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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Нова годи на Пише:
Дра га на Попов

Чим стиг не децем бар почи ње мо да одбро ја ва мо. 
Одбро ја ва мо сва шта. Дане, неде ље, новац и срља
мо у загр љај про ла зно сти. Никад ми није била јасна 

та еуфо ри ја пред крај годи не. Завр ша ва се још јед на 
кален дар ска годи на, а ми пру жа мо руке ка новој док ову 
само пре ба ци мо пре ко умор них раме на и седих гла ва. У 
чему је трик? Мора да се ту нешто кри је. Чему та уси ље
на радост?

Можда је то све у мојој гла ви  како то воле да дефи ни
шу разно ра зни пси хо ло зи, пси хо те ра пе у ти и слич ни. Како 
се пона ша ти у општем пред но во го ди шњем, ново го ди
шњем и постново го ди шњем пери о ду?

Сми ре но и дубо ко диса ти. Бити тре звен у купо ви на ма и 
спре ма њу хра не.

А како то све пости ће кад око вас гоми ла људи у супер
мар ке ту јури коли ци ма пре пу ним намир ни ца. Неко би 
поми слио да ће уско ро про гла си ти ван ред но ста ње. Про
дав ци неу мор но пуне поли це арти кли ма, а они брзи ном 
све тло сти неста ју у рука ма потро ша ча. Касе у нор мал ним 
окол но сти ма су места где пла ћа те рачун, а сада је то про
стор где се води бор ба како зау зе ти што бољу пози ци ју и 
што пре иза ћи из про дав ни це. Бље ште укра ше не ново го
ди шње јел ке на сва ком кора ку, ника да више људи на ули
ца ма. Поку ша вам да се оду прем тим ниским стра сти ма 
и одби јам да се укљу чим у бесо муч ну јур ња ву. Нарав но, 
све ћу ја то ура ди ти, али уме ре но и досто јан стве но. Све 
док у кући није поста вље но пита ње: А ми ? Шта ћемо ми 
за Нову годи ну? Шта ћеш да спре маш? Mрзим та пита ња. 
Не знам ни ова ко шта да спре мам, а тек за тако спе ци јал
не дане, баш. 

И онда ме баце у бесо муч но раз ми шља ње шта спре ми
ти за ново го ди шњу ноћ. Ја и кува ње нисмо ни на „пер си“, 
а ни на „пер ту“, већ на „ски ни ми се са … грба че“! Знам 
да сад пра ве, срем ске дома ћи це и кува ри це пре вр ћу очи
ма, неке се и пре кр сте, али код мене је тако. Сми сли ти 
јелов ник за дочек Нове годи не је за мене ноћ на мора. Не 
могу више да слу шам о неве ро ват ним руским сала та
ма, чароб ни гиба ни ца ма, месу из рер не као испод сача, 
сит ним божан стве ним кола чи ма и дру гим гастро ном ским 
завр зла ма ма. 

А шта ћемо ми за Нову годи ну? Одзва ња у мојим 
мисли ма. Е, па то ће бити кули нар ско изне на ђе ње, одно
сно оно што се зове хла дан бифе, бар тако је некад било, 
можда данас има неки нови тер мин, али ја га не знам. 
Дакле, наре за на шун ка, кулен, коба си ца, мало зеле ни ша 
за украс, вру ћег хле ба (неве ро ват но, али ја ћу га уме си
ти), као испод сача (бар нешто). Кисе лог купу са има на 
тоне сву да око нас и ето здра ве сала те. Слат ки ши нису 
здра ви, то смо одав но апсол ви ра ли, али тре ба се осла
ди ти током ново го ди шње ноћи да би сле де ћа годи на 
била слат ка (веро ва ња неких наро да). Mоја пре по ру ка 
је да све што је слат ко оста ви те за поноћ и да уше та те у 
Нову годи ну са слат ки шем ма какав он био (црн, пла ву
шан, зеле не очи, годи не зајед нич ког живо та), све упа ко
ва но у  добре жеље, пози тив не ста во ве, исти ну, пошто ва
ње и мир бес крај ни.

Поред пре пу ног сто ла, па макар то био и хлад ни бифе, 

мно го вре ме на про ве де ног у спре ма њу и одго ва ра њу на 
пита ња где ћете на дочек Нове годи не, има те само јед ну 
жељу да се ово луди ло што пре завр ши и кре не са сва
ко днев ним актив но сти ма. Сутра ћемо бунов ни да теле
фо ни ра мо, сла ће мо смс пору ке, изми шља ти ори ги нал не 
тек сто ве и желе ти да што више вре ме на про ве де мо у 
кре ве ту. Мно ги ће бити позва ни на руч ко ве или вече ре 
како би се доку су ри ли оста ци гур ман ских спе ци ја ли те та 
код при ја те ља, рођа ка. Па, шта да ради мо са толи ком 
хра ном  често је оправ да ње успла хи ре не дома ћи це која 
је и поред број них оба ве за успе ла да зака же и код фри
зе ра, мало код шмин ке ра и нарав но надо град ња нок ти ју. 
Ако при пре ма толи ку хра ну, не зна чи да то не може ура
ди ти сре ђе на од гла ве до пете.

Ја не могу. Кухи ња је место мојих број них пора за и баш 
не волим ту да се задр жа вам ни нашмин ка, ни доте ра на. 
За то посто је дру га места и дру ге при ли ке. Хла дан бифе 
ће одо ле ти свим сар ма ма, нео бич ним сала та ма, а ја ћу 
има ти вре ме на да теле фо ни рам и одго ва рам на пита ње: 
Где ћете за дочек Нове годи не?

А ви? Где ћете ви за Нову годи ну?

Mоја пре по ру ка је да све што је слат ко 
оста ви те за поноћ и да уше та те у Нову 
годи ну са слат ки шем ма какав он био 
(црн, пла ву шан, зеле не очи, годи не зајед
нич ког живо та), све упа ко ва но у добре 
жеље, пози тив не ста во ве, исти ну, пошто
ва ње и мир бес крај ни

Poklon stoni kalendar za 2018.
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ЈА НУ АР

• Пр ва бе ба ро ђе на у но во го ди шњој 
но ћи у ми тро вач ком по ро ди ли шту је 
де чак чи ји су ро ди те љи Ав га ни стан ци 
ко ји су сме ште ни у при хват ном цен тру 
у шид ској оп шти ни. Пр вог ја ну а ра у 
11.55 по ро ди ла се Мо ни ка Ми ли во је
вић из Ку зми на, ко ја је до би ла Бог да на 
те шког 4.380 гра ма и ду гог 58 цен ти ме
та ра. Бе бе и мај ке, 2. ја ну а ра, об и шли 
су ми тро вач ки гра до на чел ник Вла ди
мир Са на дер, на чел ник Град ске упра
ве за здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту 
Во ји слав Мир нић и Бран ко Ја ко вље
вић, по моћ ник гра до на чел ни ка ко ји су 
Мо ни ки Ми ли во је вић уру чи ли чек у 
из но су од 50.000 ди на ра и по клон 
па кет са бе би опре мом, док је ми грант
ки ња на по клон до би ла бе би па кет за 
свог си на.

• У при су ству пред сед ни ка Вла де Ре пу
бли ке Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа, 24. 
ја ну а ра отво рен је но ви по гон не мач ке 
ком па ни је ИГБ Ауто мо ти ве у Ин ђи ји. Реч 
је о ин ве сти ци ји вред ној 4,5 ми ли о на 
евра чи јом ре а ли за ци јом је већ за по сле
но ви ше од 600 но вих рад ни ка.

• У Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу ма но вић“ у 
Ши ду, 24. ја ну а ра, одр жа на је при год на 
све ча ност по во дом ве ли ког сли ка ра Са ве 
Шу ма но ви ћа ко ји је ро ђен пре 121 го ди ну.

• У са ли До ма кул ту ре у До њем То вар ни
ку 26. ја ну а ра уру че не су тра ди ци о нал не 
на гра де Спорт ског са ве за „Раз вој спор то
ва“ нај у спе шни јим спор ти сти ма и клу бо
ви ма, спорт ским рад ни ци ма и нај у спе
шни ји ма у школ ском спор ту у 2016. го ди
ни.

• Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди мир Са на дер бо ра вио је 26. и 27. 
ја ну а ра у дво днев ној по се ти Бе ло ру си ји, 
у де ле га ци ји Вла де Ср би је ко ју је пред во
дио пре ми јер Алек сан дар Ву чић.

• Са вез за школ ски спорт Сре ма, 26. ја ну
а ра у згра ди Оп шти не Ин ђи ја ор га ни зо
вао је све ча ност на ко јој су уру че ни пе ха
ри нај бо љим шко ла ма у Сре му за 
2015/2016. го ди ну. Нај бо ља у ка те го ри ји 
пи о ни ра је Основ на шко ла „Вељ ко Ду го
ше вић“ из Ру ме, у ка те го ри ји пи о нир ке 
ОШ „Све ти Са ва“ из Срем ске Ми тро ви це. 
Нај у спе шни ја основ на шко ла у укуп ном 
пла сма ну у школ ској 2015/2016. је ОШ 
„Вељ ко Ду го ше вић“ из Ру ме.

• Вер ни ци и цр ква су 27. ја ну а ра про
сла ви ли Са вин дан, по све ћен уте ме
љи те љу срп ског пра во сла вља Раст ку 

Не ма њи ћу, про све ти те љу и пр вом срп
ском ар хи е пи ско пу. У Срем ској Ми тро
ви ци 27. ја ну а ра упри ли че на је до де ла 
Све то сав ских по ве ља за 76 успе шних. 
У Ру ми су 26. ја ну а ра до де ље не по ве
ље за 15 нај бо љих уче ни ка, а све ча
ност се 27. ја ну а ра одржалa и у 
иришким основ ним шко ла ма. Све то
сав ском ака де ми јом у По зо ри шној 
са ли у Ста рој Па зо ви, 26. ја ну а ра по че
ло је обе ле жа ва ње школ ске сла ве, а у 
Кул тур но обра зов ном цен тру у Ши ду, 
27. ја ну а ра пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић уру чио је Све то сав
ске по ве ље, а исте су до би ли и про
свет ни рад ни ци. Све то сав ске ака де ми
је одр жа не су и у Пе ћин ци ма и Ин ђи ји.

ФЕ БРУ АР
• Вла да Ја па на обез бе ди ла је 175.500 
евра Оп шти ни Шид за на бав ку ам бу
лант ног во зи ла, ка ми о на сме ћа ра и 
ка ми о на ци стер не за во ду, као по др
шку уна пре ђе њу здрав стве не за шти те 
и ло кал не за шти те жи вот не сре ди не у 
ло кал ним за јед ни ца ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји по го ђе ним из бе глич ком и 
ми грант ском кри зом. Тим по во дом, 2. 
фе бру а ра у Оп шти ни Шид одр жа на је 
при мо пре да ја до на ци је.

• Рет ка су ама тер ска по зо ри шта у Ср би ји 
ко ја има ју ви ше од јед ног ве ка ду гу тра
ди ци ју, а ме ђу њи ма је и Сло вач ко по зо
ри ште ВХВ из Ста ре Па зо ве ко је је 3. 
фе бру а ра про сла ви ло 114. ро ђен дан.

• Све ча на до де ла на гра да „Спор ти ста 
го ди не“ одр жа на је у срем ско ми тро
вач кој Град ској ку ћи 8. фе бру а ра. 
На гра да је до де ље на у не ко ли ко ка те
го ри ја, а сви на гра ђе ни су до би ли пла
ке ту, док су осва ја чи пр вог ме ста 
до би ли и ва у че ре за ку по ви ну спорт
ске опре ме.

• У са ли Скуп шти не оп шти не Шид 10. 
фе бру а ра, до де ље на су при зна ња за нај
бо ље спор ти сте, спор ти ски ње и спорт ске 
еки пе у 2016. го ди ни. Успе шне је том при
ли ком по здра вио пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић. 

• У Ши ду је 12. и 13. фе бру а ра одр жа на 
20. по ре ду ма ни фе ста ци ја „Срем ски сви
њо кољ и ко ба си ци ја да“. И ове го ди не 
уче сни ци су се так ми чи ли у бр зој об ра ди 
ме са, пра вље њу срем ске ко ба си це, као и 
у бр зом је де њу ко ба си це.

• Од 12. до 14. фе бру а ра у Бер ка со ву је 
22. пут за ре дом одр жа на тра ди ци о нал на 
ма ни фе ста ци ја Срем ска ви ни ја да.  Ма ни
фе ста ци ју је отво рио пред сед ник Скуп
шти не оп шти не Шид Ве ли мир Ра ни са
вље вић.

• Рум ска ло кал на са мо у пра ва је и ове 
го ди не обез бе ди ла сред ства за сти пен
ди ра ње нај бо љих сту де на та, а ове го ди
не реч је о 110 сту дент ских сти пен ди ја. 
До бит ни ци ма сти пен ди ја уго во ре је уру
чи ла Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца пред
сед ни ка рум ске оп шти не.

• Оп шти на Ириг про сла ви ла је сла ву 
Све тог Три фу на, 14. фе бру а ра. На кон 
це ре мо ни је и ло мље ња слав ског ко ла
ча, го сте је по здра вио до ма ћин сла ве, 
пред сед ник Оп шти не Сте ван Ка зи ми
ро вић.

• Од бој ка ши це „Је дин ства“ из Ста ре 
Па зо ве по бед ни це су 51. Ку па Ср би је. 
Оне су 19. фе бру а ра у фи на лу по бе ди ле 
„Ди на мо“ из Пан че ва и оства ри ле исто
риј ски успех.

• Ужи ва ло се у спре ма њу и кон зу ми ра њу 
„бом бо на од сви ње“ 19. фе бру а ра у Кр че
ди ну. На ово го ди шњој „Чвар ки ја ди“ уче
ство ва ло је 19 еки па, иако се при ја ви ло 
пре ко 40. По бе ду је од не ла еки па „Фа бри
ка тен ко ва“ из Кр че ди на.

• Ми ни стар ка за др жав ну упра ву и 
ло кал ну са мо у пра ву у Вла ди Ре пу бли
ке Ср би је Ана Бр на бић по се ти ла је 
Оп шти ну Ин ђи ја 20. фе бру а ра. Ми ни
стар ка се уве ри ла да је ин ђиј ска 
оп шти на за вр ши ла про цес уво ђе ња 
ма тич них књи га у елек трон ски об лик, 
што је од ве ли ке ва жно сти за гра ђа не.

• Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић је 22. фе бру а ра уру чио че ти ри 
уго во ра о от ку пу се о ских ку ћа са окућ ни
цом за три из бе глич ке и јед ну ин тер но 
ра се ље ну по ро ди цу. Из нос нов ча не вред
но сти по до ма ћин ству из но си 1.150.000 
ди на ра, као и грант у из но су од 180.000 
ди на ра ко ји ће по ро ди це ис ко ри сти ти за 
ку по ви ну нео п ход ног гра ђе вин ског ма те
ри ја ла.

• На Оде ље њу за при јем и збри ња ва ње 
ур гент них ста ња ми тро вач ке Оп ште бол
ни це, 24. фе бру а ра зва нич но је по чео са 
ра дом три ја жни цен тар у окви ру ко јег ће 
ме ди цин ска се стра  три ја жер на осно ву 
ви тал них па ра ме та ра па ци јен та про цен
ти ком ре ду хит но сти па ци јент при па да.

• И ове го ди не на Сај му ту ри зма у Бе о
гра ду, од 23. до 26. фе бру а ра, срем ске 
оп шти не су се пред ста ви ле у ха ли че ти ри 
на за јед нич ком штан ду „Ди ван је ки ће ни 
Срем“. Кроз бо гат про грам на јед ном 
ме сту пред ста ви ле су се ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Срем ске Ми тро ви це, Ру ме, 
Ин ђи је, Ши да, Ири га, пе ћи на ца, Ста ре 
Па зо ве и Срем ских Кар ло ва ца.

• 27. фе бру а ра про би јен је ту нел ис под 
пру ге пре ма ми тро вач ком На се љу КП 
Дом, чи ме су ра до ви на из град њи под
во жња ка ушли у но ву фа зу.

• У по се ти Оп шти ни Ста ра Па зо ва 27. 
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фе бру а ра бо ра ви ла је ви шеч ла на де ле
га ци ја са ве зне не мач ке по кра ји не Хе сен 
ко ју су пред во ди ли пре ми јер Фол кер 
Бу фи је и пред сед ник пар ла мен та ове 
по кра ји не Нор берт Карт ман. Њих су 
до че ка ли пред сед ник Оп шти не Ста ра 
Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић, за ме ник пред
сед ни ка Ми лан Бе а ра и пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це Но ва Па зо ва 
Жељ ко Ма џа ре вић.

МАРТ 

• Ли дер Срп ске на пред не стран ке и 
пред сед нич ки кан ди дат стра на ка вла
да ју ће ко а ли ци је Алек сан дар Ву чић 
одр жао је 3. мар та ми тинг у По слов но 
спорт ском цен тру „Пин ки“ у Срем ској 
Ми тро ви ци, а дан ра ни је, пред сед ни ца 
Скуп шти не Ср би је Ма ја Гој ко вић рас
пи са ла је пред сед нич ке из бо ре.

• У Ри ви ци су 4, 5. и 6. мар та одр жа ни 
Да ни ви на. Не ко ли ко хи ља да по се ти ла ца 
има ло је при ли ку да про ба, али и ку пи 
раз не вр сте ви на, да ужи ва у до ма ћој 
хра ни и ко ла чи ма. Пред сед ник Оп шти не 
Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић отво рио је ову 
тра ди ци о нал ну ма ни фе ста ци ју.

• Деветог мар та пот пи са ни су уго во ри са 
из бе глим по ро ди ца ма са те ри то ри је 
пе ћи нач ке оп шти не, ко ја су кон ку ри са ла 
за бес по врат ну по моћ у ви ду па ке та гра
ђе вин ског ма те ри ја ла у окви ру Ре ги о нал
ног стам бе ног про гра ма  пот про је кат 2 
ко ји фи нан си ра Европ ска уни ја. 14 по ро
ди ца до би ло је по 9.000 евра.

• Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња Алек сан
дар Ву лин отво рио је 15. мар та Кан це
ла ри ју за сма ње ње си ро ма штва у 
Срем ској Ми тро ви ци, као део про јек та 
„По ве ћа ње ефи ка сно сти со ци јал не 
услу ге кроз ме ђу оп штин ску са рад њу и 
про мо ци ју ак ти ва ци је ра њи вих гру па 
на ло ка лом ни воу. Град Срем ска 
Ми тро ви ца, као парт нер са 1.640.000 
ди на ра уче ству је у овом про јек ту.

• Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло
ва и пред сед ник Ко ми си је за ко ор ди на ци
ју про це са трај не ин те гра ци је из бе гли ца 
Вла де Ср би је при су ство вао је 17. мар та 
по чет ку ра до ва на из град њи згра де у 
Срем ској Ми тро ви ци, у На се љу Ка ме
њар, на ме ње не из бе гли ца ма из Бо сне и 
Хер це го ви не и Хр ват ске.

• Пред сед ник По кра јин ске Вла де Игор 
Ми ро вић и пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак при су ство ва ли су све ча

ном отва ра њу Ци гла не у Ин ђи ји. По сле 
осам го ди на за сто ја у ра ду, 21. мар та 
по но во је по кре ну та про из вод ња.

• Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло
шког раз во ја Мла ден Шар че вић, за јед но 
са сво јим са рад ни ци ма, по се тио је 22. 
мар та Оп шти ну Ириг. Он је са пред став
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве раз го ва рао 
о мо гућ но сти ма ула га ња у Сред њу струч
ну шко лу „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“, 
као и о из град њи До ма уче ни ка.

• Но ви ка би нет за ве те ри ну и сто чар ство 
у По љо при вред ној шко ли „Сте ван Пе тро
вић Бри ле“ у Ру ми зва нич но је отво рен 
22. мар та, а отва ра њу су при су ство ва ли 
пот пред сед ник По кра јин ске вла де Ђор ђе 
Ми ли ће вић, ми ни стар про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Мла ден Шар че вић, 
ми ни стар по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не Бра ни слав Не ди мо вић, 
Не дељ ко Ко ва че вић, ди рек тор Упра ве за 
ка пи тал на ула га ња и Сла ђан Ман чић, 
пред сед ник рум ске оп шти не.

• Ву ков ци ма и нај у спе шни јим спор ти
сти ма са те ри то ри је општине Ин ђи ја  
23. мар та уру че ни су лап топ ра чу на ри. 
На овај на чин, за успе хе у шко ли, на 
так ми че њи ма и спорт ским бо ри ли
шти ма, на гра ђе но је 105 уче ни ка и 
спор ти ста.

• У пр вом сег мен ту „Тре ма у мар ту“ рум
ска пу бли ка је од 22. до 25 мар та ви де ла 
се дам од укуп но 92 пред ста ве ко је су 
би ле при ја вље не на кон курс што са мо 
ука зу је на углед ко ји је овај фе сти вал 
то ком го ди на сти цао. За про те кле две 
де це ни је при ка за но је ви ше од 300 по зо
ри шних пред ста ва, ор га ни зо ва но је на 
де се ти не по зо ри шних из ло жби, пре зен
та ци ја и струч них раз го во ра са умет ни ци
ма и пу бли ком.

• Дом уче ни ка сред њих шко ла Срем ска 
Ми тро ви ца 25. мар та био је до ма ћин 22. 
Су сре та омла ди не до мо ва уче ни ка сред
њих шко ла Вој во ди не у кул тур но  умет
нич ком ства ра ла штву. Уче ство ва ло је 
укуп но 13 до мо ва, као и Шко ла за основ
но и сред ње обра зо ва ње „Ми лан Пе тро
вић“ са до мом уче ни ка из Но вог Са да.

• Ми ни стар по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не у Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је Бра ни слав Не ди мо вић бо ра вио је 
у Оп шти ни Ин ђи ја 26. мар та. Не ди мо вић 
је за јед но са пред сед ни ком Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди ми ром Га ком, нај пре об и
шао хлад ња чу Зе мљо рад нич ке за дру га 
„Во ћар“ у Но вом Слан ка ме ну, а за тим се 
обра тио и по љо при вред ни ци ма у Но вим 
Кар лов ци ма. 
 
• У окви ру по се те Ср би ји, др жав ни се кре
тар сло вач ког Ми ни стар ства ино стра них 
и европ ских по сло ва Лу каш Па ри зек 
бо ра вио је 27. мар та и у Ста рој Па зо ви 
где је о ак ту ел ним те ма ма из сва ко днев
ног жи во та при пад ни ка сло вач ке на ци о
нал не ма њи не ко ји жи ве у оп шти ни Ста
ра Па зо ва раз го ва рао са пред став ни ци
ма Оп шти не и сло вач ких ин сти ту ци ја ко је 
ту по сто је.

• Ми ни стар спор та и омла ди не Ва ња 
Удо ви чић по се тио је 30. мар та Срем
ску Ми тро ви цу и Шид. Удо ви чић је 
за јед но са пред став ни ци ма Гра да об и
шао ра до ве на из град њи ба зе на у 
Срем ској Ми тро ви ци. По сле са стан ка 
са пред став ни ци ма ло кал не са мо у
пра ве у Ши ду, ми ни стар је об и шао 
Спорт ску ха лу и ФК „Рад нич ки“.

АПРИЛ
• Кан ди дат вла да ју ће ко а ли ци је Алек сан
дар Ву чић од нео је убе дљи ву по бе ду на 
пред сед нич ким из бо ри ма ко ји су одр жа
ни 2. апри ла. Ву чић је осво јио пре ко 55 
од сто гла со ва, дру го ме сто за у зео је 
Са ша Јан ко вић, док је тре ћи Лу ка Мак си
мо вић. На те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца гла са ло је 57,6 од сто би ра ча. 
Алек сан дар Ву чић осво јио је 24.282 гла
са или 60,05 од сто.

• У Град ској ку ћи у Ру ми 12. апри ла, пет 
из бе глич ких по ро ди ца пот пи са ло је уго
во ре, а по том и до би ло кљу че ве од мон
та жних ку ћа ко је су са гра ђе не у Хрт ков
ци ма. Са ових пет ку ћа, у рум ској оп шти
ни је кроз Ре ги о нал ни стам бе ни про грам, 
до са да са гра ђе на 21 мон та жна ку ћа.

• За ме ник пред сед ни це Оп шти не Пе ћин
ци Зо ран Вој кић пот пи сао је 20. апри ла у 
про сто ри ја ма про гра ма Ује ди ње них 
на ци ја за раз вој у Бе о гра ду, уго вор ко јим 
су оп шти ни Пе ћин ци до де ље на бес по
врат на сред ства у из но су од 4,9 ми ли о на 
ди на ра за уна пре ђе ње енер гет ске и тро
шко ве ефи ка сно сти у објек ти ма од јав ног 
зна ча ја ко ји су у над ле жно сти ло кал не 
са мо у пра ве.

• У Спе ци јал ном ре зер ва ту при ро де 
„За са ви ца“, 22. апри ла одр жан је осми по 
ре ду „Дан ма га ри ца“. У питању је све ча
ност у сла ву ове ко ри сне жи во ти ње ко ју 
су у ре зер ва ту спа си ли од уни ште ња.

• Ама ба са дор ка Уган де у Ри му Мум таз 
Ка сам по се ти ла је 24. апри ла, у прат
њи пред став ни ка При вред не ко мо ре 
Ср би је, Оп шти ну Пе ћин ци и том при
ли ком се са ста ла са чел ни ци ма пе ћи
нач ке ло кал не са мо у пра ве и ру ко вод
ством фа бри ке ше ће ра „Су но ко“. 
Ам ба са дор ка је пред ло жи ла пот пи си
ва ње Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу, 
ко ји би во дио ка ра ду на за јед нич ким 
про јек ти ма.

• Др жав ни се кре тар за рад, за по шља ва
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Не над 
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Ива ни ше вић, 24. апри ла по се тио је Шид. 
То ком сво је по се те раз го ва рао је са пред
сед ни ком те оп шти не Пре дра гом Ву ко ви
ћем, на кон че га је при су ство вао са стан ку 
Са ве та за без бед ност. Глав на те ма 
са стан ка би ла је ста ње са ми гран ти ма.

• Са на ци ја Гре бен ског пу та у де лу пу та 
од Ири шког вен ца до Хо те ла „Нор цев“ 
за вр ше на је и пу ште на у са о бра ћај 28. 
апри ла. Гра ђа ни ма је омо гу ћен бо љи 
при лаз из ле ти шти ма и ма на сти ри ма 
на Фру шкој го ри.

МАЈ 

• Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач
ка и со ци јал на пи та ња у Вла ди Ср би је 
Алек сан дар Ву лин, по се тио је 5. ма ја 
Ге рон то ло шки цен тар „Срем“ у Ру ми. За 
опре ма ње и функ ци о ни са ње ГЦ „Срем“ 
Ми ни стар ство је од 2014. го ди не до са да 
из дво ји ло при бли жно 13,5 ми ли о на ди на
ра.

• Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак 9. ма ја све ча но је уру чио 83 
уго во ра нај бо љим сту ден ти ма ко ји су 
оства ри ли пра во на сти пен ди је у 
те ку ћој школ ској го ди ни. Ло кал на 
са мо у пра ва је по ве ћа ла из нос сти
пен ди ја на 10 хи ља да ди на ра, а већ 
сле де ће го ди не та су ма ће из но си ти 
12 хи ља да ди на ра.

• Оп шта бол ни ца у Срем ској Ми тро ви ци 
до би ла је акре ди та ци ју на се дам го ди на 
и та ко по твр ди ла да ис пу ња ва све нео
п ход не стан дар де ко ји се од но се на ква
ли тет пру же них услу га и без бед ност 
па ци је на та. Сер ти фи кат о акре ди та ци ји 
ди рек то ру Бол ни це др Жив ку Вр це љу, 
на све ча ност по во дом 191. ро ђен да на 
Бол ни це, 10. ма ја уру чио је вр ши лац 
ду жно сти Аген ци је за акре ди та ци ју 
здрав стве них иста но ва Ср би је Вла ди
мир Ар се но вић.

• Пред став ни ци ма ста ро па зо вач ког Дру
штва за афир ма ци ју ин ва ли да „Фе никс“ 
и Удру же њу па ра пле ги ча ра „Фру шка 
го ра – Срем“ 11. ма ја уру че на су ин ва
лид ска ко ли ца у са ли бе ле згра де. У 
пи та њу је до на ци ја Спе ци јал не бол ни це 
за ре ха би ли та ци ју и ор то пед ску про те
ти ку из Бе о гра да.

• Пред сед ник Ср би је То ми слав Ни ко лић 
са стао се 16. ма ја са уче ни ци ма Тех нич
ке шко ле „Ми лен ко Вер кић Не ша“ из 
Пе ћи на ца ко ји су осво ји ли тре ће ме сто 
на Ме ђу на род ном ли те рар ном кон кур су 
у Ду и ну, Ита ли ји. Уче ни ци Тех нич ке 

шко ле за јед но са сво јим ве ро у чи те љем 
Ми ло шем Јеф ти ћем, по све ти ли су успех 
пред сед ни ку Ср би је То ми сла ву Ни ко ли
ћу.

• Уче ни ци за вр шних раз ре да Тех нич ке 
шко ле „Ми лен ко Вер кић Не ша“ у Пе ћин
ци ма, ма ту ран ти ми тро вач ких сред њих 
шко ла, као и ма ту ран ти Гим на зи је 
„Бран ко Ра ди че вић“ и Еко ном ско – тр го
вин ске шко ле „Вук Ка ра џић“ у Ста рој 
Па зо ви су 19. ма ја од и гра ли ка дрил у 
окви ру пле са то ле ран ци је  ма ту рант ске 
па ра де.

• Ста ра Па зо ва и овог ма ја је би ла до ма
ћин нај бо љим по зо ри шним ама те ри ма 
Вој во ди не. Од 19. до 27. ма ја одр жа ни 
су 55. Су сре ти ама тер ских по зо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, ко ји су од ове 
го ди не пре ра сли у Фе сти вал. У име 
до ма ћи на, Оп шти не Ста ра Па зо ва 
до бро до шли цу је по же лео Вла ди мир 
Кер кез, ди рек тор Цен тра за кул ту ру.

• Све ча ном сед ни цом Скуп шти не 
оп шти не Пе ћин ци, 22. ма ја, у при су
ству пред став ни ка јав ног, кул тур ног, 
при вред ног и по ли тич ког жи во та 
пе ћи нач ке оп шти не и го сти ју из це лог 
Сре ма, за вр ше но је сед мо днев но 
обе ле жа ва ње Да на оп шти не Пе ћин
ци. 

• При хват ни цен тар у Ши ду, пре ко пу та 
Же ле знич ке ста ни це, је средином 
године за тво рен. Ту одлуку су 30. маја 
донели пред став ни ци ло кал не са мо у
пра ве Оп шти не Шид, пред став ни ци 
Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми ни стар 
за рад, за по шља ва ње, со ци јал на и 
бо рач ка пи та ња Алек сан дар Ву лин. 

ЈУН
• Ап со лут ни по бед ник ово го ди шње 
Срем ске ку ле ни ја де је Пре драг Ле ма ић 
из Ши да. Ку лен ко ји он про из во ди, 
про гла шен је за нај бо љи, ка ко у при
род ном, та ко и у ве штач ком омо та чу. 
Ова ма ни фе ста ци ја, 18. по ре ду, одр
жа на је 3. ју на.

• Че твр ти Ме ђу на род ни филм ски фе сти
вал јед но ми нут ног фил ма „Ми стер Вор
ки“ одр жан је од 2. до 4. ју на у Ру ми, у 
ор га ни за ци ји Удру же ња „Вор ки Тим“, у 
са рад њи са Град ском би бли о те ком, Кул
тур ним цен тром и Омла дин ским са ве том 
и под по кро ви тељ ством Оп шти не и Ми ни
стар ства за кул ту ру и ин фор ми са ње.

• У Оп шти ни Ин ђи ја, 7. ју на, све ча но је 
уру че на Ре ги о нал на на гра да „Би знис 
парт нер 2017“ за по се бан до при нос ста
би ли за ци ји по слов не са рад ње у ре ги о ну. 
У име ло кал не са мо у пра ве, на гра ду је у 
све ча ној са ли бе о град ског хо те ла „Кра ун 
пла за“ уру че на пред сед ни ку Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди ми ру Га ку.

• По је дин ци ма, кул тур но – умет нич ким 
дру штви ма, пред став ни ци ма фуд бал
ских клу бо ва са те ри то ри је Сре ма и 
Ма чве, сви ма они ма ко ји су на не ки 

на чин до при не ли раз во ју и по пу ла ри
за ци ји се ла уру че на су при зна ња на 
ма ни фе ста ци ји „Су сре ти се ла Сре ма и 
Ма чве“ ко ја је одр жа на 9. ју на у Ри ви
ци.

• У Аша њи је од 9. до 11. ју на одр жа на 
де ве та по ре ду „Ги ба ни ци ја да“. Кру на 
тро днев не ма ни фе ста ци је, ко ју под 
по кро ви тељ ством Оп шти не Пе ћин ци 
ор га ни зу је оп штин ска Ту ри стич ка ор га ни
за ци ја, би ло је так ми че ње за нај бо љу 
ги ба ни цу, 11. ју на.

• По сле 110 сти пен ди ја ко је су до би ли 
нај бо љи рум ски сту ден ти, 13. ју на у Град
ској ку ћи, пред сед ник Оп шти не Сла ђан 
Ман чић је уру чио и 15 уго во ра о до де ли 
сти пен ди ја за нај у спе шни је мла де спор
ти сте. Реч је о 10 сти пен ди ја за спор ти сте 
у по је ди нач ним и пет за нај бо ље спор ти
сте у екип ним спор то ви ма.

• У ор га ни за ци ји Пред школ ске уста но
ве „Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља“, 13. 
ју на на пла тоу ис пред Кул тур но обра
зов ног цен тра у Ши ду, по пр ви пут је 
одр жа на ма ни фе ста ци ја „Кар не вал 
бе ба“.

• Оп шти на Пе ћин ци би ла је 16. ју на до ма
ћин све ча но сти уру че ња на гра де „Ка пе
тан Ми ша Ана ста си је вић“ за те ри то ри ју 
Срем ског окру га. Ме ђу на гра ђе ни ма би ле 
су и две ло кал не са мо у пра ве – оп шти не 
Пе ћин ци и Ин ђи ја.

• У са ли Скуп шти не Оп шти не Шид, 20. 
ју на, пред сед ник СО Шид Ве ли мир Ра ни
са вље вић при мио је уче ни ке основ них и 
сред њих шко ла са те ри то ри је шид ске 
оп шти не ко ји су у овој школ ској го ди ни 
оства ри ли нај бо ље успе хе.

• Град Срем ска Ми тро ви ца на кра ју 
сва ке школ ске го ди не на гра ђу је нај бо
ље ђа ке ми тро вач ких основ них и 
сред њих шко ла. Та ко је 20. ју на у срем
ско ми тро вач кој Град ској ку ћи ор га ни
зо ва ла до де ла ди пло ма и нов ча них 
на гра да у из но су од 20.000 ди на ра за 
18 ђа ка ге не ра ци је.

• Ве сна Је ре мић из Ка зне но по прав ног 
за во да за же не у По жа рев цу и Бог дан 
Лу пуц из КПЗ Срем ска Ми тро ви ца по бед
ни ци су ово го ди шњег Фе сти ва ла бе сед
ни штва осу ђе них ли ца „Не ка се чу је и 
дру га стра на“. Тре ћи по ре ду Фе сти вал 
бе сед ни штва осу ђе них ли ца, чи ји је 
до ма ћин Ка зне но по прав ни за вод у 
Срем ској Ми тро ви ци, ор га ни зо ван је 23. 
ју на у ба шти Хо те ла Срем.
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• Тре ћи вин ски пла то одр жан је 25. ју на 
на пла тоу ис пред по зо ри шне са ле и оку
пио је ви на ри је из Ста ре Па зо ве, Ин ђи је, 
Пе ћи на ца, Ер де ви ка и Ири га и ви на ре 
Ја го ди не и Жу пе. Вин ски пла то је на стао 
пре три го ди не на ини ци ја ти ву со ме ли је
ра Жељ ка Бо хињ ца ко ји је же лео да се 
вин ска кул ту ра учи и ши ри.

• По кра јин ски се кре тар за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство Вук Ра до је
вић и ди рек тор Упра ве за ка пи тал на ула
га ња Не дељ ко Ко ва че вић по се ти ли су 27. 
ју на оп шти ну Шид. Они су об и шли ре кон
стру и сан мост на ка на лу Шар ку дин у 
Ви шњи ће ву, ин ду стриј ску зо ну у Ада шев
ци ма, као и ра до ве на из град њи во до вод
не мре же у Со ту. Ове про јек те фи нан си
ра ли су По кра јин ски се кре та ри јат за 
по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар
ство у са рад њи са Упра вом за ка пи тал на 
ула га ња и Оп шти ном Шид.

