из Основ не шко ле „Све ти Сава“ 
су реши ли да обра ду ју децу 
ново го ди шњим покло ни ма. 
Паке ти ће за 35 кори сни ка Днев
ног борав ка су при пре ми ли уче
ни ци ОШ „Све ти Сава“, док су 
покло ни за уче ни ке од првог 
раз ре да основ не до тре ћег раз
ре да сред ње шко ле, за њих 
110, дар ком па ни је Купер стан
дард. 

Пре поде ле паке ти ћа, изве
де на је и ново го ди шња пред
ства митро вач ког позо ри шта 
„Чароб ни поклон за Деда Мра
за“, у којој су нај мла ђи ужи ва ли.

Б.С.

ЖељкаАврић
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ПРОСЛАВАНОВЕГОДИНЕНАЈСТАРИЈИОБИЧАЈ

Добарпроводћенапунити
батеријезаследећугодину

Почет ком месе ца поче
ла је пра знич на еуфо
ри ја уз позна то пита ње 

„Где за дочек?“ Ново го ди
шњу ноћ сва ко про во ди на 
свој начин, а сва ка гене ра ци
ја има сво ја оми ље на места.  

С обзи ром на то да вели
ка већи на гра ђа на Срби је 
рас по ла же са огра ни че ним 

буџе том, не оста је им баш 
пуно опци ја. Про сла ва Нове 
годи не у кру гу поро ди це или 
са дру штвом или  одла зак 
на трг једи не су  опци је које 
су при хва тљи ве за скро ман 
буџет. Они који се буду одлу
чи ли да Нову годи ну про сла
ве у ресто ра ну мора ће да 
издво је нешто више нов ца. 

Кон крет но у Срем ској Митро
ви ци та број ка се кре ће 
од  30 до 50 евра по осо би,  
док  ће про сла ва у  ресто
ра ну „Срем“ који се нала зи 
у окви ру Казне но поправ ног 
заво да  у Срем ској Митро
ви ци изно си ти 4.000 дина ра. 
У прет ход но наве де не цене 
укљу чен је мени који садр

Ухотелу„Срем“наКПДорганизујеседочекНовегодине

Добарпровод
ипокоја
купљена

крпицана
новогодишњој

акцијиће
свакако

напунити
батеријеза

следећугодину
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жи: пред је ло, глав но јело, 
дезерт и нео гра ни че но дома
ће пиће.

Пред сва ко ново го ди шње 
сла вље мно ги се пита ју шта 
обу ћи у нај лу ђој ноћи, а да 
то буде лепо, удоб но и зани
мљи во. Ново го ди шње вече у 
еле гант ном ресто ра ну, под
ра зу ме ва обла че ње које при
ли чи пра знич но им духу. Пра
знич не купо ви не су поче ле, а 
обично нај ви ше дево ј ке које 
тра же одев ну ком би на ци ју 
за Нову годи ну. 

– Ових дана вид но се 

пове ћао број муште ри ја, 
углав ном су то девој ке. Нај
ви ше се про да ју хаљи не  у 
злат ним и сре бр ним тоно
ви ма, док има оних који су 
се одлу чи ли за ста ру добро 
про ве ре ну малу црну хаљи
ну. Цене хаљи на се кре ћу 
од 2. 000 до 3. 500 дина ра 
– рекла нам је рад ни ца у јед
ном митро вач ком  бути ку.

Поред аде кват не гар де
ро бе за ново го ди шњу ноћ  
потреб на је фри зу ра и шмин
ка. У митро вач ким фри зер
ско – козме тич ким сало ни ма 

нај ви ше су тра же не јед но
став не фри зу ре,  фени ра ње 
на рав но и на лок не, цена 
се кре ће 500 до 800 дина ра 
док  цена шмин ка ња изно си 
1. 500 дина ра.

Какав про вод жели те за 
дочек оста је на вама да 
одлу чи те. Како год, нов ца 
никад доста па зато нава
ли те, тро ши те и не мисли
те. Добар про вод и по која 
купље на крпи ца на ново го
ди шњој акци ји ће сва ка ко 
напу ни ти бате ри је за сле де
ћу годи ну. С.Котаранин

АНКЕТА:ГдећетезаНовугодину?

Кадпензионериорганизују
тобуденајбоље

БраниславТуцаковић,РадославаШкрбић,ГабријелаАврамовићиЗорицаБарчић

ЈеленаКнежевић,ПераЧавић,СаваПетрићиЗораВасић

Бранислав Туцаковић, књиговођа,
Сремска Митровица: Ја сам се одлу чио 
да Нову годи ну про сла вим у јед ном клу бу у 
Новом Саду. Цена је при сту пач на, а и пону
да је добра.
РадославаШкрбић,саветникуосигу

рању,Мартинци:Ову нову годи ну ћу про
сла ви ти у ресто ра ну у Коце ље ви. За ту 
вари јан ту сам се одлу чи ла зато што је 
пону да ресто ра на добра, а и тамо никад 
нисам била.
ГабријелаАврамовић,саветник,Лежи

мир:Нову годи ну ћу сла ви ти код куће са 
поро ди цом, али то још није сигур но пошто 
у опти цај дола зи и одла зак на трг у Нови 
Сад, има мо још вре ме на да одлу чи мо.
ЗорицаБарчић,менторобуке,Салаш

Ноћајски:Ја сам се опре де ли ла за кућ ну 
вари јан ту, јер ми нај ви ше одго ва ра атмос
фе ра у кру гу поро ди це. 

Јелена Кнежевић, васпитач, Мартин
ци:Још се нисам одлу чи ла где ћу сла ви ти 
Нову годи ну. У опти ца ју су две вари јан те, 
јед на је трг у Новом Саду а дру га је кућ на 
вари јан та са дру штвом.
Пера Чавић, пензионер, Рума: Нову 

годи ну ћу сла ви ти у Дому пен зи о не ра у 
Руми. Поред тога што је повољ но, биће и 
добра атмос фе ра јер ће бити музи ка ужи
во. Кад пен зи о не ри орга ни зу ју то буде нај
бо ље.
СаваПетрић,конобар,НовиСад:Ове 

годи не сам се одлу чио да про сла вим Нову 
годи ну на тргу у Новом Саду, после је у 
пла ну одла зак у неки клуб. 31. радим тако 
да не могу ништа дру го да испла ни рам.
ЗораВасић, трговац,СремскаМитро

вица:Један део ново го ди шње ноћи ћу про
ве сти кући са поро ди цом уз бога ту трпе зу, а 
после ћу ићи на трг.

Далисте
знали?

Нова годи на пред ста
вља први дан у сле де ћој 
годи ни, а њена про сла ва је 
један од нај ста ри јих оби
ча ја чове чан ства. По 
неким кази ва њи ма, први 
који су сла ви ли Нову годи
ну, били су Кине зи,  а у то 
вре ме  тргов ци су се међу
соб но дари ва ли покло ни
ма. Рав на ју ћи се по зве
зда ма, без чуда модер не 
тех ни ке, ста ри наро ди су 
обе ле жа ва ли пре лаз у 
дру го раз до бље. Данас 
Нову годи ну сла ве сви, а 
она прво сти же на Линиј
ска остр ва, док послед њи 
сла ве на Самои и још 
неким паци фич ким остр
ви ма.
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ОВАН: Ва ша сна ла
жљи вост у по слов
ном сми слу до но си 
са мо тре нут ну са тис

фак ци ју и олак ша ње. Ја сно вам 
је до ко је гра ни це мо же те да оче
ку је те успех и због то га би ра те 
не ке за о би ла зне ме то де као 
на чин да се осло бо ди те не чи је 
по слов не кон тро ле или кри ти ке. 
Ми мо сво је во ље упа да те у не ке 
кон фликт не си ту а ци је. 

БИК: Спо соб ност 
до брог опа жа ња и 
сјај не кон цен тра ци је 
вам по ма жу да оства

ри те сво је по слов не ци ље ве. 
Ва жно је да у су сре ту са са рад
ни ци ма под сти че те кре а тив ност 
у иде ја ма, јер уско ро вас оче ку је 
за јед нич ки до би так и мо гућ ност 
за об на вља њем не ких по слов
них до го во ра. По ка за ће се да 
парт нер уме да ис пу ни сва ва ша 
оче ки ва ња. Пред сто ји вам пе ри
од не жно сти и за до вољ ства. 

БЛИЗАНЦИ: Не ко ће 
вас из не на ди ти 
ло шим ин фор ма ци ја
ма, али уз до дат ну 

упор ност и ве ли ки на пор на кра ју 
ће те би ти за до вољ ни сво јим 
по слов ним успе хом. Бо ље је, да 
из бе га ва те са рад њу са не по зна
тим осо ба ма и да про ве ра ва те 
све мо гу ће ин фор ма ци је у ве зи 
ма те ри јал них ула га ња. Не ко са 
стра не по ку ша ва да вам ис ком
пли ку је љу бав ни жи вот или 
од нос са во ље ном осо бом. 