• Че твр ти „Шек спир фе сти вал“ у Чор та
нов ци ма одр жан је од 30. ју на до 5. ју ла у 
Ви ли Стан ко вић.

ЈУЛ

• Под по кро ви тељ ством Гра да Срем
ска Ми тро ви ца, а у ор га ни за ци ји Ту ри
стич ке ор га ни за ци је, Аген ци је за 
ру рал ни раз вој, Цен тра за кул ту ру 
„Сир ми ју март“ и Удру же ња ви на ра и 
ви но гра да ра Срем – Фру шка го ра, 1. 
ју ла, одр жан је пр ви Фе сти вал хра не и 
ви на „Вин ски парк“.

• Дво ри ште Ак сен ти је вог ку ћер ка у Ога ру, 
6. ју ла би ло је пре пу но де це, спрем не да 
од гле да ју но ву пред ста ву ко ју је за њих 
при пре мио Кул тур ни цен тар Пе ћин ци у 
окви ру пе ћи нач ког Кул тур ног ле та, а под 
по кро ви тељ ством пе ћи нач ке ло кал не 
са мо у пра ве.

• Ју би лар на 10. Ме ђу на род на ко ло ни ја 
све ча но је отво ре на 20. ју ла и тра ја ла је 
до 23. ју ла, у До му по ро ди це Јак шић, у 
Кр че ди ну. Отво ри ли су је сли кар Ми лу тин 
Де дић и пи сац Дра ган Ста нић, пред сед
ник Ма ти це срп ске. Све ча ном отва ра њу 
при су ство вао је и Вла ди мир Гак, пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја, пред став ни ци 
се кре та ри ја та за кул ту ру и ин фор ми са ње 
Вој во ди не и пред став ни ци Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, те 
пред став ни ци ди пло мат ског ко ра у Ср би
ји.

• Оп шти ну Ста ра Па зо ва, 20. ју ла по се ти
ла је де ле га ци ја из гра да Ху ме не из Сло
вач ке, а пред сед ник Оп шти не Ђор ђе 
Ра ди но вић је овом при ли ком са гра до на

чел ни цом Ја ном Ва љо вом пот пи сао Про
то кол о са рад њи.

• Ка ра ван „Дух мла до сти“ одр жан је 22. 
ју ла у Срем ској Ми тро ви ци. Ка ра ван је 
имао за циљ про мо ци ју ду ал ног обра зо
ва ња. Ми ни стар про све те, на у ке и тех но
ло шког раз во ја Мла ден Шар че вић ис та
као је да је за си стем ду ал ног обра зо ва
ња за ин те ре со ва но око 2.000 ком па ни ја.

• Ре пу блич ка ко ми си ја за оце њи ва ње 
успе шно сти се ла Ср би је за нај у спе шни је 
се ло Ср би је за 2017. го ди ну про гла си ла 
је Ку ку јев це. При зна ња успе шним се ли ма 
и по је дин ци ма до де ље не су на фи нал ној 
при ред би Су сре ти се ла Ср би је ко ји су 
одр жа ни 23. ју ла у Ку зми ну.

• Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор 
Ми ро вић за јед но са Вла ди ми ром 
Га ли ћем, по кра јин ским се кре та ром за 
ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди
не и др Иван ком Са вић, за ме ни цом 
по кра јин ског се кре та ра за здрав ство 
27. ју ла по се тио је Срем ску Ми тро ви
цу. У окви ру сво је по се те, раз го ва рао 
је са пред став ни ци ма ло кал не са мо у
пра ве, по се тио Оп шту бол ни цу и об и
шао ра до ве на из град њи под во жња
ка.

• Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор 
Ми ро вић по се тио је ком па ни ју „Атос 
Фрук тум“ у Ма лој Ре ме ти 28. ју ла и за јед
но са ди рек то ром Ми тром Де у ри ћем об и
шао но ве ре а ли зо ва не ин ве сти ци је – 
хлад ња чу, ви на ри ју и ба рик по друм.

• У окви ру обе ле жа ва ња лет ње сла ве 
Све тих Ки ри ка и Ју ли те, у пор ти фру шко
гор ског ма на сти ра Бе ше но во, 28. ју ла, 
одр жан је пе снич ки скуп на ко јем су уру
че не на гра де пе снич ке ма ни фе ста ци је 
„Бе ше нов ска при но ше ња“. Ове го ди не за 
нај бо љу пе сму на гра да је при па ла Бо шку 
Ло мо ви ћу за пе сму „На су шна тај на“.

АВ ГУСТ
• Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја „Рум
фест“, у ор га ни за ци ји Ту ри стич ке ор га ни
за ци је Ру ма, а под по кро ви тељ ством 
ло кал не са мо у пра ве одр жа на је 2. и 3. 
ав гу ста по сед ми пут.

• Ам ба са дор Ру си је у Ср би ји Алек сан
дар Ва си ље вич Че пу рин, по се тио је 5. 
ав гу ста оп шти ну Шид. По се та је би ла 
ор га ни зо ва на на ини ци ја ти ву Удру же
ња ру ско – срп ског при ја тељ ства, а 
по во дом отва ра ња дру ге Ли ков не срп

ско – ру ске ко ло ни је „Ви ди ци 2017“, на 
ко јој по ред сли ка ра из Сре ма, уче ству
је и 12 ли ков них умет ни ка из Ру си је. 

• Вре ло ав гу стов ско сун це из ма ми ло је 5. 
ав гу ста број не ре га та ше на ре ку Са ву у 
Ку пи но ву, на пло вид бу по обо ду Спе ци
јал ног ре зер ва та при ро де Обед ска ба ра. 
Пе де се так пло ви ла ис пло ви ло је са 
План ди шта на 25 ки ло ме та ра ду го пу то
ва ње на осмој Ре га ти Мај ке Ан ге ли не у 
ор га ни за ци ји Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Пе ћин ци, а под по кро ви тељ ством пе ћи
нач ке ло кал не са мо у пра ве. 

• Ми ни стар без порт фе ља за ду же на за 
ре ги о нал ни раз вој и ко ор ди на ци ју ра да 
јав них пред у зе ћа у Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је Ми лан Кр ко ба бић и пред став ни
ци Зе мљо рад нич ке за дру ге „Во ћар 
Слан ка мен“ су 9. ав гу ста у Но вом Слан
ка ме ну пот пи са ли спо ра зум о ду го роч
ној са рад њи на про јек ту „Прак тич на 
шко ла за дру гар ства“. 

• Под по кро ви тељ ством Гра да Срем
ска Ми тро ви ца и у ор га ни за ци ји Цен
тра за кул ту ру „Сир ми ју март“ у Срем
ској Ми тро ви ци је од 11. до 14. ав гу
ста одр жан Ме ђу на род ни фе сти вал 
фол кло ра „Срем фолк фест“. Фе сти
вал је на Жит ном тр гу 11. ав гу ста зва
нич но отво рио ми тро вач ки гра до на
чел ник Вла ди мир Са на дер.

• У ма лом срем ском се лу по ред Ду на ва, 
у ко ме жи ви око 200 Сло ва ка, Слан ка
ме нач ким ви но гра ди ма, 12. ав гу ста, 
одр жа на је тра ди ци о нал на ма ни фе ста
ци ја 14. Пу дар ски да ни. Ме сна за јед ни
ца као ор га ни за тор, и ове го ди не, при
пре ми ла је бо гат про грам. 

• Оп шти на Ста ра Па зо ва је и ове го ди не 
до де ли ла по јав ном кон кур су бес по врат
на сред ства пред у зет ни ци ма са те ри то
ри је оп шти не, укуп не вред но сти два и по 
ми ли о на ди на ра. Пе де се то ро пред у зет
ни ка и за на тли ја, ко ји су ис пу ни ли кри те
ри ју ме кон кур са, 15. ав гу ста, до би ло је по 
50.000 ди на ра.

• Про јек ци јом фил ма „Ки не ски зид“ 15. 
ав гу ста у Кул тур ном цен тру за по че ла је 
че твр та по ре ду Не де ља ки не ског фил ма 
ко ја се, као и прет ход них го ди на, ре а ли
зу је у окви ру Кул тур ног ле та.

• Пот пред сед ник Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва Не бој ша Сте фа но вић је 18. 
ав гу ста у Ста рој Па зо ви ре као да је 
основ ни циљ Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва да по ли ци ја бу де што 
ефи ка сни ја и да ра ди у ин те ре су сво
јих гра ђа на. Ми ни стар је ис та као да је 
по ли ци ја у Ста рој Па зо ви ус пе ла сте
пен кри ми на ли те та да су зби је на ве о
ма ни зак ни во.

• Кул тур но – умет нич ко дру штво „Со ко“ из 
Ин ђи је би ло је до ма ћин ита ли јан ском 
КУД „Ру Ма ка ту ре“ из Кар пи но неа у пе ри
о ду од 19. до 24. ав гу ста.
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• У ор га ни за ци ји Мла дих ис тра жи ва ча 
Ср би је и Удру же ња гра ђа на „Зе ле ни 
по глед“ 20. ав гу ста је у Ку пи но ву по чео 
20. Ме ђу на род ни во лон тер ски еко ло шки 
камп Обед ска ба ра. У Ку пи но во је до пу
то ва ло 14 во лон те ра из се дам зе ма ља 
све та и из Ср би је, ко ји су то ком две не де
ље ра ди ли на чи шће њу ста ни шта пти ца.

• Оп шти ну Шид су 21. ав гу ста по се ти ли 
ми ни стар за ино ва ци је и тех но ло шки раз
вој Не над По по вић и ди рек тор Фон да за 
ино ва ци о ну де лат ност Иван Ра ко њац са 
са рад ни ци ма. Они су при вред ни ци ма 
пред ста ви ли про гра ме по др шке тех но ло
шким ино ва ци ја ма.

• По че так ра до ва на из град њи при ступ не 
са о бра ћај ни це ка ин ду стриј ској зо ни, био 
је по вод по се те пред сед ни ка Оп шти не 
Пре дра га Ву ко ви ћа и ње го вих бли жих 
са рад ни ка, но вом гра ди ли шту у шид ској 
оп шти ни 25. ав гу ста.

• По след њег ви кен да у ав гу сту, сви пу те
ви у шид ској оп шти ни во ди ли су у Ба чин
це, на ло ка ци ју „Че смин до“ да би сти гли 
на ма ни фе ста ци ју „Срем ски ру чак чо бан
ски“. „Срем ски ру чак чо бан ски“ одр жан је 
26. ав гу ста.

• Пр ви рум ски по лу ма ра тон је одр жан 
26. ав гу ста под по кро ви тељ ством и уз 
фи нан сиј ску по моћ ло кал не са мо у
пра ве. Нај бо љи у му шкој кон ку рен ци ји 
био је Ке ни јац Са му ел На и беи Ки пли
мо, ко ји тре ни ра са Оли ве ром Је втић. 
Нај бо ља у жен ској кон ку рен ци ји би ла 
је Оли ве ра Јевтић.

СЕП ТЕМ БАР 

• На те ри то ри ји Сре ма 2.628 пр ва ка кре
ну ло је 1. сеп тем бра у шко лу. У свим срем
ским основ ним и сред њим шко ла ма при
ре ђе ни су при год ни про гра ми за ђа ке 
пр ва ке.

• Ми ни стар по љо при вре де Бра ни слав 
Не ди мо вић отво рио је 2. сеп тем бра 
из ло жбу до ма ће по љо при вред не ме ха
ни за ци је, ко ју су за јед нич ки ор га ни зо
ва ли Ка зне но по прав ни за вод Срем ска 
Ми тро ви ца – про из вод на је ди ни ца 
Ду бра ва, Град Срем ска Ми тро ви ца, 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој и Ми ни стар
ство по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де.

• У По зо ри шту „До бри ца Ми лу ти но вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци, 2. сеп тем бра у окви

ру фе сти ва ла „Цар ски Сир ми јум – град 
ле ген ди“ одр жан је 26. по ре ду Фе сти вал 
бе сед ни штва. На ово го ди шњој ма ни фе
ста ци ји над ме та ло се 12 мла дих љу ди.

• Са јам сви ња у Ку зми ну ове го ди не одр
жан је 17 пут за ре дом.  Са јам је зва нич но 
отво рио на чел ник Град ске упра ве за 
по љо при вре ду Вла ди мир На сто вић, 3. 
сеп тем бра.

• У Ле жи ми ру су, 9. сеп тем бра одр жа ни 
че твр ти по ре ду „Ов чар ски да ни“. Ову 
ма ни фе ста ци ју све ча но је отво рио ди рек
тор Аген ци је за ру рал ни раз вој Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца Пе тар Са мар џић.

• Кон цер том Џе на на Лон ча ре ви ћа на 
Ри бар ском тр гу у Вин ској ули ци, 23. 
сеп тем бра за вр ше ни су „Пу дар ски 
да ни“ у Ири гу. Они су за по че ли 20. сеп
тем бра.

• У при су ству пред став ни ка др жав них, 
при вред них и еко ном ских ин сти ту ци ја и 
број них зва ни ца из зе мље и ино стран
ства, ком па ни ја ИГБ Ауто мо ти ве Ин ђи ја 
обе ле жи ла је де сет го ди на успе шног 
по сто ја ња, 21. сеп тем бра.

• На агро – га стро сце ни Сре ма и Ма чве 
по ја ви ла се но ва ма ни фе ста ци ја под 
на зи вом „Да ни па при ке“. Ор га ни за то ри су 
удру же ње по вр та ра „Рав њан ска ка пи ја“ и 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

ОК ТО БАР
• Под сло га ном „За ра дост сва ког де те та 
– гра ди мо мо сто ве ме ђу ге не ра ци ја ма“ од 
2. до 8. ок то бра ни зом ак тив но сти обе ле
же на је Де чи ја не де ља.

• Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор 
Ми ро вић и ди рек тор Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња Вој во ди не Не дељ ко Ко ва че вић 
уру чи ли су 5. ок то бра уго во ре у вред но сти 
од око ми ли јар ду ди на ра, пред став ни ци
ма гра до ва и оп шти на, ко ји су оства ри ли 
пра во на бес по врат на сред ства на јав ним 
кон кур си ма Упра ве за ка пи тал на ула га ња 
Вој во ди не.

• Ре ги о нал ни са јам при вре де 11. по 
ре ду одр жан је 5. и 6. ок то бра на ком
плек су спорт ско – ре кре а тив них ба зе
на у Но вој Па зо ви. Ову дво днев ну 
ма ни фе ста ци ју зва нич но је отво рио 
ми ни стар за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња Зо ран 
Ђор ђе вић.

• У пр вој фа бри ци ком па ни је ЦГ Корп Гло

бал – ЦГ Фудс Ју роп у Ру ми, ко ја је све ча
но отво ре на 5. ок то бра, днев но ће про из
во ди ти 450.000 па ко ва ња ну ди ли. Отва ра
њу на рум ској пе тљи су при су ство ва ли 
пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић, 
вла сник ком па ни је Би нод Ча у дри, по кра
јин ски пре ми јер Игор Ми ро вић, ам ба са
дор ка Ин ди је у Бе о гра ду На рин дер Ча у
хан и пред сед ник Оп шти не Рума Сла ђан 
Ман чић.

• Да су Ша трин ци по ста ли пре по зна тљи
ви по гу ска ма, до ка за но је још јед ном на 
13. по ре ду „Гу шчи ја ди“, ма ни фе ста ци ји 
ко ја се одр жа ва у част ове пти це. Ово го
ди шња „Гу шчи ја да“ одр жа на је 7. ок то
бра.

• Три де сет по ро ди ца ко је су из бе гле са 
под руч ја бив ше Ју го сла ви је до по чет ка 
ле та 2018. го ди не до би ће кров над гла
вом, за хва љу ју ћи из град њи стам бе ног 
објек та у Го лу бин ци ма 13. ок то бра, обе
ле жа ва њу по чет ка ра до ва, при су ство вао 
је пот пред сед ник Вла де Ср би је и ми ни
стар спољ них по сло ва Иви ца Да чић.

• У Ја ску је 14. ок то бра одр жа на ма ни фе
ста ци ја „Је сен иде ду њо мо ја, ку ку ру зи 
већ су зре ли“. Исту је зва нич но отво рио 
за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ириг 
Ми о драг Бе бић. 

• Ово го ди шња на гра да за драм ско 
ства ра ла штво ко ја но си име Бо ри сла
ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, јед ног од 
на ших нај ве ћих дра ма тур га, књи жев
них кри ти ча ра и пи са ца, при па ла је 
Ди ми три ју Ко ка но ву. Ову на гра ду 
до де љу ју до де љу је исто и ме ни фонд и 
Срп ска чи та о ни ца у Ири гу, а пот пред
сед ник По кра јин ске Вла де Ђор ђе 
Ми ли ће вић уру чио је на гра ду Ко ка но
ву, 17. ок то бра, на дан Ми хи зо вог 
ро ђе ња.

• Дан осло бо ђе ња оп шти не Ин ђи ја од 
оку па тор ских сна га, 22. ок то бар обе ле
жен је ни зом раз ли чи тих ак тив но сти и 
ма ни фе ста ци ја.

• Ши ром Сре ма, Срп ска на пред на стран
ка обе ле жи ла је 27. ок то бра сво ју сла ву, 
Све ту Пет ку.

• Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је у 
оп шти ни Пе ћин ци рас пу ште на је Скуп
шти на оп шти не и обра зо ван при вре ме ни 
ор ган, а пр ва сед ни ца овог ор га на одр жа
на је 30. ок то бра.

НО ВЕМ БАР
• У сре ду, 1. но вем бра обе ле же но је 73 
го ди не од осло бо ђе ња Срем ске Ми тро
ви це и Ла ћар ка од оку па то ра у Дру гом 
свет ском ра ту. По ги ну ли ма су по част 
ода ли пред став ни ци ми тро вач ког СУБ
НОР – а, али и бо рач ких удру же ња из 
Брч ког, Би је љи не и Ву ко ва ра.

• Од 2. до 6. но вем бра у Ши ду и Ви шњи
ће ву одр жа ни су 38. „Ви шњи ће ви да ни“. 
Ове го ди не обе ле жи ло се 250 го ди на од 
ро ђе ња срп ског Хо ме ра Фи ли па Ви шњи
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ћа. Све ча на ака де ми ја одр жа на је 5. 
но вем бра у са ли Кул тур но обра зов ног 
цен тра. На гра ду за жи вот но де ло у 
обла сти кул ту ре до био је про то је реј ста
вро фор Ђор ђе Ха џи Во ла ре вић, а у 
ка те го ри ји мла дих до 30 го ди на Ва ња 
Сте ва но вић, глу ми ца ама тер ског по зо
ри шта „Бра ни слав Ну шић“.