РАК: Ве о ма ам би ци о
зно и са не скри ве ним 
оп ти ми змом при сту
па те ра зним до го во

ри ма ко је ини ци ра ју ва ши са рад
ни ци. По треб на вам је и од ре ђе на 
до за му дро сти при ли ком ре ша ва
ња нов ча них пи та ња. Удру жи те 
сво је ин те ре се са осо ба ма ко је 
до бро по зна је те. У од но су са 
во ље ном осо бом све из гле да 
мир но и пред ви ди во али из не на
ди ће те се нео бич ним обр том.

ЛАВ: Тек ка да ја сно 
де фи ни ше те ли сту 
при о ри те та мно ге 
ства ри ће по че ти да 

се од ви ја ју у по зи тив ном прав цу. 
По себ но по све ти те па жњу по сло
ви ма ко ји ће вам до не ти кон крет
не ре зул та те и фи нан сиј ску 
до бит, јер за крат ко вре ме мо же
те да оства ри те успех у ви ше 
пра ва ца. Парт нер вас је из не на
дио са не ким до брим иде ја ма.  

ДЕВИЦА: Пре ма 
са рад ни ци ма де лу је
те зах тев но, та ко да 
сви ма по ста је ја сно 

да не же ли те да не ко ре ме ти или 
успо ра ва ва ше по слов не пла но
ве. Ула же те ве ли ку енер ги ју у 
раз ли чи те ци ље ве ко је сте се би 
по ста ви ли. Не до зво ља ва те да 
не ко кри ти ку је ваш на чин ра да. 
Че сто се на ла зи те у си ту а ци ји да 
вам не ко по ка зу је сво ју на кло
ност. 

ВАГА: Па жљи во про
це њу је те но ва 
по слов на де ша ва ња, 
јер сво је иде је тре ба 

да пла си ра те на пра вом ме сту 
или пред осо бом ко ја има до вољ
но слу ха за слич не ин те ре се. И 
да ље од би ја те да чи ни те ком
про ми се ка да они ни су у скла ду 
са ва шим мо рал ним на че ли ма. 
Због број них оба ве за де ша ва се 
да про пу шта те не ке ва жне до га
ђа је. 

ШКОРПИЈА: Не ко 
дик ти ра но ве до га ђа
је, што зна чај но ком
пли ку је ваш по слов ни 

или ста ту сни по ло жај.  На ро чи то 
вам се не до па да чи ње ни ца о 
су же ним мо гућ но сти ма да из бор 
од го ва ра ју ћег по сла или ак ци је 
ко ју би сте спро ве ли за јед но са 
бли ским при ја те љи ма. Не мој те 
до зво ли ти да вас не ко ис про во
ци ра на по слов ни ри зик. Чак и у 
љу бав ном од но су не ко дру ги 
дик ти ра пра ви ла. 

СТРЕЛАЦ: Ста ло вам 
је да оста ви те ве ли ки 
ути сак на са рад ни ке, 
али ве ћи на до га ђа ја 

вам не иде у при лог. До бро раз
ми сли те шта све мо же те да ко ри
гу је те у хо ду ка ко би сте де ло ва
ли убе дљи во на оне ко ји се ко ле
ба ју. Оче ку је вас до би так или 
успех кроз нов ча не ин ве сти ци је. 
У од но су са парт не ром при жељ
ку је те ве ћу емо тив ну сло бо ду. 

ЈАРАЦ: Оче ку ју вас 
по хва ле и при зна ња 
на раз ли чи тим стра
на ма. Шта ће вас 

до дат но мо ти ви са ти да при хва
ти те не ке но ве иза зов не за дат ке. 
Али, из бе га вај те јав на обе ћа ња 
по пи та њу, стро го утвр ђе них 
ро ко ва. Ста ло вам је да ус по ста
ви те бо ље раз у ме ва ње и емо
тив но збли жа ва ње у од но су са 
во ље ном осо бом. 

ВОДОЛИЈА: На ла зи
те се у фа зи кре а тив
ног успо на и ста ло 
вам је да по бољ ша те 

свој по слов ни или дру штве ни 
ста тус. У при лог вам иду но ва 
де ша ва ња и мно ге си ту а ци је 
ка да се од лу чу је о по слов ним 
ци ље ви ма. Сло бод но пре у зми те 
ини ци ја ти ву ка ко би сте на мет ну
ли сво ју уло гу пред са рад ни ци
ма. У љу бав ној пер спек ти ви у 
од но су са парт не ром ва жно је да 
са чу ва те по зи тив на уве ре ња. 

РИБЕ: Де лу је те вр ло 
про ми шље но и ста ло 
вам је да при до би је те 
не чи је по ве ре ње у 

раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Све 
тре ба да чи ни те план ски и у 
скла ду са ис ку ством. Не ма раз
ло га да окле ва те, јер у од но су на 
са рад ни ке има те низ пред но сти 
ко је са да мо же те да пла си ра те 
на пра ви на чин. У при ват ном 
жи во ту по ку ша ва те да ускла ди те 
ри там оба ве за. 

VREMEPLOV
20.децембар

1355. Умро срп ски цар Ду шан 
Сте фан Не ма њић. У Ско пљу 
1346. кру ни сан за ца ра Ср ба, 
Гр ка и Ар ба на са. У вре ме 
ње го ве вла да ви не Ср би ја би ла 
на вр хун цу мо ћи, про сти ра ла 
се од Ко рин ског за ли ва на ју гу 
до Ду на ва на се ве ру и од 
Ја дра на на за па ду, до Егеј ског 
мо ра на ис то ку. 

21.децембар
1993. Пред сед ник Ру си је 
Бо рис Јељ цин рас пу стио 
Ми ни стар ство без бед но сти, 
бив ши КГБ, уз обра зло же ње да 
га ни је бла го вре ме но упо зо рио 
на опа сност раз во ја до га ђа ја у 
зе мљи и за то што ин сти ту ци ју 
ко ја је де це ни ја ма за стра ши ва
ла гра ђа не ни је мо гу ће ре фор
ми са ти.

22.децембар
1894. Фран цу ски ар ти ље риј ски 
ка пе тан Ал фред Драј фус осу
ђен је на до жи вот ну ро би ју на 
осно ву ла жне оп ту жбе да је 
Нем ци ма про да вао вој не тај не 
и по слат у за твор на Ђа вол ска 
остр ва у Фран цу ској Ги ја ни. 
Под при ти ском јав ног мње ња у 
ко је је био укљу чен и књи жев
ник Емил Зо ла ре ха би ли то ван 
је 1906.

23.децембар
1972. Умро со вјет ски кон струк
тор ави о на Ан дреј Ни ко ла је вич 
Ту по љев. Ру ко во дио из ра дом 
ви ше од 100 ти по ва ави о на, 
укљу чу ју ћи бом бар де ре и 
џи нов ски АНТ–20 „Мак сим Гор
ки“. По сле Дру гог свет ског ра та 
кон стру и сао пут нич ке ави о не, 
ме ђу њи ма ТУ–144, пр ви 
су пер со нич ни ави он на све ту. 

24.децембар
1865. У ме сту Пу ла ски у аме
рич кој др жа ви Те не си осно ва
на је ра си стич ка ор га ни за ци ја 
бе ла ца Кју–Клукс–Клан.
1944. У Но вом Са ду је иза шао 
пр ви број днев ног ли ста на 
ма ђар ском је зи ку “Са бад Вај
да шаг”, ко ји је у сеп тем бру 
1945. про ме нио на зив у “Ма
ђар со”.

25.децембар
1977. Умро ен гле ски филм ски 
глу мац, сце на ри ста, ре жи сер и 
про ду цент Чар ли Ча плин. 
Је дан од пи о ни ра ки не ма то
гра фи је и нај ве ћих умет ни ка у 
исто ри ји фил ма, свет ску сла ву 
сте као у САД уло гом сен ти
мен тал ног клов на–лу та ли це у 
ко ме ди ја ма не мог фил ма. 
До бит ник Оска ра за жи вот но 
де ло 1972.

26.децембар
2004. У на ле ту плим ног та ла са 
цу на ми ја иза зва ног зе мљо тре
сом ја чи не 9 сте пе ни Рих те ро
ве ска ле не да ле ко од ин до не
жан ског остр ва Су ма тре, стра
да ло је ви ше сто ти на хи ља да 
љу ди у зе мља ма ре ги о на: 
Ма ле зи ја, Ин ди ја, Бан гла деш, 
Шри Лан ка, Тај ланд, Ин до не
зи ја, Мал ди ви, Со ма ли ја, Тан
за ни ја, Сај ше ли, Мјан мар, 
Ке ни ја и Ма да га скар. 