• Ста ро па зо вач ки Цен тар за со ци јал ни 
рад под по кро ви тељ ством Оп шти не 
Ста ра Па зо ва ор га ни зо вао је пр ву ме ђу
на род ну кон фе рен ци ју ко ја је одр жа на 
3. но вем бра, у го ди ни ка да ова уста но
ва обе ле жа ва 35 го ди на по сто ја ња и 
ра да.

• Ба зен у Срем ској Ми тро ви ци све ча но 
је отво рен 7. но вем бра. Отва ра њу су 
по ред мно го број них зва ни ца при су ство
ва ли пред став ни ци ло кал не са мо у пра
ве на че лу са гра до на чел ни ком Вла ди
ми ром Са на де ром, као и ми ни стри у 
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је  ми ни стар 
тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја 
Ра сим Ља јић, ми ни стар спор та и омла
ди не Ва ња Удо ви чић и ми ни стар по љо
при вре де, не ка да шњи гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це то ком чи јег ман да
та је и по кре ну та ре а ли за ци ја овог про
јек та   Бра ни слав Не ди мо вић.

• Град ска сла ва Ми тров дан обе ле же на 
је  8. но вем бра у Срем ској Ми тро ви ци 
це ло днев ним про гра мом. При јем за 
го сте из јав ног, по ли тич ког, кул тур ног и 
при вред ног жи во та Сре ма у Град ској 
ку ћи при ре дио је ми тро вач ки гра до на
чел ник Вла ди мир Са на дер, а по том је 
усле ди ла све ча на сед ни ца Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца на ко јој су 
уру че не Но вем бар ска на гра да и Пла ке
те гра да. Та ко ђе, истог да на, пред број
ним Ми тровч ни ма кон церт је одр жао 
Жељ ко Јок си мо вић.

• Ко лек тив но вен ча ње упри ли че но је 11. 
но вем бра у Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци, а суд бо но сно „да“ из го во ри
ло је 15 па ро ва. Овој све ча но сти су 
при су ство ва ли пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве, по ро ди це, при ја те љи и 
ку мо ви мла де на ца, а пр ве че стит ке  им 
је упу тио гра до на чел ник Вла ди мир 
Са на дер.

• У Срем ској Ми тро ви ци је 15. но вем
бра у при су ству број них Ми тров ча на, 
пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве, 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и АП Вој во
ди не, под во жњак код ми тро вач ког 
На се ља КПД зва нич но је пу штен у 

рад. Под во жњак је отво ри ла Ана 
Бр на бић пред сед ни ца Вла де Ре пу
бли ке Ср би је.

• У Пе ћин ци ма су 15. но вем бра пот пи са
ни уго во ри из ме ђу де ве то ро уче ни ка 
Сред ње тех нич ке шко ле „Ми лен ко Вер
кић Не ша“ ко ји по ха ђа ју обра зов ни про
фил тр го вац и пред у зе ћа „Лу ки ко мерц“ 
из Пе ћи на ца о из во ђе њу прак тич не 
на ста ве то ком ове школ ске го ди не.

• У срем ско ми тро вач кој Град ској ку ћи, 
18. но вем бра, ор га ни зо ва на је све ча на 
до де ла сту дент ских сти пен ди ја, а ујед но 
су и пот пи са ни уго во ри о ре гре сира њу 
тро шко ва за пре воз сту де на та. Сти пен
ди ју Гра да до би ло је 48 сту де на та, док 
је пра во на бес пла тан пре воз оства ри ло 
ше сто ро сту де на та.

• У Ка зне но по прав ном за во ду у Срем
ској Ми тро ви ци, 22. но вем бра, пот пи сан 
је ме мо ран дум о раз у ме ва њу из ме ђу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Упра ве за 
из вр ше ње кри вич них санк ци ја, не вла ди
не ор га ни за ци је Хелп и ОЕБСа ка ко би 
са зва нич ним ра дом по че ло и при хва ти
ли ште за псе о ко ји ма ће бри ну ти осу ђе
ни ци. Ме мо ран дум су пот пи са ли управ
ник КПЗ Алек сан дар Алим пић, гра до на
чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир 
Са на дер, ди рек тор Упра ве за из вр ше ње 
санк ци ја Ми лан Сте во вић, шеф ми си је 
ОЕБС – а у Ср би ји Ан дреа Ори цио и 
ре ги о нал ни ко ор ди на тор ор га ни за ци је 
Хелп за Ср би ју Кла ус Мок.

• Обе ле жа ва ње Да на оп шти не Ру ма, 
24. но вем бра, као и сла ве гра да Све
тог Сте фа на Де чан ског за по че ло је 
по ла га њем ве на ца на спо ме ник др 
Жар ку Ми ла ди но ви ћу. Вен це су по ло
жи ли Сла ђан Ман чић и Сте ван Ко ва
че вић, пред сед ник Оп шти не и пред
сед ник СО Ру ма, као и го сти из Бер
зен бри ка. По сле то га, усле ди ла је 
све ча на сед ни ца на ко јој је Јо ван 
Вор ка пић до био кљу че ве гра да од 
пред сед ни ка Сла ђа на Ман чи ћа, а 
по ве ља за ху ма ни тар ни рад уру че на 
је др Сми љи Лон чар.

• Ово го ди шње так ми че ње со ло пе ва ча 
„Ни ко ла Цве јић“ је ор га ни зо ва но у зна ку 
зна чај ног ју би ле ја – две де це ни је по сто
ја ња, што је за ви дан број го ди на за јед
ну кул тур ну ма ни фе ста ци ју по све ће ну 
со ло пе ва њу. Так ми че ње је одр жа но 24. 
и 25. но вем бра, а за нај бо љу је иза бра
на Ма ри ја Чу по ски.

• По сле оби ла ска по сто је ће дан ско – 
ки не ске ком па ни је ме мо риј ске пе не 
Хелт кер Ју роп на Рум ској пе тљи, пред
сед ник По кра јин ске вла де Игор Ми ро
вић је 27. но вем бра са ге не рал ним 
ди рек то ром Алек сан дром Под рав цем, и 
у при су ству Сла ђа на Ман чи ћа, пр вог 
чо ве ка рум ске оп шти не, по ло жио ка мен 
те ме љац за из град њу но вог про из вод но 
– скла ди шног објек та ове ком па ни је.

• Сли ке и цр те жи Ла за ра Во за ре ви ћа, 
на кон ре ста у ра ци је ко ја је тра ја ла пет 

го ди на, по но во су пред Ми тров ча ни ма. 
Из ло жба 60 ра до ва на ста лих у пе ри о ду 
од 1950. до 1968. го ди не овог ми тро вач
ког сли ка ра отво ре на је 29. но вем бра у 
Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци.

ДЕ ЦЕМ БАР

• Оп шти на Шид је 6. де цем бра све ча
но обе ле жи ла Дан оп шти не и 73 
го ди не жи во та у сло бо ди на кон Дру
гог свет ског ра та. Пред сед ник 
Оп шти не Пре драг Ву ко вић уру чио је 
Де цем бар ске на гра де Ста ни сла ву 
Сту пав ском, но ви на ру, пи сцу и 
спорт ском рад ни ку из Ши да и Ра до
ва ну Гр чи ћу, умет нич ком ру ко во ди о
цу фол клор ног ан сам бла СКУД „Све
ти Са ва“. За хвал ни це су уру че не 
Удру же њу же на „Ви шњи ће во“ из 
Ви шњи ће ва, „Мо ро ви ћан ке“ из 
Мо ро ви ћа, Жив ки Ко мле нац, пе да го
гу, Основ ној шко ли „Бран ко Ра ди че
вић“, Од ре ду из ви ђа ча „Ла зар 
Би бић“, Де ја ну Бо ба љу, пред сед ни
ку МЗ Би кић До и Ве се ли ну Вуч ко ви
ћу, књи жев ни ку из Ши да.

• Де вет ам бу лан ти на те ри то ри ји пе ћи
нач ке оп шти не, као и Дом здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ у Пе ћин ци ма уско ро 
до би ја ју са свим но во ли це, а ра до ве 
ко ји су за по че ли на ре кон струк ци ји 
ам бу лан ти у Де чу и Су бо ти шту, 8. 
де цем бра об и шла је пред сед ни ца при
вре ме ног ор га на Оп шти не Пе ћин ци 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки у прат
њи за ме ни це ди рек то ра пе ћи нач ког 
До ма здра вља Алек сан дре Га вран чић 
Си мић. 

• Оп шти ни Шид је, 12. де цем бра пред
став ник де ле га ци је Европ ске уни је у 
Ср би ји Ште фан Ху до лин уру чио во зи ла 
ко ја су на ба вље на у ци љу по ве ћа ња 
спрем но сти ци вил не за шти те и спа си
лач ких је ди ни ца у слу ча ју по пла ва. 
Пред сед ни ку Оп шти не Шид Пре дра гу 
Ву ко ви ћу  је том при ли ком уру че на 
ци стер на за пи ја ћу во ду, два ба ге ра, 
ком би но ва не ма ши не и ба гер уто ва ри
вач. 

• 15. де цем бра у Срем ској Ми тро ви ци 
на Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа зва нич но је 
отво ре но кли за ли ште и по че ла је ово го
ди шња кли за ли шна се зо на.
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Ко отво ри про зор, види да је боље
Пред сед ник Срп ске 

напред не стран ке 
Алек сан дар Вучић 

на пред из бор ном ску пу у 
Пећин ци ма рекао је да га 
пита ју шта га тера да дола
зи у Мио ни цу или Пећин це, 
с обзи ром на то да је пре 
седам дана био у Јели сеј
ској пала ти, са фран цу ским 
пред сед ни ком Ема ну е лом 
Макро ном, пре чети ри са 
пред сед ни ком Кубе Рау лом 
Кастром, пре два, у Кре мљу, 
са пред сед ни ком Руси је 
Вла ди ми ром Пути ном.

Али, иста као је, никад не 
би сти гао до њих да није 
људи из Пећи на ца, Мио ни
це, Него ти на, Костол ца и 
дру гих места.

 Нијед на срп ска деле га
ци ја није доче ка на са толи
ко респек та у Москви, нити у 
Кини или Бри се лу, као сада, 
јер Срби ја има свој став. 
Али, ја никад не бих дошао 
до њих нити бисмо били 
пошто ва ни, да није Пећи
на ца, Мио ни це, Него ти на, 
Костол ца, подр шке обич ног 
наро да, добрих људи, пору
чио је Вучић.

Вучић је назна чио да је 
уче ство вао у отва ра њу 
нових фабри ка, од којих 
Пећин ци има ју при хо де и 
додао да сма тра да је пома
ло заслу жан и за дола зак 
немач ког Боша. Он је навео 
и да је пет фабри ка отво рио 
у Руми.

Људи обич но кажу, јер 
ми смо Срби увек пома ло 

неза до вољ ни и џан гри за
ви, да никад не виде ништа 
и то није добро. Али, када 
отво ри те про зор, може те да 
види те да је боље, рекао је 
Вучић.

Мно го посла, пору чио је, 
пред сто ји, наво де ћи да је 
потреб но поди ћи Купи но
во као тури стич ко место, 
Обед ску бару... Рекао је и 
да избо ри нису шала, већ 
озбиљ на и нај ва жни ја ствар 
у демо кра ти ји и да је основ
но пита ње које се поста вља 
 раз ми шља ње о сво јој деци 
и шта је то што човек може 
да ура ди за њих, за себе.

Он је захва лио и бив шем 
пред сед ни ку Срби је Том
си ла ву Нико ли ћу и лиде ру 
соци ја ли ста Иви ци Дачи
ћу, “јер смо сти сли петљу” 

да сво је вре ме но кажу сви 
зајед но наро ду какво је 
ствар но ста ње ства ри, да је 
земља дове де на до бан кро
та и на томе што су пред у зе
те тешке мере које су пове
ле земљу напред.

Изнео је подат ке да је 
2012. годи не сто па неза по
сле но сти била 25, 9 одсто а 
данас 11,8 одсто, да је јав ни 
дуг када је постао пре ми јер 
био 77 одсто БДП, а данас 
62,1 одсто, а тако ђе и да су 
стра не инве сти ци је дости
гле ове годи не 2 мили јар де 
и 120 мили о на евра.

Вучић је рекао и да је 
ММФ оце нио да смо „напра
ви ли чуде сан пре о крет“, те 
пору чио и да ће пла те и пен
зи је и нада ље расти, али из 
реал них изво ра, из ста бил

не финан сиј ске ситу а ци је и 
раста.

При ме тио је како неки 
кажу да „никад није било 
горе“ и пору чио им да се 
не пра ве да не виде да се 
ства ри попра вља ју. Како 
је рекао, зато и желе да се 
вра те, поне ста је им пара 
које су опљач ка ли, па би 
сада, када све иде набо ље, 
поно во да пљач ка ју.

Носи лац избор не листе 
СНС у Пећин ци ма Дубрав
ка Кова че вић Субо тич ки 
рекла је у свом обра ћа њу 
да је пре срећ на што су се 
гра ђа ни оку пи ли у ова ко 
вели ком бро ју да пока жу 
зајед ни штво, сна гу и сло гу 
око кључ ног живот ног пита
ња за ста нов ни ке општи не 
Пећин ци. 

ПОСЕТА ПРЕД СЕД НИКА ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИГОРА МИРО ВИЋА

Велика улагања у Пећин це
Пред сед ник Покра јин ске вла

де Игор Миро вић посе тио 20. 
децем бра општи ну Пећин ци где 

се нај пре састао са општин ским руко
вод ством, а након тога у прат њи чел
ни ка пећи нач ке општи не оби шао ново
и згра ђе ни пут Шима нов ци – Срем ски 
Миха љев ци који је Покра јин ска вла да 
финан си ра ла са 34 мили о на дина ра. 
Ирог Миро вић је оби шао и радо ве на 
заме ни ком плет не водо вод не мре же 
у Обре жу вред не 26 мили о на, који се 
финан си ра ју сред стви ма Покра јин ске 
вла де и радо ве на рено ви ра њу основ
не шко ле у Бре ста чу за које је Покра
јина издво ји ла два мили о на дина ра.

Пред сед ник Миро вић је под се тио да 
је током про те кле годи не за радо ве 
на јав ним објек ти ма и на кому нал ној 
инфра струк ту ри у општи ни Пећин ци 
пре ко покра јин ских секре та ри ја та и 
Упра ве за капи тал на ула га ња уло же
но више од 170 мили о на дина ра.

 То није довољ но, јер ово је раз у
ђе на општи на са вели ким бро јем села 
и потре ба има мно го. Тре нут но ради
мо на вели ком бро ју обје ка та основ
них шко ла, пред школ ских уста но ва и 
амбу лан ти и чини ће мо то и у наред
ном пери о ду. Ја сам опти ми ста да у 
наред ној годи ни и у наред ним годи
на ма може мо ура ди ти мно го више. У 

јану а ру већ кре ће мо са новим кон кур
си ма и са новим зајед нич ким про јек ти
ма овде. Већ у мар ту ћемо наста ви ти 
са радо ви ма и неће мо се зау ста ви ти 
све док сви јав ни објек ти, цело куп на 
пут на и кому нал на инфра струк ту ра и 
дола зак нових инве сти то ра не омо гу
ћи онај сте пен раз во ја у овој општи ни, 
који ће је при бли жи ти нај ра зви је ни
јим општи на ма у Срби ји – изја вио је 
Миро вић.

Пред сед ни ца При вре ме ног орга
на општи не Пећин ци Дубрав ка Кова
че вић Субо тич ки нагла си ла је да је 
помоћ Покра јин ске вла де општи ни 
Пећин ци дра го це на, јер без те помо ћи 

Председник СНСа Александар Вучић у Пећинцима
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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

СНС осво јио 77,7 одсто гла со ва
Општин ска избор на коми си ја 

општи не Пећин ци, након што 
је обра ди ла подат ке са свих 30 

бирач ких места, обја ви ла је пре ли ми
нар не резул та те на избо ри ма за одбор
ни ке у Скуп шти ни општи не Пећин ци, 
пре ма који ма је листа „Алек сан дар 
Вучић  Срп ска напред на стран ка  
Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је  Иви
ца Дачић осво ји ла 77,72 одсто гла со ва 
бира ча који су иза шли на гла са ње па 
ће у наред ном ман да ту има ти 28 од 
укуп но 30 одбор нич ких места у пећи
нач ком пар ла мен ту. Од 11.255 гра ђа на 
који су иско ри сти ли сво је пра во гла са, 
за СНС је гла са ло 8.747 гла са ча.

Тако је листа Срп ске напред не стран
ке у пећи нач ком пар ла мен ту осво ји ла 
28 од укуп но 30 одбор нич ких ман да та, 
док ће два ман да та при па сти коа ли
ци о ној листи Демо крат ске стран ке и 
Лиге соци јал де мо кра та Вој во ди не, која 
је једи на од пре о ста лих кан ди до ва них 
листа успе ла да пре ђе избор ни цен зус.

Тим пово дом први човек пећи нач ких 
напред ња ка Мило рад Пан тић је изја
вио да је ова ко висок избор ни резул
тат јасан доказ да је рад за гра ђа не и 
са гра ђа ни ма нај бо ља кам па ња и да 
гра ђа ни пећи нач ке општи не и те како 
добро уме ју да раз ли ку ју вре дан рад 
од увре да и неи сти на.

 Током кам па ње наши поли тич ки 
про тив ни ци су нас заси па ли нео сно
ва ним опту жба ма и увре да ма нај го ре 
врсте, поку ша ва ју ћи да при кри ју да 
су за 12 годи на вла сти опу сто ши ли 
општин ску кла су и оста ви ли за собом 
500 мили о на дуго ва ња. Али наши 
сугра ђа ни су још јед ном пока за ли да 
не желе пра зне при че, већ јасне пла
но ве за изве сну будућ ност. Захва љу јем 
се сви ма који су подр жа ли нашу листу 
и омо гу ћи ли нам да у усло ви ма поли
тич ке ста бил но сти наста ви мо са реа

ли за ци јом свих запо че тих про је ка та, 
који ће доне ти напре дак нашој општи
ни, а нашој деци обез бе ди ти сигур
ну будућ ност. Вече рас није побе ди ла 
само Срп ска напред на стран ка. Вече
рас су побе ди ли сви гра ђа ни општи не 
Пећин ци – рекао је пове ре ник Општин
ског одбо ра СНС Пећин ци Мило рад 
Пан тић.