HOROSKOP

Среда,20.(7)децембар
Све ти Ам вро си је; Пре по доб ни 
Гри го ри је Гор њач ки

Четвртак,21.(8)децембар
Пре по доб ни Па та пи је; Св. апо
сто ли Со стен, Апо лос и дру ги

Петак,22.(9)децембар
За че ће Све те Ане

Субота,23.(10)децембар
Св. му че ни ци Ми на и дру ги с 
њим; Св. Јо ван, де спот срп ски

Недеља,24.(11)децембар
Пре по доб ни Да ни ло Столп ник 
– Ма те ри це

Понедељак,25.(12)децембар
Све ти Спи ри дон Чу до тво рац, 
Епи скоп три ми тун ски

Уторак,26.(13)децембар
Св. муч. Ев стра ти је; Св. Га ври
ло, Па три јарх срп ски; Преп. 
Ни ко дим Ти сман ски

Crkveni
kalendar

•Данијеправде,човеку
животу не би имао шта
датражи.
• Ко има брата џелата,
најмањесемучи.
• У овој немаштини, ни
лопови више не могу
поштенодаживе.

Ружицеса
вишњама
Састојци: во да 1,5 дл, ше ћер 

50 г, су ви ква сац 1 ка ши ка, уље 
1/2 дл, ја је, бра шно 450 г. За 
пу ње ње: ви шње 200 г, ше ћер 2 
ка ши ке, во да 3 ка ши ке, гу стин 1 
ка ши ка. За посипање: ше ћер у 
пра ху 30 г, ва ни лин ше ћер. 

Припрема: У по су ду ста ви ти 
мла ку во ду, ше ћер, ка ши ку су вог 
ква сца. Оста ви ти да ста не пет 
ми ну та, па до да ти уље, ја је и бра
шно. За ме си ти те сто и оста ви ти 
да на до ла зи. За мр зну те ви ш ње, 
ше ћер и ка ши ку во де ку ва ти док 
се ше ћер не ис то пи. Уму ти ти две 
ка ши ке во де са гу сти ном, до да ти 
у ви шње и ку ва ти да се згу сне. 
Те сто исе ћи на 12 ква дра та, на 4 
угла за се ћи, а на сре ди ну ста ви ти 
ка ши чи цу ви ша ња. Че ти ри де ла 
исе че ног ква дра та на из ме нич но 
са ви ја ти. Ру жи цу ста ви ти у под
ма зан ка луп за ма фи не, пре ма за
ти уљем и оста ви ти 30 ми ну та, па 
пе ћи на 180 сте пе ни 20 ми ну та.
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ЗАВРШЕНАСЕЗОНАЗАФК„ИНЂИЈА“

Задовољниучињениму2017.години
Фуд бал ски клуб „Инђи ја“ 

так ми чар ску сезо ну завр
шио је на сед мој пози ци ји 

на табе ли Прве лиге Срби је. Тим 
резул та том задо вољ ни су руко
во ди о ци инђиј ског прво ли га ша 
има ју ћи у виду да је иза њих вео
ма тежак пери од. Како је иста као 
Здрав ко Мрђа, пред сед ник ФК 
„Инђи ја“ током про лећ ног дела 
првен ства клуб је чак успео да 
се „поп не“ на четвр то место, али 
је затим усле дио лоши ји пери од 
када их је напу стио вели ки број 
игра ча. Како каже, то је допри не
ло нешто лоши јим резул та ти ма 
у јесе њем делу првен ства.

 Задо вољ ни смо овом годи
ном, јер смо има ли јако добру 
еки пу и поје дин це. Међу тим, 
већи ну њих нисмо успе ли да 
задр жи мо у пре ла зном року и то 
се одра зи ло на ста ње на табе ли 
 каже Мрђа и дода је:

 На почет ку првен ства смо 
узе ли бодо ве, међу тим касни
је смо мора ли да се захва ли мо 
дота да шњем тре не ру, после 
чега је еки пу пре у зео Срђан Бла
го је вић, сада шњи шеф струч ног 
шта ба.

Пред став ни ци ФК „Инђи ја“ 
посеб но су поно сни на то што 
су успе ли да одр же ста бил ну 
финан сиј ску ситу а ци ју током 
целе 2017. годи не.

 Све оба ве зе и дуго ва ња из 
неких прет ход них пери о да смо 
редов но сер ви си ра ли. Није дан 
дан нисмо били у бло ка ди, за 
раз ли ку од 2016. годи не. Има мо 
још неко ли ко суд ских спо ро ва, 

које смо насле ди ли и које ћемо, 
надам се, успе шно окон ча ти 
иста као је Дра ган Пили по вић, 
дирек тор ФК „Инђи ја“.

Пили по вић се освр нуо и 
на оно што их тек чека, а то је 
насту па ју ћа так ми ча р ска сезо
на за коју има ју вели ке пла но ве. 
Циљ је да зау зму јед но од чети
ри прва места на табе ли Прве 
лиге Срби је, како би дошли до 

при ли ке да се пла си ра ју у виши 
ранг так ми че ња, Супер лигу 
Срби је. 

 Завр ши ли смо сезо ну и сле
ди нам пери од када мора мо раз
ми шља ти о поја ча њи ма. Неким 
игра чи ма смо се захва ли ли на 
доса да шњој сарад њи и уз кон
сул та ци је са тре не ром Бла го је
ви ћем, дове шће мо игра че који 
би тре ба ло да попра ве ква ли тет 
еки пе, са њима ћемо спрем ни да 
уђе мо у про ле ће  каже дирек
тор ФК „Инђи ја“ и дода је да про
лећ ни део првен ства, ФК „Инђи
ја“ запо чи ње утак ми цом про тив 
„Бежа ни је“ која је зака за на за 
10. март.

 При пре ме ћемо одра ди ти 
у Кући фуд ба ла, јер не жели
мо да ства ра мо бес по треб не 
издат ке, а и нисмо у при ли ци да 
се додат но финан сиј ски тро ши
мо. Шеф струч ног шта ба оста
је исти, Срђан Бла го је вић са 
помоћ ни ци ма Јова ном Голи ћем 
и Мило шем Мили но ви ћем. У 
пре го во ри ма смо и са кон ди ци
о ним тре не ром који би дола зио 
по потре би. 

 М.Ђ.

ДраганПилиповићЗдравкоМрђа

РУМА:ОДИГРАНАУТАКМИЦАЦГРУПЕЛИГЕШАМПИОНА

ПобедилеискуснијеПољакиње
Одбој ка ши це „Визу ра“ 

Рума биле су, у окви
ру првог кола ЦЕВ 

Лиге шам пи о на, дома ћин 
акту ел ног прва ка Пољ ске 
– одбој ка ши ца ма „Хеми ка“ 
Поли це.

Утак ми ца је оди гра на 
пред око 2.000 гле да ла ца 
у рум ској Хали спор то ва, а 
акту ел не шам пи он ке Срби
је, и поред вели ке подр шке 
публи ке и одлич не и бор бе
не игре, овај сусрет су изгу
би ле са 3:0.

За пољ ску еки пу су игра
ле и две бив ше одбој ка
ши це „Визу ре“ – Биан ка 
Буша и Сла ђа на Мир ко вић, 
као и нај бо ља бло кер ка 
са послед њег Европ ског 
првен ства Сте фа на Вељ ко
вић.

Тре ба иста ћи да у пољ
ској еки пи игра ју репре зен
та тив ке Срби је, САД, Бугар
ске и Пољ ске, дакле  реч је 
о ква ли тет ним и иску сним 
одбој ка ши ца ма, док је еки
па  „Визу ре“ мла да – реч је 
о игра чи ца ма углав ном, до 
20 годи на ста ро сти.

Капи тен ОК „Визу ра“ Рума 
Сла ђа на Ерић се након 

меча захва ли ла рум ској  
публи ци на сјај ној подр шци 
уз кон ста та ци ју да је у овом 
мечу пре су ди ло иску ство 
пољ ске еки пе. 

 Ово је тек поче так так
ми че ња у Лиги шам пи о на, 
пока за ли смо да може мо да 
пари ра мо нај ја чим еки па ма 
и спре ми ће мо се мак си мал

но за наред ни меч про тив 
про тив бугар ске еки пе  
рекла је Сла ђа на Ерић.

Нај бо љи сред њи бло кер 
Евро пе Сте фа на Вељ ко вић 
ода ла је при зна ње рум ској 
публи ци на бодре њу и атмо
се фри у хали. 

У окви ру Лиге шам пи о на,  
Рума и одбој ка ши це „Визу

ре“ ће бити још дома ћин 
еки пи „Дина ма“ из Каза на 6. 
фебру а ра, а еки пи „Мари це“ 
из Плов ди ва 20. фебру а ра. 

Биће то при ли ка за све 
љуби те ље одбој ке да ужи
ва ју у ква ли тет ним мече
ви ма, а публи ци да бодри 
„Визу ру“ Рума.

 С.Џ.

СПОРТ