Испод цен зу са оста ла је листа 
„Једин стве на Срби ја“  Дра ган Мар ко
вић Пал ма која је осво ји ла 3,94 одсто 
ласо ва. Сле ди листа „За Пећин це без 
коруп ци је“ која је осво ји ла 3,01, затим 
листа „Срп ска ради кал на стран ка  
др Воји слав Шешељ“ која је осво ји
ла 2,80 док је листа „ЛДП  Бори сав 
Костић“ осво ји ла 1,44 одсто гла со ва 
иза шлих бира ча са тери то ри је општи
не Пећин ци. 

не би били реа ли зо ва ни број ни про јек
ти који су завр ше ни или су у току.

 Све што смо до сада запо че ли завр
ши ли смо или завр ша ва мо до кра ја 
годи не, а са пред сед ни ком Покра јин
ске вла де дого во ри ли смо и неко ли
ко зна чај них инве сти ци ја за наред ну 
годи ну, међу који ма су изград ња нове 
пред школ ске уста но ве у Шима нов ци
ма и изград њи при ступ ног пута у рад
ној зони Сибач, која тре ба да омо гу ћи 
дола зак нових инве сти то ра и у овај 
део пећи нач ке општи не – рекла је 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки.

Пред сед ник Миро вић је у Бре ста чу 
обе ћао и да ће већ од про ле ћа обез
бе ди ти сред ства за ком плет ну уну тра
шњу рекон струк ци ју основ не шко ле у 
овом насе љу, а до кра ја наред не годи
не и за спо ља шње уре ђе ње бре стач ке 
шко ле.

Листа Срп ске
напред не стран ке

у пећи нач ком
пар ла мен ту осво ји ла

је 28 од укуп но
30 одбор нич ких

ман да та, док ће два 
ман да та при па сти
коа ли ци о ној листи 

Демо крат ске стран ке и 
Лиге соци јал де мо кра та 

Вој во ди не

Гласање у пећиначкој општини

Покрајински премијер у друштву представника локалне самоуправе
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ЂУРА МАН ДИЋ, НАЧЕЛ НИК ПОЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кључ ни пома ци извр ше ни на 
пла ну сузби ја ња кри ми на ли те та

Начел ник Поли циј ске упра ве 
Срем ска Митро ви ца, глав ни 
полициjски савет ник Ђура Ман

дић, 21. децем бра, нови на ри ма је 
пред ста вио резул та те рада срем ске 
поли ци је за про те клих 11 месе ци ове 
годи не.

Пре ма њего вим речи ма, на под
руч ју Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци, у пери о ду јану ар  новем

бар 2017. годи не, очу ва но је и уна
пре ђе но ста ње јав не без бед но сти. 
Кључ ни пома ци су извр ше ни посеб
но на пла ну сузби ја ња кри ми на ли те
та, очу ва ња ста бил ног јав ног реда и 
мира и без бед но сти у сао бра ћа ју. 

Сма њен је уку пан број кри вич них 
дела и број кри вич них дела општег 
кри ми на ли те та. Пове ћан је број 
откри ве них кри вич них дела у обла

За 11 месе ци 2017. годи не, на под
руч ју Сре ма реги стро ва не су 1.073 
сао бра ћај не незго де у који ма је 
поги ну ло 35 осо ба, а повре ђе не 842 
осо бе, од тога 62 деце. 

При ли ком кон тро ле сао бра ћа ја, 
откри ве но је 42.033 сао бра ћај на 
пре кр ша ја, више за 19,4 одсто него 
2016. годи не. При пад ни ци сао бра
ћај не поли ци је су реа ли зо ва ли више 
пре вен тив них акци ја усме ре них, пре 
све га, на пове ћа ње без бед но сти 
деце као нај у гро же ни је кате го ри је у 
сао бра ћа ју, пеша ка, бици кли ста и 
мото ци кли ста. 

 После дужег вре ме на смо успе ли 
да зау ста ви мо један нега тив ни 
тренд у обла сти без бед но сти сао
бра ћа ја. Желео бих још један пут да 
апе лу јем на гра ђа не да се у пра
знич ним дани ма уздр жа ва ју од зло у
по тре бе алко хо ла, ватре ног оруж ја и 
пиро тех нич ких сред ста ва. Скре нуо 
бих пажњу и на чиње ни цу да ће 
поли ци ја у насту па ју ћим пра знич
ним дани ма поја ча но ради ти, већи 
број патро ла ће бити при су тан, 
посеб но на мести ма јав них оку пља
ња – изја вио је први човек срем ске 
поли ци је. 

У сао бра ћај ка ма поги ну ло 35 осо ба

Начел ник срем ске поли ци је Ђура Ман дић

Од јану а ра до
новем бра 2017.

на под руч ју Срема, 
реа ли зо ва но је 337 

запле на опој них
дро га, а укуп на

коли чи на запле ње них 
нар ко ти ка изно си

211 кило гра ма.
У 2015. било је

запле ње но 71,5
кило гра ма дро ге,

а у 2016. годи ни
151 кило грам
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сти при вред ног кри ми на ли те та, кри
вич них дела у вези са дро гом, број 
запле на и коли чи на запле ње не опој
не дро ге, као и коли чи на запле ње ног 
дува на. Пове ћан је про це нат расве
тље них кри вич них дела са непо зна
тим извр ши о цем.

 За једа на ест месе ци 2017. годи
не, реги стро ва но је укуп но 2.867 кри
вич них дела, а поре ђе ња ради 2013. 
је у Сре му било реги стро ва но 4.132 
кри вич на дела, док је у 2014. било 
4.108 кри вич них дела. Нај ве ћи про
це нат кри вич них дела чине кри вич на 
дела општег кри ми на ли те та, којих је 
до кра ја новем бра 2017. било 2.500, 
а реци мо 2013. годи не 3.799 кри вич
них дела општег кри ми на ли те та, а у 
2014. годи ни 3.738. На осно ву ових 
поре ђа ња може мо да кон ста ту је мо 
да је ста ње без бед но сти на осно ву 
ових пара ме тар них пока за те ља на 
под руч ју Сре ма сигур но боље него 
што је било у рани јем пери о ду. Пове
ћан је про це нат расве тља ва ња кри
вич них дела за 2,6 одсто, с тим што 
је на делу ухва ће но 126 извр ши о ца. 
Та број ка не гово ри мно го за гра ђа
не, али нама гово ри када ана ли зи
ра мо ефи ка сност поли ци је у сми слу 
неког пре вен тив ног рада. У 2013. је 
на лицу места ухва ће но 74 извр ши о
ца кри вич них дела, а у 2014. 52 лица 
– наво ди начел ник Ђура Ман дић. 

За 11 месе ци ове годи не откри ве
но је 306 кри вич них дела при вред ног 
кри ми на ли те та, за 22,9 одсто више 
него у истом пери о ду 2016. годи не. 
Под не те су 174 кри вич не при ја ве про
тив 228 извр ши ла ца. На делу је ухва
ће но шест извр ши ла ца кри вич них 
дела из обла сти при вред ног кри ми на
ли те та. Откри ве но је 106 кри вич них 
дела са еле мен ти ма коруп ци је, или 
59 кри вич них дела више него у истом 
пери о ду 2016. годи не.

 У зна чај ној мери откри ве на је 
мате ри јал на шете та која је угро жа ва
ла еко ном ски систем наше држа ве, с 
обзи ром на то да смо про це ни ли да 
је мате ри јал на ште та за извр ше ње 
кри вич них дела из обла сти при вред
ног кри ми на ли те та 1.333.345.912 
дина ра, а про тив прав но при ба вље
на мате ри јал на корист 1.833.961.407 
дина ра – напо ми ње Ман дић. 

Расве тље не су сери је кра ђа, 
тешких кра ђа и раз бој ни шта ва на 
под руч ји ма Срем ске Митро ви це, Ста
ре Пазо ве, Шида, Руме. Сма њен је и 
број кри вич них дела про тив јав ног 
реда и мира за 26,8 одсто. 

 Пове ћан је број кри вич них дела 
наси ља у поро ди ци, што је резул тат 
интен зив ног рада поли ци је на тере
ну и охра бре но сти жрта ва да при ја
ве ово кри вич но дело. Реги стро ва
но је 271 кри вич но дело наси ља у 
поро ди ци, за 79 више него 2016. Од 
1. јуна, над ле жни поли циј ски слу
жбе ни ци су на под руч ју Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви ци доне ли 

138 хит них мера, а на под руч ју Гра да 
Срем ска Митро ви ца 44 хит не мере. 
Сада у Сре му има мо и сигур ну кућу 
која може у први мах да пру жи уто чи
ште оште ће ни ма. Сва ка ко да фено
мен наси ља у поро ди ци има вели ку 
пажњу поли ци је – исти че први човек 
срем ске поли ци је. 

При пад ни ци Одсе ка погра нич
не поли ци је има ли су пове ћан обим 
посло ва у посту па њу пре ма ире гу
лар ним мигран ти ма, у сми слу утвр
ђи ва ња иден ти те та и пред у зи ма ња 
потреб них закон ских мера. У циљу 
спре ча ва ња кри јум ча ре ња ире гу лар
них мигра на та под не то је пет кри вич
них при ја ва за кри вич но дело недо
зво љен пре лаз држав не гра ни це и 
кри јум ча ре ње људи.  

 У свим озбиљ ним и вели ким актив
но сти ма које су спро во ђе не на нивоу 
мини стар ства, поли ци ја у Сре му је 
узе ла одре ђе но уче шће. Што се тиче 
мига ра на та, ми смо јед на од поли циј
ских упра ва која се нај ду же суо ча
ва са мигрант ском кри зом, посеб но 
наши гра ђа ни који живе на под руч ју 
Шида. Мишље ња смо да је изме шта
њем мигра на та из насе ље ног места 
у при хват не цен тре напра вљен зна
ча јан иско рак, чиме је и поли ци ји у 
зна чај ној мери олак шан посао. Ми са 
шид ском локал ном само у пра вом, као 
и са при хват ним цен три ма и Коме
са ри ја том за избе гли це и мигра ци је 
има мо сјај ну сарад њу. Може мо и у 
зна чај ној мери да каже мо да има мо 
кон тро лу над миграт ском кри зом на 
под руч ју Сре ма. Било је поје ди нач
них слу ча је ва у који ма су мигран ти 
врши ли кри вич на дела изме ђу себе 
или пре ма гра ђа ни ма, али су у нај ве
ћој мери сви ти поје ди нач ни дога ђа
ји про це су и ра ни, а лица при ве де на 
прав ди – напо ми ње начел ник Ђура 
Ман дић. 

На кра ју кон фе рен ци је Ман дић је 
гра ђа ни ма Сре ма поже лео срећ ну и 
без бед ну 2018. годи ну. 

Б. Села ко вић

Од почет ка 2017. годи не, пове ћан 
је обим посло ва у над ле жно сти 
управ них посло ва, због заме не лич
них кара та на ста ром папир ном 
обра сцу, изда ва ња пасо ша за насту
па ју ћу тури стич ку сезо ну и заме не 
возач ких дозво ла на ста ром папир
ном обра сцу. За 11 месе ци ове годи
не гра ђа ни ма је изда то 31.770 лич
них кара та и 18.323 пасо ша. Изда то 
је 29.603 сао бра ћај них дозво ла и 
26.413 возач ких дозво ла. Извр ше но 
је 8.387 првих реги стра ци ја и про ду
же на реги стра ци ја за 90.828 вози ла. 

Више посла
за слу жбе ни ке

Од јану а ра до новем бра 2017. на 
под руч ју Поли циј ске упра ве у Срем
ској Митро ви ци, реа ли зо ва но је 337 
запле на опој них дро га, а укуп на коли
чи на запле ње них нар ко ти ка изно си 
211 кило гра ма. У 2015. на под руч ју 
Сре ма било је запле ње но 71,5 кило
гра ма дро ге, а у 2016. годи ни 151 
кило грам. Ови резул та ти си сва ка ко 
пока за тељ кон крет ног рада поли ци је 
у Сре му. 

Начел ник Ман дић изно си и пода так 
да је у целој Срби ји у овој годи ни 
запле ње но око чети ти тоне нар ко ти
ка. 

Откри ве не су и три лабо ра то ри је 
са опре мом за про из вод њу и узга ја
ње опој них дро га, на под руч ју Руме, 

Ста ре Пазо ве и Инђи је.
Што се запле не дува на тиче, за 11 

месе ци реа ли зо ва но је 59 запле на 
дува на и цига ре та. Оду зе то је 1.915 
кило гра ма реза ног дува на, 56.157 
кило гра ма дува на у листу и 1.022 
пакли це цига ре та без акци зних мар
ки ца. Вред ност запле ње ног дува на и 
цига ре та се про це њу је на око 
32.609.420 дина ра. Под не то је 57 кри
вич них при ја ва про тив 62 осо бе за 66 
кри вич них дела, нај ви ше за кри вич на 
дела недо зво љен про мет акци зних 
про из во да и недо зво ље на про из вод
ња.

Тако ђе је запле ње но 1.100 лита ра 
кри јум ча ре не наф те у вред но сти 
165.000 дина ра.

Запле ње но 211 кило гра ма дро ге

Пове ћан је број
откри ве них

кри вич них дела у 
обла сти при вред ног 

кри ми на ли те та,
кри вич них дела у
вези са дро гом,

број запле на
и коли чи на

запле ње не опој не
дро ге и дува на 
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ИНТЕР ВЈУ: ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ, ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР

Годи на изу зет них успе ха

Ове годи не Срем
ска Митро ви ца је 

доби ла два
изу зет на објек та,

и лепа и ску па
и кори сна.

Под во жњак и 
базен су отво ре ни 
про шлог месе ца, а 

уско ро ће бити 
завр ше на и шко ла

у Мачван ској 
Митро ви ци. То су 

више него довољ ни 
раз ло зи да

гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер 

каже да је
задо во љан

годи ном на изма ку 

Годи на 2017. у Срем ској Митро ви
ци ће бити упи са на злат ним сло
ви ма. Бар што се тиче инфра

струк ту ре и вели ких инве сти ци ја. Ове 
годи не Срем ска Митро ви ца је доби ла 
два изу зет на објек та, и лепа и ску па и 
кори сна. Под во жњак и базен су отво
ре ни про шлог месе ца. Укуп на вред
ност ових гра ђе ви на је пре ко седам 
мили о на евра, што је око 30 одсто 
град ског буџе та. 

У раз го во ру за наше нови не, гра до
на чел ник Вла ди мир Сана дер каже да 

је задо во љан годи ном на изма ку. 
 Под во жњак и базен су заи ста капи

тал ни објек ти. Изгу ра ли смо нека ко 
тај финан сиј ски део, и почет ком сле
де ће годи не цела финан сиј ска кон
струк ци ја ће бити затво ре на. Оно што 
је у ства ри био нај ве ћи про блем је 
само изво ђе ње радо ва. Кад при чам о 
под во жња ку, посеб но због тога што 
смо неко ли ко месе ци чека ли дозво ле 
јав них пред у зе ћа, пот пи си ва ли раз не 
про то ко ле и спо ра зу ме који су били 
нужни да се уоп ште кре не са изград

њом. Морам рећи да смо има ли извр
сне изво ђа че радо ва са иску сним 
инже ње ри ма и све је то реше но на 
нај бо љи могу ћи начин. То је сада иза 
нас. Што се тиче базе на, он је у функ
ци ји, ради. Има све више посе ти ла ца, 
људи се пола ко при ви ка ва ју на чиње
ни цу да Митро ви ца има затво рен 
базен. То је јед на нова ствар, а није се 
лако нави ћи на добро. Углав ном, деце 
има мно го, за њих је то и пра вље но. 
Пли ва ње у зим ским усло ви ма је вели
ка при ви ле ги ја. То са собом носи и 

Градоначелник Владимир Санадер
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неке тро шко ве, али сма трам да је то 
све у функ ци ји буду ћих гене ра ци ја и 
да је то запра во ула га ње у будућ ност. 
Оста је нам да завр ши мо згра ду шко ле 
у Мачван ској Митро ви ци. Тамо су у 
току завр шни радо ви. Уну тра шњи 
радо ви би били завр ше ни до мар та 
сле де ће годи не. Ја се надам да ћемо, 
у зави сно сти од вре мен ских при ли ка, 
до тада завр ши ти и фаса ду и пла то 
испред шко ле. Опре ма и наме штај су 
наба вље ни тако да сам сигу ран да ће 
у сеп тем бру сле де ће годи не ђаци кре
ну ти у нову шко лу. За даље ћемо да 
види мо, када се деца пре се ле, тре ба 
сру ши ти ста ру шко лу и при пре ми ти 
терен за изград њу фискул тур не сале, 
каже Вла ди мир Сана дер. 

Да ли се и за наред ну годи ну пла
ни ра ју неки круп ни инфра струк тур
ни објек ти?

Што се тиче нових про је ка та, ми смо 
одлу чи ли да изгра ди мо још јед ну шко
лу у гра ду. У пита њу је шко ла „Јован 
Попо вић“. Обје кат те шко ле се доста 
добро одр жа ва, али он је у при лич но 
лошем ста њу, што се можда и не при
ме ћу је на прву лоп ту. У пита њу је обје
кат при вре ме ног карак те ра и његов 
век је исте као још пре два де се так 
годи на. Има мо про бле ма и са инста
ла ци ја ма и са кро вом и про це на инже
ње ра који су оби ла зи ли шко лу је да 
тре ба кре ну ти у изград њу нове згра де. 
Ура ђе но је идеј но реше ње, тре ба ло би 
гра ђе вин ска дозво ла да буде доби је на 
до кра ја ове годи не. Оче ку је мо поче
так радо ва сле де ће годи не. Надам се 
да ћемо доби ти један леп обје кат, јер 
по про јек ту то би тре ба ло да буде јед

на од пет нај мо дер ни јих шко ла у Срби
ји. Ми ћемо са тим про јек том кон ку ри
са ти код Упра ве за капи тал на ула га ња 
АП Вој во ди не. Мислим да ће Митров
ча ни бити изне на ђе ни како ће та шко
ла да изгле да. Шко ла „Јован Попо вић“ 
има тра ди ци ју и доста ђака. Број уче
ни ка се не сма њу је него се пери о дич
но чак и пове ћа ва, јер два вели ка 
насе ља гра ви ти ра ју ка њој. Нова згра
да од око 4.000 ква драт них мета ра ће 
бити подиг ну та поред ста ре на бетон
ском игра ли шту, а рок ће зави си ти од 
финан сиј ских могућ но сти. Али, моја 
оче ки ва ња и наде су да ћемо то успе
ти да завр ши мо до 2019. или 2020. 
годи не. Пред ра чун ска вред ност је око 
два мили о на евра.

Акту е лан је тржни цен тар од десе так 
хиља да ква дра та на про сто ру нека да
шњег Фуди на. Ту уско ро дола зи Лидл 
и јед на ком па ни ја која гра ди вели ке 
тржне цен тре типа Бига, Стоп шопа и 
слич но. То јесте при ват на инве сти ци ја, 
али и ми има мо ту неке оба ве зе, пре 
све га наша оба ве за је изград ња сер
ви сне сао бра ћај ни це. Ми смо пла ном 
детаљ не регу ла ци је ту пред ви де ли 
изград њу хоте ла и насе ља пре ма 
Сави. Када се то све реа ли зу је доби
ће мо један моде ран град ски кварт. 
Терен је очи шћен, дозво ла ће бити 
уско ро доби је на, реши ли смо имо вин
ско прав не одно се, и у сушти ни све је 
спрем но за поче так радо ва. Ту ће бити 
запо слен и одре ђен број људи, а и 
неће мо више мора ти да иде мо у 
Шабац или Нови Сад, јер све атрак
тив не фир ме ће бити и у Митро ви ци. 

Поред тога, тре ба да уђе мо у рекон
струк ци ју Ули це Вука Кара џи ћа. Када 

завр ши мо рекон струк ци ју те ули це 
биће конач но завр шен и ком пле ти ран 
про је кат пешач ке зоне у гра ду. У току 
је кон зер ва ци ја антич ких иско пи на на 
Жит ном тргу и изград ња амфи те а тра 
за лет њу позор ни цу. Пла ни ра мо рекон
струк ци ју посто је ћег и изград њу новог 
објек та врти ћа у Лаћар ку. За сред ства 
ћемо кон ку ри са ти код мини ста р ства 
про све те, у пита њу је око сто мили о на 
дина ра. Гра ђе вин ску дозво лу има мо, 
про је кат има мо, све је спрем но за реа
ли за ци ју.

Када ће бити завр ше на изград ња 
кана ли за ци је у Лаћар ку?

Кана ли за ци ја у Лаћар ку је озби љан 
про је кат. Е сад, пара има коли ко има, 
али мислим да ћемо успе ти наред не 
годи не да дође мо де сред ста ва за 
наста вак радо ва пре ко Кан це ла ри је за 
управљање јав ним ула га њима. Они ће 
дого ди не има ти отво рен  кон курс за 
изград њу водо во да и кана ли за ци о них 
мре жа. Ми ћемо са про јек том кана ли
за ци је у Лаћар ку кон ку ри са ти. За завр
ше так кана ли за ци је на север ној стра
ни Лаћар ка тре ба нам још 150 мили о
на дина ра, а јужну стра ну, ону пре ма 
Сави, тре ба да се ради про је кат.

Да ли ће изме не зако на о поре зу 
на дохо дак гра ђа на, одно сно пове
ћа ње нео по ре зи вог дела зара да, 
бит но ути ца ти на пуње ње град ског 
буџе та?

У сушти ни, веро ват но се не ради о 
неким енорм ним изно си ма и они неће 
бит ни је ути ца ти на буџет. Ово није 
толи ко дра ма тич но, с обзи ром на то 

Подвожњак у Сремској Митровици
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да ми доби је мо доста сред ста ва из 
репу бли ке и покра ји не, не може мо да 
се жали мо. Интен ци ја цен трал них вла
сти је да се локал не само у пра ве нате
ра ју да раде про јек те, да кон ку ри шу 
код мини ста р ста ва и покра ји не и доби
ја ју намен ска сред ства. Тај новац се 
вра ти, али опре де љен за одре ђе не 
наме не, а не за теку ћу потро шњу. На 
нас те мере вла де неће ути ца ти.

На ком про цен ту ће бити извр ше
ње буџе та до кра ја годи не?

Ја мислим да ће тај про це нат извр
ше ња буџе та бити пре ко 80 одсто. То 
је добро, али може и боље. Ми ћемо 
се у наред ном пери о ду поза ба ви ти 
рефор мом поре за на имо ви ну.

У ком сме ру ће ићи рефор ма поре
за на имо ви ну? 

Циљ нам је да дође мо до тач них 
пода та ка коли ко ми запра во обје ка та 
има мо на тери то ри ји Гра да. Да се то 
тач но попи ше. Ми смо већ ради ли 
један попис обје ка та, али доста се гра
ди ло у међу вре ме ну. Тако ђе, кроз оза
ко ње ње поја ви ће се нови објек ти за 
напла ту поре за на имо ви ну. У послед
њих шест месе ци неко ли ко тимо ва 
који су фор ми ра ни на тере ну попи су ју 
објек те, тако да оче ку јем да ће се база 
пода та ка ажу ри ра ти. Ина че, сто па 
поре за није мења на, али смо уки ну ли 
екс тра зону. Нови ста но ви се углав ном 
зида ју у првој зони. Цене некрет ни на 
су мало пале у дру гој и тре ћој зони. И 
сма ња ли смо порез на пољо при вред
но земљи ште, као меру помо ћи пољо
при вред ни ци ма због лето шње суше. 
Гене рал но, ми има мо раст ква дра та у 

првој зони и сма ње ње осно ви це у дру
гој и тре ћој зони, тако да оче ку јем да 
ће и у наред ној годи ни порез на имо ви
ну бити на нивоу ово го ди шњег.

Зна мо да је сто па неза по сле но сти 
у Срем ској Митро ви ци око девет 
про це на та. Мно го људи је нашло 
посао послед њих годи на. Да ли 
може мо оче ки ва ти нове инве сти то
ре у гра ду?

Што се тиче инве сти ци ја, ми пре 
све га оче ку је мо про ши ре ње послов
них актив но сти ком па ни ја које већ 
раде у гра ду. Ту пре све га мислим на 
Митр ос, који ради на 30 посто капа ци
те та. Они ће уско ро кре ну ти у изград
њу новог пого на за пре ра ду свињ ског 
меса. Затим, Моди не тако ђе гра ди још 
јед ну халу уз посто је ћу где би око 150 
људи нашло посао. Купер је на поло
ви ни свог капа ци те та, и они би још око 
500 људи могли да запо сле. Има мо 
наја ву инве сти ци је у зони Језе ро, 
земљи ште је купље но и гра ди ће се 
погон већ на про ле ће. У сушти ни, ми 
има мо сто пу неза по сле но сти испод 
девет одсто. У Срем ској Митро ви ци 
данас ради пре ко 20.000 људи. То је 
сво је вр стан рекорд чак и у одно су на 
осам де се те годи не. Ми још има мо 
неза по сле них људи, али за неког 
вели ког инве сти то ра који би запо слио 
хиља ду две људи, ми више нисмо 
атрак тив но тржи ште. Јед но став но, они 
не би могли да нађу толи ки број рад
ни ка. Мада, било би добро да дође 
неки заи ста вели ки инве сти тор, па да 
људи из дру гих дело ва Срби је дођу да 
живе и раде у Митро ви ци. То бих ја 
волео да се дого ди. Тако ђе, надам се 
да ће се у Митро ви ци у ско ри јој будућ

но сти отво ри ти капа ци те ти за пре ра ду 
пољо при вред них про из во да, куку ру за, 
воћа, повр ћа. Ми поку ша ва мо да под
стак не мо повр та ре у Мачви, воћа ре у 
Фру шкој гори. Дола зе вели ке ком па ни
је које ће поди ћи нове заса де воће, 
пре све га јабу ка и уз њих и пого не за 
пре ра ду. Поку ша ва мо да што више 
земље опре де ли мо за воћар ство и оне 
гра не које доно се већи про фит од 
ратар ства.

Видим да је интен ци ја репу бли ке да 
даје веће под сти ца је нераз ви је ни јим 
кра је ви ма Срби је, тамо где су сто пе 
неза по сле но сти више. Међу тим, ми 
смо и даље, упр кос томе, инте ре сант
ни инве сти то ри ма. Што због гео граф
ског поло жа ја, што због инфра струк ту
ре, што због ква ли тет не и ква ли фи ко
ва не рад не сна ге. Ми мора мо да се 
поза ба ви мо дуал ним обра зо ва њем и 
фор ми ра ње оних сме ро ва, пре све га у 
Тех нич кој шко ли „Нико ла Тесла“ и 
ТШЦ шко ли, који ће бити потреб ни 
при вре ди. Нама то јако добро иде у 
бро до гра ди ли шту Ваха ли, у Митр о су и 
неким тапе тар ским фир ма ма, које су 
пот пи са ле уго во ре о дуал ном обра зо
ва њу. Оне сре ди не које буду има ле 
обра зо ва ну и ква ли фи ко ва ну рад ну 
сна гу, има ће и фабри ке. Ови оста ли 
ће тешко доћи да нових рад них места. 

И на кра ју, шта бисте пору чи ли 
Митр ов ча ни ма и ста нов ни ци ма 
насе ља са тери то ри је Гра да? 

Сви ма грђа ни ма желим срећ ну и 
успе шну нову 2018. годи ну. Чести там 
им насту па ју ћи Божић и желим да пра
зни ке про ве ду у миру и љуба ви.

Раз го ва ра ла:
Све тла на Цуца нић

Градски базен
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СКУП ШТИ НА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

У град ској каси
три мили јар де дина ра
Цен трал на тач ка днев ног реда 

сед ни це Скуп шти не гра да Срем
ска Митро ви ца, одр жа не у сре ду 

20. децем бра, била је усва ја ње буџе
та за 2018. годи ну. Изве сти лац по тој 
тач ки, начел ник Град ске упра ве за 
буџет Душко Шаро шко вић је рекао да 
се буџет за наред ну годи ну пла ни ра 
на нивоу од нешто пре ко три мили
јар де дина ра од чега су 2,86 мили јар
ди дина ра чисто буџет ска сред ства. 
Што се тиче тран сфе ра, Шаро шко вић 
је нагла сио да су у буџет укљу че на 
само уго во ре на сред ства, одно сно 
она за која се већ сада изве сно зна 
да ће сти ћи.

Буџе том за 2018. обу хва ће ни су и 
пре о ста ли тро шко ви за под во жњак 
и базен, пошто ће конач не гра ђе вин
ске ситу а ци је за пла ћа ње при сти ћи 
почет ком наред не годи не.

 Нема про ме не у буџет ској поли
ти ци Гра да Срем ске Митро ви це. У 
буџе ту је пла ни ран суфи цит, који 
ћемо иско ри сти ти за вра ћа ње узе тих 
кре ди та – рекао је Душко Шаро шко
вић. 

Шеф опо зи ци о не одбор нич ке гру
пе „За бољу Митро ви цу“ Алек сан
дар Про да но вић кри ти ко вао је буџет, 
нази ва ју ћи га рестрик тив ним. Он је 
питао пред ла га че како је могу ће да 
је пла ни ра ни буџет за 2018. мањи од 

пла на за 2017. Тако ђе, Про да но вић је 
рекао да је про це нат буџет ских сред
ста ва која ће се у наред не три годи не 
опре де ли ти за капи тал не инве сти ци
је недо пу сти во низак, као и да је гре
шка то што се Град кре дит но заду жио 
због изград ње под во жња ка и базе на.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
је под се тио да су у 2017. два кру
пна капи тал на обје кта, под во жњак и 
базен, која кошта ју мили јар ду дина
ра, завр ше на, а да је тре ћи, шко ла 
у Мачван ској Митро ви ци, при кра ју. 
Он је нагла сио да је кре дит узет под 
повољ ним усло ви ма и да је сасвим 
оправ да на такав потез, пошто дру га
чи је не бисмо могли изгра ди ти такве 
објек те.

 Кре дит ће бити вра ћен за пет годи
на, и не мислим да је то вели ко опте
ре ће ње за буџет. А што се тиче нових 
инве сти ци ја, сле де ће годи не ћемо 
гра ди ти нову згра ду Основ не шко ле 
„Јован Попо вић“, догра ди ће мо заба
ви ште у Лаћар ку, рекон стру и са ће мо 
Ули цу Вука Кара џића, Солар ски трг, 
тако да се не може рећи да наред не 
годи не неће бити ула га ња. Са дру
ге стар не, око 260 мили о на дина ра 
ћемо уло жи ти за дота ци је пред школ
ској уста но ви, како бисмо омо гу ћи ли 
суб вен ци о ни са ну цену борав ка, а ту 
су и мно га дру га соци јал на дава ња 

која су оба вез Гра да, рекао је гра до
на чел ник Сана дер.

Одбор ни ци су након поле ми ке Про
да но вић – Сана дер усво ји ли одлу ку о 
буџе ту. Тако ђе усво ји ли су и пред ло ге 
про гра ма и пла но ва рада јав них пред
у зе ћа Топли фи ка ци ја, Водо вод, Реги
о нал на депо ни ја, Урба ни зам и Срем 
– гас.

Усво јен је кадров ски план и изме
на одлу ке о мак си мал ном бро ју запо
сле них на нео д ре ђе но вре ме у јав
ном сек то ру Гра да. Изме ном одлу ке о 
локал ним кому нал ним так са ма уки ну
та је так са за кори шће ње про сто ра за 
пар ки ра ње друм ских, мотор них и при
кључ них вози ла на уре ђе ним и обе ле
же ним мести ма.

Тако ђе, одбор ни ци су дали све
тло и за „про грам обез бе ђе
ња кадров ских усло ва за бољу 

доступ ност и при сту пач ност у кори
шће њу здрав стве не зашти те на тери
то ри ји Гра да Срем ска Митро ви ца“, 
што запра во зна чи да ће митро вач ка 
локал на само у пра ва из соп стве них 
сред ста ва финан си ра ти пла те за десет 
лека ра Дома здра вља. У пита њу су 
лека ри за које је Мини стар ство здра
вља пре ста ло да обез бе ђу је новац за 
пла те, а који су нео п ход ни како би се 
обез бе ди ла ква ли тет на здрав стве на 
зашти та на тери то ри ји Гра да. С. Ц.
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ИНТЕР ВЈУ: СЛА ЂАН МАН ЧИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ РУМА

За чети ри годи не у Руму се сли ло
100 мили о на евра инве сти ци ја

Већ по тра ди ци ји, крај годи не је 
резер ви сан и за интер вју са 
пред сед ни ком Општи не Сла ђа

ном Ман чи ћем како би се, кроз раз го
вор, под се ти ли оног што је ура ђе но и 
про це ни ли успе шност годи не за нама.

На челу рум ске општи не сте чети
ри годи не, за поче так да суми ра мо 
шта је у том пери о ду ура ђе но, у 
сми слу инве сти ци ја, отва ра ња 
нових фабри ка и нових рад них 
места.

 Када се све суми ра, од децем бра 
2013. годи не, рекао бих да се мно го 
тога про ме ни ло и да Рума није иста 
као што је била пре чети ри годи не. Ту 
мислим, пре све га, на буџет који је 
тада био дупло мањи, било је око 
7.500 неза по сле них лица. Мно го  
инве сти ци ја је реа ли зо ва но у том 
пери о ду, мно го људи запо сле но и 
мно го нов ца ушло, што је и нај бит ни

је, реч је о пре ко 100 мили о на евра и 
то је нешто што сада даје резул та те и 
што се види. Тако да сада може мо да 
има мо дупло већи буџет, дошли смо у 
ситу а ци ју да не дугу је мо ником, а даје 
нам то и могућ ност да може мо да раз
ми шља мо о озбиљ ни јим, капи тал ним 
ула га њи ма, без боја зни да ли ће за 
њих бити нов ца. На стра ну то што смо 
запо сли ли вели ки број гра ђа на, што 
смо им омо гу ћи ли да има ју редо ван 
посао и при ма ња, да и они могу да 
раз ви ја ју сво ја дома ћин ства. Све до ци 
смо да је Рума у овом момен ту јед но 
вели ко гра ди ли ште, било као инве
сти ци је, стам бе не или послов не згра
де, при ват не стам бе не згра де – апсо
лут но се про ме на види.

О којем бро ју запо сле них лица 
гово ри мо?

 Са еви ден ци је наше Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње смо запо

Раду је ме пода так
да инте ре со ва ње 

инве сти то ра не
јења ва и да мно ги 

који већ раде у нашој 
општи ни про ши ру ју 

сво је пого не, што 
ука зу је да им ова 

послов на кли ма 
одго ва ра. Да је 

сарад ња са локал ном 
само у пра вом,

адми ни стра ци јом
и са мном, као
пред сед ни ком 

Општи не, на висо ком 
нивоу и то нас

свр ста ва на лидер ску 
пози ци ју не само

у Сре му

Председник румске општине Сла ђан Ман чић
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сли ли пре ко 3.000 људи. То је пре ма 
пода ци ма НСЗ – Фили ја ла Рума, али 
морам рећи да је сигур но и више, јер 
су се запо шља ва ли и људи који нису 
били на њихо вој еви ден ци ји – нпр. да 
су ради ли у пољо при вре ди или били 
у некој сивој зони. Има мо и слу ча је ва 
да одмах по при ја ви на биро, људи 
доби ја ју посао, тако да је тај број 
сигур но већи од овог зва нич ног, а са 
дру ге стра не, вели ки број људи из 
сусед них општи на је запо слен код 
нас, па смо тако и њима помо гли. 
Рекао бих да је у овом момен ту тај 
број људи који у Руму путу ју на посао 
и већи од 1.000 лица.

Да каже мо сада кон крет но и за 
ову годи ну на изма ку, шта је од про
из вод них пого на отво ре но и шта се 
наја вљу је за сле де ћу годи ну?

 У овој годи ни, послед ње што смо 
отво ри ли је фабри ка нудли непал ске 
ком па ни је Сино вејшн, у овом момен
ту ради 100 рад ни ка, сле де ће још 
пре ко 300 рад ни ка, дакле и ту има 
пер спек ти ве за ново запо шља ва ње. 
Поло жи ли смо и камен теме љац за 
нових 10.000 ква драт них мета ра дан
скокине ске фир ме Хелт кер Јуроп, 
они пла ни ра ју запо шља ва ње још 300 
рад ни ка у наред ној годи ни, а кра јем 
децем бра или почет ком јану а ра отва
ра мо и фабри ку Ла линеа вер де у 
Добрин ци ма, ту још тре ба да уго во ри
мо датум. До кра ја годи не ова ита ли
јан ска фир ма ће запо сли ти 41 рад ни
ка, а сле де ће још 100, што је добро за 
тај део наше општи не, да гаран ту је мо 
опста нак и живот на селу, под се ћам 
да има мо и фабри ку Каблекс у Пла ти
че ву. Дакле, да људи могу да оста ну 
на селу и да раде. Наред не годи не 
про ши ру је се АМЦ, која већ ради у 
Руми, завр шен је посту пак доде ле 
земљи шта, на про ле ће почи ње град
ња, што ће омо гу ћи ти запо шља ва ње 
још 100 рад ни ка, рум ска фир ма ФРЕ
ЗАЛ је купи ла два хек та ра гра ђе вин
ског земљи шта, про је кат је већ ура
ђен. Има мо на Рум ској петљи про да
те још чети ри пар це ле, тре ба и бео
град ска фир ма ММ Фрутс да поч не 
град њу свог објек та, ББ Елек тро ник је 
купио још два хек та ра за про ши ре ње 
капа ци те та у Вог њу. Могу да наја вим 
да на про ле ће и Албон кре ће у изград
њу новог пого на са нових 250 рад ни
ка, ту ће бити зна тан број запо сле них 
са висо ком струч ном спре мом, да и 
мла ди обра зо ва ни људи доби ју при
ли ку да раде за добру зара ду у свом 
гра ду. Митас при во ди кра ју град њу 
пого на где пла ни ра да у про грам про
из вод ње увр сти и пне у ма ти ке за 
мото ци кле, њихов план је да ће отво
ри ти пре ко  250 нових рад них места. 
Раду је ме пода так да инте ре со ва ње 
инве сти то ра не јења ва и да мно ги 
који већ раде у нашој општи ни про ши
ру ју сво је пого не, што ука зу је да им 
ова послов на кли ма одго ва ра. Да је 
сарад ња са локал ном само у пра вом, 
адми ни стра ци јом и са мном, као 

пред сед ни ком Општи не, на висо ком 
нивоу и то нас свр ста ва на лидер ску 
пози ци ју не само у Сре му. Надам се 
да ће 2018. годи на бити још боља 
него ова, мада је и ова била изу зет но 
добра.

Све то се, сва ка ко, мора одра зи
ти и на општин ски буџет. Да ли сте 
задо вољ ни реа ли за ци јом буџе та за 
2017. годи ну?

 Ста ње у буџе ту пока зу је да послу
је мо добро, дома ћин ски и апсо лут но 
нема мо дуго ва ња ни пре ма коме, сер
ви си ра мо све наше оба ве зе, све 
испу ња ва мо по доспе ћу фак ту ре, 
завр ша ва мо могу рећи јед ну доста 
добру послов ну годи ну где смо кроз 

низ при ме ра пока за ли да од сред ста
ва која се сли ва ју у буџет доста и вра
ћа мо кроз путе ве, асфал ти ра ње,  
рено ви ра ње обје ка та и шко ла. Доста 
нов ца је вра ће но и кроз ула га ња у 
спорт, иза шли смо у сусрет и гра ђа ни
ма када је било невре ме, издво ји ли 
смо око 5,5 мили о на дина ра људи ма 
који су пре тр пе ли нај ве ћу ште ту, 
пома же мо пољо при вред ни ци ма, 
поде ли ли смо тако десет мили о на 
кроз одре ђе не про јек те. Зна чи, тако 
пока зу је мо да је ова повољ на кли ма 
резул тат нашег рада, али у крај њој 
лини ји свих нас и за нас – јер људи 
који раде могу да се одлу чу ју и за кре
ди те за купо ви ну ста на, а нама да 
при хо ди од зара да иду у буџет, а ода
тле да ула же мо у инфра струк ту ру и 
то се види.

Буџет  за наред ну годи ну пла ни
ран је на две мили јар де и 86 мили
о на дина ра, наја вљу ју се и вели ки 
про јек ти, можда ће Румља ни ма 
бити посеб но зна ча јан онај који се 
тиче ком плет не рекон струк ци је 
дела Глав не ули це.

 Сви ти про јек ти су у току, јер су 
тен де ри за већи ну тих радо ва отво
ре ни. Тако је са асфал ти ра њем путе
ва у Буђа нов ци ма чија је виси на око 
56 мили о на дина ра, а про је кат ће 
веро ват но бити реа ли зо ван на про
ле ће сле де ће годи не. Тако ђе, то важи 
и за вели ки тен дер од 100 мили о на 
дина ра за изград њу пре чи ста ча, тен
дер за ком плет ну расве ту на Рум ској 
петљи је отво рен до 5. јану а ра. Све 
сао бра ћај ни це на 220 хектара ове 
рад не зоне биће под расве том, а 
новац смо доби ли од Фон да за капи
тал на ула га ња,  само ове три став ке 
су пре ко 200 мили о на дина ра. Завр
ша ва мо про је кат рекон струк ци је 
Глав не ули це чија је вред ност пре ко 
100 мили о на дина ра. То под ра зу ме ва 
ком плет ну рекон струк ци ју дела Глав
не ули це од Змај Јови не до згра де 
ста ре општи не. У дело ви ма ове ули
це пре ма Тиво лу и Бре гу рађе ни су 
пар кин зи и бици кли стич ке ста зе, 
поста вљан беха тон, то изгле да при
стој но, а исто то се пла ни ра и у овом 
делу, дакле, ком плет ни тро то а ри, 
бици кли стич ке ста зе, беха тон, ивич
ња ци, коло воз, поста вља ње кан де ла
бра, као и водо вод не и елек тро мре
же, дакле тотал на рекон струк ци ја. 
Има ју ћи у виду и сао бра ћај у овој 
ули ци, то ће се ради ти етап но. Тен
дер рас пи су је мо почет ком наред не 
годи не, ула зи мо у реа ли за ци ју, а 
виде ће мо каква ће бити пред ви ђе на 
дина ми ка радо ва. Нама је инте рес да 
се то ура ди у што кра ћем року, али не 
искљу чу јем могућ ност да се то ради 
целе наред не годи не, па можда и 
делом 2019. годи не, како би све било 
и што ква ли тет ни је и леп ше.

     
Оно што није тако вели ка став ка 

у буџе ту, али пока зу је жељу да се 
помог не људи ма је одлу ка да од 
наред не годи не бора вак у врти ћу 
за све мали ша не буде бес пла тан, а 
наста вља се и финан си ра ње ван
те ле сне оплод ње.

 То су про гра ми који се директ но 
тичу одре ђе них кате го ри ја наших гра
ђа на. Ова одлу ка о бес плат ним врти
ћи ма тиче се свих оних који има ју 
децу, пого то во мла ђих паро ва. Желе
ли смо да пока же мо да мисли мо на 
наше гра ђа не, а са дру ге стра не да 
Румља ни схва те да има мо ста бил ну 
финан сиј ску ситу а ци ју која нам и ово 
може допу сти ти. То није неки вели ки 
износ, можда до 30 мили о на дина ра 
на годи шњем нивоу. Ми хоће мо да 
пока же мо да бри не мо о гра ђа ни ма и 
када нису избо ри

Коли ко сам оба ве штен, од доно ше

Одлу ка о бес плат ним 
врти ћи ма тиче се свих 
оних који има ју децу, 

пого то во мла ђих
паро ва. Желе ли смо 

да пока же мо да 
мисли мо на наше

гра ђа не, а са дру ге 
стра не да Румља ни 

схва те да има мо
ста бил ну финан сиј ску 
ситу а ци ју која нам и 
ово може допу сти ти. 
То није неки вели ки 

износ, можда до
30 мили о на дина ра
на годи шњем нивоу. 

Ми хоће мо да
пока же мо да бри не мо 

о гра ђа ни ма и када 
нису избо ри
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ња ове одлу ке по дру штве ним мре
жа ма, то је био пун пого дак. У новом 
буџе ту сва дава ња су оста ла на 
истом нивоу, задр жа ли смо све соци
јал не услу ге, мада ја мислим да је 
могло бити и мање, јер су ство ре ни 
усло ви и запо слен је вели ки број 
људи, нарав но, уз дужно пошто ва ње 
пре ма људи ма који не могу да раде, 
који су боле сни. Ми смо пре у зе ли да 
финан си ра мо и низ услу га из прет
ход них про је ка та као што су Днев ни 
бора вак за децу са смет ња ма у раз
во ју, Днев ни цен тар за одра сле са 
мен тал ним смет ња ма, герон то до ма
ћи це и то пока зу је нашу вољу и одго
вор ност пре ма тој деци и људи ма. 
Што се тиче ван те ле сне оплод ње, то 
ћемо и даље подр жа ва ти како бисмо 
неким паро ви ма  дали још коју додат
ну шан су јер мора ју деца да се рађа
ју, све ово што ради мо, ако се деца 
не буду рађа ла – неће има ти сми сла. 
У том циљу има мо и дого вор са 
Покра ји ном да током 2018. годи не 
ура ди мо дру гу фазу врти ћа „Коц ки ца“ 
јер би то реши ло све наше про бле ме 
са сме шта јем деце.

Када је реч о јав ним пред у зе ћи
ма и уста но ва ма, на сед ни ци 
Општин ског већа сте рекли да неки 
добро раде, а неки би могли и 
боље, тако ђе да за шко ле има више 
сред ста ва но што они кори сте за 
побољ ша ње усло ва рада.

 Мислим да сам рекао оно што је 
апсо лут но сада тач но. Посто је јав на 
пред у зе ћа која ствар но добро раде 
свој посао и кроз финан сиј ско посло
ва ње пока зу ју тај свој добар рад. 
Нарав но, сву да има про бле ма, али 

има јав них пред у зе ћа и уста но ва која 
поку ша ва ју да задр же ону ста ру прак
су из соци ја ли зма, да им се све обез
бе ди из буџе та. Ми пре ки да мо са том 
прак сом, сва ко тре ба да нађе сво је 
место и сво јим услу га ма се избо ри на 
тржи шту, има ју веће при хо де а тако и 
боље зара де. Зато смо неким јав ним 
пред у зе ћи ма сма њи ли она гаран то
ва на дава ња из буџе та, да би их под
ста кли да буду кон ку рент ни на тржи
шту, да се дока зу ју и боре за што 
више посла.

Посто ји и жеља да се обје ди ни 
рад Општин ске упра ве.

 Раз ма тра мо и неке могућ но сти и 
иде је, није искљу че но да уђе мо и у 
доград њу од 3.000 до 5.000 ква драт
них мета ра, поред ста ре општи не да 
напра ви мо јед ну цели ну и тиме реши
мо дуго го ди шњи про блем раз у ђе но
сти наше Општин ске упра ве на три 
лока ци је.

И на кра ју раз го во ра ваша пору ка 
Румља ни ма за сле де ћу годи ну.

 Гра ђа ни ма пуно здра вља пре све
га, и сре ће нарав но. Они ма који до 
сада нису уви де ли да ми испу ња ва мо 
оно што обе ћа мо, све стан сам да не 
може све данас и одмах, рекао бих  
да је вре ме иза нас пока за ло да смо 
мно ге ства ри које смо наја ви ли и реа
ли зо ва ли, у добр ој наме ри. Тим гра
ђа ни ма пору чу јем да још мало буду 
стр пљи ви, да ће наћи нешто што 
њима одго ва ра, неко рад но место. 
Желим сви ма да чува ју сво ју поро ди
цу, ми ћемо омо гу ћи ти да раде, а на 
њима је да гра де сво је здра ве поро
ди це и раз ви ја ју их.

Раз го ва ра ла:
Сми ља Џаку ла

Посто је јав на
пред у зе ћа која

ствар но добро раде 
свој посао и кроз 

финан сиј ско
посло ва ње пока зу ју 
тај свој добар рад. 
Нарав но, сву да има 
про бле ма, али има
јав них пред у зе ћа
и уста но ва која

поку ша ва ју да задр же 
ону ста ру прак су из 
соци ја ли зма, да им
се све обез бе ди из 

буџе та. Ми пре ки да мо 
са том прак сом

Отва ра ње непал ске фабри ке нудли
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БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИ НУ НА СЕД НИ ЦА СО РУМА

Реа лан и раз вој ни буџет за 2018.
На 15. сед ни ци 

Скупштине општине 
Рума, одр жа ној 20. 

децем бра, одбор ни ци су 
доне ли одлу ку о општин
ском буџе ту за 2018. годи ну. 

Како је поја сни ла шефи ца 
Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду 
Биља на Дамља но вић, 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 оче ку 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. 

 У овој суми 1.992.548.000 
дина ра су из буџе та, а 93,8 
мили о на дина ра су од оста
лих при хо да буџе та. У одно
су на буџет из ове годи не, 
буџет за 2018.годи ну је већи 
за 43 мили о на дина ра, 
одно сно 2,8 одсто – ука за ла 
је Биља на Дамља но вић.

Сла ђан Ман чић, пред сед
ник Општи не је рекао да је у 
про те клих чети ри годи не 
зна чај но сма њен број запо
сле них у јав ном сек то ру, а 
да је запо сле но само пет 
рад ни ка на нео д ре ђе но вре
ме.

– Када смо пре у зе ли 
власт буџет је био 960 мили
о на, а сада је пре ко две 
мили јар де, уз све пара ме
тре да се може оче ки ва ти 
њего ва реа ли за ци ја до око 
две мили јар де дина ра. 
Зани ма ње инве сти то ра за 
ула га ња је и даље вели ко, а 
посто је ће фабри ке шире 
сво је капа ци те те у наред ној 
годи ни, уз запо шља ва ње 
нових рад ни ка. Има мо про
да тих још осам гра ђе вин
ских пар це ла, а оче ку јем и 
пораст зара да запо сле них. 
Нема мо ника квих потре ба 
да „наду ва ва мо“ буџет. Када 
је реч о ово го ди шњем буџе
ту, њего ва реа ли за ци ја ће 
бити око 1,7 мили јар ди, а 
била би и већа јер у овој 
годи ни нисмо ура ди ли лици
та ци ју, јер смо касно доби ли 
сагла сност над ле жног 
Мини стар ства. Овај буџет је 

реа лан, а покри ва и сва 
соци јал на дава ња, мада 
сам ја за то да се она сма
њу ју за све оне који могу да 
раде, јер рад них места има, 
а да соци јал на дава ња буду 
за оне који не могу да раде. 
Нарав но, ту је и њего ва раз
вој на стра на, јер ће бити 
доста капи тал них ула га ња 
– поја снио је Сла ђан Ман
чић.

На овој сед ни ци одбор ни
ци СО Рума су доне ли и 
тре ћи реба ланс ово го ди
шњег буџе та којим се при хо
ди и при ма ња, као и рас хо
ди и дава ња ускла ђу ју на 
нижем нивоу и то за укуп но 
око 95,6 мили о на дина ра, а 
о чему смо и писа ли са сед
ни це Општин ског већа.

Одбор ни ци СО Рума су 
усво ји ли, без веће диску си
је, про гра ме рада јав них 
пред у зе ћа и уста но ва чији је 
осни вач рум ска општи на, а 

једи но се још диску си ја 
пове ла око дава ња сагла
сно сти на пове ћа ње цене 
воде за шест про це на та по 
куб ном метру. 

При мед ба одбор ни ка 
Бори са Шики ћа из покре та 
Доста је било је ишла у 
прав цу да се уну тра шњом 
раци о на ли за ци јом надо ме
сте сред ства која ће се 
обез бе ди ти из пове ћа ња 
цене воде.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је ука зао да 
годи на ма није било одо бра
ва ња пове ћа ња цене услу га 
јав них пред у зе ћа. 

– Инси сти ра ли смо да се 
нађу могућ но сти кроз уну
тра шње раци о на ли за ци је 
посло ва ња, штед ње у 
самим пред у зе ћи ма. Ово је 
мини мал но пове ћа ње цене 
воде до којег дола зи после 
три годи не и мисли мо да се 
то неће зна чај ни је одра зи ти 

на буџе те наших сугра ђа на, 
јер је бит но и да ство ри мо 
прет по став ке за одр жи ви 
раз вој нашег „Водо во да“ 
које је стра те шки важно 
пред у зе ће. А додат на сред
ства на овај начин ће се 
кори сти ти да се одр жи 
систем водо снаб де ва ња 
који је потре бан гра ђа ни ма 
рум ске општи не – рекао је 
Сте ван Кова че вић.

И пред сед ник Сла ђан 
Ман чић је иста као да је реч 
о мини мал ном пове ћа њу од 
2,75 дина ра по куб ном 
метру воде, што дово ди до 
цифре на годи шњем нивоу 
од 15 мили о на дина ра што 
ће ово јав но пред у зе ће 
иско ри сти ти за побољ ша ње 
ква ли те та услу га.

Дирек тор Сло бо дан Ста
нић је под се тио да је цена 
послед њи пут мења на 1. 
јуна 2013. годи не.

 – Тада смо само за елек
трич ну енер ги ју утро ши ли 
32 мили о на дина ра, а ове 
годи не чак 48 мили о на 
дина ра. Ради ли смо ове 
годи не на опре ма њу буна ра 
на Фише ру, у Јар ку, реви та
ли зо ва ли смо бунар код 
Ири га и поста ви ли пумп ну 
ста ни цу код Сте ја но ва ца, да 
пове ћа мо при ти сак и доток 
воде. Ште ди мо где год 
може мо, на опре ми, што и 
није добро. Мислим да је 
ово раци о нал но пове ћа ње 
цене, непу на три дина ра за 
1.000 лита ра воде – додао 
је дирек тор Сло бо дан Ста
нић.  С. Џакула

Одбор ни ци су на овој 
сед ни ци потвр ди ли пред
лог одлу ке са Општин ског 
већа да од наред не годи не 
вртић за све мали ша не у 
рум ској општи ни буде бес
пла тан.

Пред сед ник Сла ђан 
Ман чић је поја снио да ова 
одлу ка под ра зу ме ва и да 
ће локал на само у пра ва 
сва ког месе ца од „Поле
тар ца“ тра жи ти изве штај о 
раду, коли ко је деце дола

зи ло у вртић, јер посто је 
сум ње да су нека деца упи
са на, а да и не дола зе у 
вртић. Он је наја вио и град
њу дру ге фазе објек та 
„Коц ки ца“ који би решио 
листу чека ња на којој је 
сада сто ти нак деце. Реч је 
о вред но сти радо ва од око 
60 мили о на дина ра, а 
посто је уве ра ва ња да ће 
сред ства обез бе ди ти Упра
ва за капи тал на ула га ња 
Вој во ди не.

Бес пла тан вртић

Седница Скупштине општине Рума
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ИНТЕР ВЈУ СА ПРЕД СЕД НИ КОМ ОПШТИ НЕ ШИД ПРЕ ДРА ГОМ ВУКО ВИ ЋЕМ

Годи на нај зна чај ни јих
инве сти ци ја

На првом месту 
нам је да нашим 

гра ђа ни ма
обез бе ди мо рад на 

места и да
задр жи мо наше 

мла де да оста ну 
овде, да раде
и при вре ђу ју. 

Отва ра њем
инду стриј ске зоне, 

нових фабри ка и 
пове ћа њем бро ја 

рад них места, 
биће мно го боља 
сли ка Шида него 

што је то данас, а 
и буџет ће тада 

бити мно го већи, 
каже Пре драг 

Вуко вић

У 2017. годи ни у шид ској општи ни 
реа ли зо ва ни су мно ги зна чај ни 
про јек ти. На првом месту, отпо

че ли су радо ви на инфра струк тур ном 
опре ма њу инду стриј ске зоне, а њено 
опре ма ње ће пре ма речи ма првог 
чове ка Општи не Шид, бити завр ше ни 
иду ће годи не. У току су завр шни радо
ви на ком плет ној адап та ци ји Основ не 
шко ле „Срем ски фронт“, а поче так 
радо ва на ства ра њу бољих усло ва за 
уче ни ке, почет ком годи не оче ку ју се и 
у основ ној шко ли “Бран ко Ради че вић” 

у Шиду. Како исти че пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко вић у раз
го во ру за М нови не, у иду ћој годи ни у 
пла ну је још неко ли ко зна чај них про
је ка та који ће у вели кој мери допри не
ти бољем живо ту гра ђа на шид ске 
општи не и ства ра њу бољих усло ва за 
њихов живот.

М НОВИ НЕ: О изград њи инду
стриј ске зоне се у вре ме прет ход
них гар ни ту ра вла сти дуго само 
при ча ло. Уре ђе ње и њено инфра

струк тур ном опре ма ње је поче ло. 
Да ли то зна чи да гра ђа ни шид ске 
општи не могу уско ро да оче ку ју 
завр ше так тих радо ва и дола зак 
инве сти то ра?

ПРЕ ДРАГ ВУКО ВИЋ: Поче так 
радо ва на изград њи инду стриј ске 
зоне бих издво јио као нај ва жни ји про
је кат који је реа ли зо ван у овој годи ни. 
Изгра ђе на је при ступ на сао бра ћај ни
ца ка њој, а вред ност тих радо ва 
изно си 32 мили о на дина ра. Поло ви на 
сред ста ва обез бе ђе на су из општин

Председник Општине Шид Пре драг Вуко вић

M NOVINE :
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ског буџе та, док је 16 мили о на дина ра 
обез бе ди ла Упра ва за капи тал на ула
га ња АП Вој во ди не. Изгра ђе на је и 
тра фо ста ни ца у инду стриј ској зони, 
која је кошта ла 13,5 мили о на дина ра, 
а сред ства је тако ђе обез бе ди ла 
Упра ва за капи тал на ула га ња. Завр
шет ком тих радо ва ство ри ће мо пред
у сло ве за бољи живот свих нас. 
Мислим да не тре ба гово ри ти од 
коли ког зна ча ја је изград ња инду
стриј ске зоне за нашу општи ну и гра
ђа не. У иду ћој  годи ни, оче ку је мо 
одо бре ње функ ци је те зоне, и то нам 
је нај ва жни је. На првом месту нам је 
да нашим гра ђа ни ма обез бе ди мо 
рад на места и да задр жи мо наше 
мла де да оста ну овде, да раде и при
вре ђу ју. Отва ра њем инду стриј ске 
зоне, нових фабри ка и пове ћа њем 
бро ја рад них места, биће мно го боља 
сли ка Шида него што је то данас, а и 
буџет ће тада бити мно го већи. Отва
ра њем инду стриј ске зоне кре ну ће и 
гра ђе вин ска опе ра ти ва, изград ња 
ста но ва и кућа.

У Основ ној шко ли „Срем ски 
фронт“ у току су радо ви на њеном 
ком плет ном опре ма њу. У овој 
школ ској уста но ви деце ни ја ма се 
ништа није ради ло, а посто ја ло је 
доста про бле ма. 

 До сада је у адап та ци ју те шко ле 
уло же но 50 мили о на дина ра, а обез
бе ди ће мо још нов ца за додат не радо
ве у њој, како би настав ни ци и уче ни
ци има ли савре ме не и аде кват не 
усло ве за рад. Поно сни смо што ће 
наш град има ти један савре мен и 
уре ђен школ ски обје кат, у који ће уче
ни ци са радо шћу ићи и тамо бора ви
ти.

Нису зане ма ре не ни уста но ве 
кул ту ре. У сали Кул тур но обра зов
ног цен тра изгра ђе на је нова бина, 
а у току су и радо ви на  ком плет
ном рено ви ра њу сале.

 Мини стар ство кул ту ре и инфор
ми са ња подр жа ло је про је кат Општи
не Шид „Сачу вај мо кул ту ру Шида“ и 
за тај про је кат нашој општи ни су одо
бре на сред ства у виси ни од 19 мили
о на дина ра. У току су радо ви на про
ме ни седи шта у сали као и ком плет
ној про ме ни енте ри је ра. Гра ђа ни ће 
уско ро моћи да ужи ва ју у обно вље ној 
сали, гото во исто као и у неким већим 
гра до ви ма.

О водо снаб де ва њу у фру шко гор
ским сели ма, тако ђе се годи на ма 
само при ча ло. Мешта ни Сота 
конач но има ју водо вод у свом 
месту, а посто је обе ћа ња са ће 
уско ро воду у сво јим дома ћин
стви ма има ти и ста нов ни ци дру гих 
фру шко гор ских места. 

 За изград њу водо вод не мре же у 
Соту издво је но је 16 мили о на и 400 
хиља да дина ра, а у иду ћој годи ни 
нам је у пла ну да радо ви на изград њи 
водо во да поч ну и у При ви ној Гла ви, 

Бикић Долу, Љуби како би и ста нов
ни ци тих села има ли нор мал не усло
ве за живот какав и при ли чи у 21. 
веку. Има мо инфор ма ци је да су уго
во ри за те радо ве већ спрем ни за 
пот пи си ва ње. Насто ја ће мо да сви ма 
њима обез бе ди мо под јед на ке усло ве 
за живот, какве и заслу жу ју.

Ову годи ну може мо ока рак те ри
са ти као вео ма успе шну. Посто је ли 
већ неки пла но ви за иду ћу годи ну?

 У овој годи ни ство ри ли смо пред у
сло ве за раз вој наше општи не. Иду ћа 
2018. годи на, биће нам сигу ран сам 
сви ма мно го боља и мно го успе шни ја. 
На првом месту оче ку је мо да инду
стриј ска зона доби је сво ју наме ну и 
да дођу инве сти то ри. Пла ни ра мо да 
барем њених 20 хек та ра при пре ми мо 
за упо тре бу, како би се могле гра ди ти 
фабри ке и пого ни. Већ почет ком иду
ће годи не, почи њу радо ви на адап та
ци ји основ не шко ле “Бран ко Ради че
вић”. Жели мо да и уче ни ци те шко ле, 
има ју под јед на ке усло ве за рад као и 
у дру гој шко ли. Тре ћа важна инве сти
ци ја нам је изград ња кру жног тока 
чију сам изград њу обе ћао ове годи не, 
али нисмо успе ли да га изгра ди мо. 
Сле де ће годи не сигур но ће бити завр
шен, као и бици кли стич ко  пешач ка 
ста за изме ђу Шида и Гибар ца. Ради
ће мо на побољ ша њу ква ли те та живо
та наших гра ђа на, а то ћемо им омо
гу ћи ти на првом месту отва ра њем 
инду стриј ске зоне и нових рад них 
места.

У про те клом пери о ду и јав на 
пред у зе ћа доби ла су вред не дона
ци је која ће сва ка ко допри не ти 
бољем пру жа њу услу га гра ђа ни ма.

 Дона ци је које су до сада дошле у 
Шид, вред не су бли зу 400 мили о на 
дина ра. ЈКП „Стан дард“ и ЈКП „Водо
вод“ што се тиче вози ла, опре мље ни 
су као ника да до сада. ЈКП „Стан
дард“ пре три годи не, кори сти ло је 
вози ла ста ра и пре ко 30 годи на што 
довољ но гово ри о томе од коли ког су 
им зна ча ја нова вози ла. Могу да 
кажем да сам задо во љан нашим 
зајед нич ким радом у овој годи ни, али 
опет кажем да увек могу неке ства ри 
да се ура де и боље, што не сум њам 
да ће бити у иду ћој годи ни.

Која би ваша пору ка била гра ђа
ни ма шид ска општи не? Могу ли да 
се нада ју бољем живо ту у иду ћој 
годи ни?

 Сре ћан сам што смо успе ли да 
ство ри мо пред у сло ве за успех и раз
вој нашег гра да. Оче ку јем да нам сле
де ћа годи на буде успе шни ја и боља 
од свих прет ход них годи на, као и да 
ћемо ство ри ти добре усло ве за живо
те свих нас, а пого то во наше деце, 
како би зау ста ви ли њихов одла зак са 
ових про сто ра. То ћемо пости ћи само 
ако им обез бе ди мо нор мал не усло ве 
за живот. То нам је при о ри тет ни циљ 
на којем ћемо зајед нич ки радити.

Поче так радо ва на 
изград њи

инду стриј ске зоне
бих издво јио као

нај ва жни ји про је кат 
који је реа ли зо ван

у овој годи ни.
Изгра ђе на је
при ступ на

сао бра ћај ни ца ка њој, 
а вред ност тих

радо ва изно си 32 
мили о на дина ра. 

Поло ви на сред ста ва 
обез бе ђе на су из 

општин ског буџе та, 
док је 16 мили о на 

дина ра обез бе ди ла 
Упра ва за капи тал на 

ула га ња
АП Вој во ди не

Дона ци је које су до 
сада дошле у Шид, 

вред не су бли зу 400 
мили о на дина ра. ЈКП 

„Стан дард“ и ЈКП 
„Водо вод“ што се 

тиче вози ла,
опре мље ни су као 

ника да до сада. ЈКП 
„Стан дард“ пре три 
годи не, кори сти ло је 
вози ла ста ра и пре ко 

30 годи на што
довољ но гово ри о 

томе од коли ког су им 
зна ча ја нова вози ла
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ИНТЕР ВЈУ: СТЕ ВАН КОВА ЧЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Да Рума буде боље место за живот
Јед на од нај ва жни јих 

одлу ка коју одбор ни ци 
током годи не доно се је 

веза на за буџет за наред
ну годи ну. Како оце њу је 
буџет за наред ну годи ну је 
прво пита ње које смо упу
ти ли Сте ва ну Кова че ви ћу, 
пред сед ни ку Скупштине 
општине Рума, у овом ново
го ди шњем раз го во ру.

 Одлу ка о буџе ту за 
наред ну годи ну је усво је на 
без неке веће рас пра ве, чак 
уз одре ђе не похвал не ста
во ве пред став ни ка опо зи ци
о них поли тич ких стра на ка. 
То ука зу је да је буџет засно
ван на реал ним прет по став
ка ма, да је изба лан си ран и 
пра ти онај тренд који смо 
уста но ви ли послед њих годи
на – да оства ру је мо веће 
при хо де и веће оства ре ње 
пла ни ра ног буџе та. Овај 
буџет има изра зи то раз вој ни 
карак тер, зна чај ни капи тал
ни про јек ти ће бити реа ли
зо ва ни током 2018. годи не, 
али је он задр жао у доброј 
мери и соци јал ну ноту. 
Дакле, посто је ћа соци јал
на пра ва наших сугра ђа на 
смо задр жа ли, нека важна 
и про ши ри ли и мислим да је 
то резул тат и доса да шњих 
пози тив них токо ва. Нарав
но, наш је основ ни циљ да 
раз ви ја мо општи ну и да кроз 
тај раз вој при вред них актив
но сти подиг не мо живот ни 
стан дард наших сугра ђа на. 
Дакле, да сма њу је мо број 
кори сни ка соци јал них услу
га, јер се нуди зна ча јан број 
рад них места, али да се 
пове ћа ква ли тет услу га код 
оних који их при ма ју  каже 
Сте ван Кова че вић.

Ове годи не СО Рума 
је доне ла још две важне 
одлу ке – о бра ти мље њу 
са немач ким гра дом Бер
зен брик као и одлу ку о 
при зна њи ма гра да.

СТЕ ВАН КОВА ЧЕ ВИЋ: 
То је вео ма зна чај но за 
нашу општи ну, јер су нам 
важна иску ства која сти че мо 
у кон так ти ма са пред став
ни ци ма локал них зајед ни
ца које има ју вео ма бога ту 
инфра струк ту ру и иску ство 
и то нама може бити зна чај
на спо на за при ступ фон до
ви ма Европске уније – сада 
пред при ступ ним, а у момен

ту када Срби ја уђе у ЕУ и 
редов ним фон до ви ма ЕУ. 
Што се тиче при зна ња које 
смо уве ли, то је оба ве за коју 
смо, као локал на зајед ни ца, 
дуго запо ста вља ли. Мислим 
да је добро да пока же мо 
ту врсту захвал но сти пре
ма оним људи ма који дају 
зна ча јан допри нос раз во ју 
наше локал не зајед ни це, 
када је у пита њу при вред ни, 
спорт ски, кул тур ни, хума
ни тар ни рад и мислим да 
смо уво ђе њем ових награ
да на неки начин се њима 
захва ли ли. Исто вре ме но 
смо дали и сиг нал свим 

мла дим људи ма који желе 
да се укљу че у дру штве ни 
акти ви зам, да њихо ви напо
ри неће про ћи неза па же но, 
да пре по зна је мо при ме ре 
кори сног анга жма на сво јих 
сугра ђа на. Мислим да ћемо 
у наред ном пери о ду има
ти све више кан ди да та и 
све више награ ђе них. Жао 
ми је што је про шла чита ва 
деце ни ја од послед ње доде
ле општин ских при зна ња, 
мно ги вред ни пре га о ци су 
у том пери о ду били запо
ста вље ни или забо ра вље
ни, не може мо пре ма сви ма 
испра ви ти неправ ду, али 

убу ду ће не може мо да оста
не мо сле пи пре ма напо ри ма 
таквих људи.

Рани је су сед ни це тра ја
ле сати ма, сада се пла ни
ра ни днев ни ред реа ли зу
је знат но брже.

 Ми се тру ди мо да наши 
пред ло зи буду засно ва ни на 
реал ним осно ва ма, да нема 
места спе ку ла ци ја ма. Тако
ђе, тру ди мо се да мате ри
јал за рад скуп шти не доста
вља мо у оном року који је 
про пи сан послов ни ком и 
који одбор ни ци ма и власти 
и опо зи ци је даје вре ме да 
се са пред ло же ним одлу
ка ма упо зна ју. Мислим да 
то што нема већих трве ња 
је и зато што има мо заи
ста корек тан однос пре ма 
опо зи ци о ним одбор ни ци
ма, којих нема пуно у нашој 
скуп шти ни. Сма трам да је 
зна чај но да они има ју аде
ква тан про стор да се изра
зе и могли сте при ме ти ти да 
се ја не држим стрикт но ни 
вре ме на које је огра ни че
но за диску си ју желе ћи да 
дамо пред став ни ци ма опо
зи ци је могућ ност да изне су 
свој став, који је некад пози
ти ван, некад нега ти ван али 
мислим добро на ме ран и ми 
га као таквог при хва та мо.

Шта бисте поже ле ли гра
ђа ни ма у наред ној годи
ни?

  Желео бих свим нашим 
гра ђа ни ма да 2018. годи на 
буде годи на про спе ри те та 
на лич ном, поро дич ном и 
дру штве ном пла ну. Надам 
се да сва ко од нас, уко ли
ко да свој мак си мум, од 
поје дин ца до инсти ту ци ја, 
може мо учи ни ти да Рума 
буде боље место за живот 
и ја сам сигу ран да ће 2018. 
годи на у сва ком погле ду то и 
бити  када је реч и о функ ци
о ни са њу наших јав них пред
у зе ћа, када је реч о поди за
њу при вред них актив но сти 
али и када је реч о стан дар
ду наших сугра ђа на. Има
ће мо отво ре на нова рад на 
места и запо сли ће се још 
зна тан број наших сугра ђа
на. Тако ћемо им омо гу ћи ти 
да оста ну да живе и раде у 
нашој општи ни и то ће бити 
гарант за неке деце ни је које 
су испред нас.   С. Џ.

Одлу ка о буџе ту за наред ну годи
ну је усво је на без неке веће рас пра
ве, чак уз одре ђе не похвал не ста
во ве пред став ни ка опо зи ци о них 
поли тич ких стра на ка. То ука зу је да 
је буџет засно ван на реал ним прет
по став ка ма, да је изба лан си ран и 
пра ти онај тренд који смо уста но ви
ли послед њих годи на

Сте ван Кова че вић
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НИКИН ЦИ

Асфал ти ра на Срем ска ули ца
У рум ској општи ни се кори сте 

послед њи суви дани ове годи не да 
се асфал ти ра ју ули це и путе ви који 

су пла ни ра ни – и то оних које су пред ло
жи ли сами саве ти месних заједница, а у 
скло пу сред ста ва наме ње них за уна пре
ђе ње пут не инфра струк ту ре.

Пред сед ник Општи не Рума Сла ђан 
Ман чић оби шао је 18. децем бра, зајед
но са пред сед ни ком СО Рума Сте ва ном 
Кова че вић и Вели ми ром Мили ћем, пред
сед ни ком Саве та МЗ Никин ци радо ве 
на асфал ти ра њу дела Срем ске ули це 
у Никин ци ма. Неколико дана пре тога у 
Кра љев ци ма је асфал ти ран при ступ ни 
пут ка фуд бал ском игра ли шту и сео ском 
гро бљу.

Асфал ти ран је део Срем ске ули це у 
Никинцима, од Ули ца Косте Нађа до кра
ја ули це у дужи ни од 770 мета ра. У овом 
делу ника да није било асфал та, иако су 
поје ди не куће ту изгра ђе не и пре 50 годи
на. 

 Густи на насе ље но сти овде није вели
ка, изгра ђе но је неких десе так кућа, међу
тим, ми смо још у пред из бор ној кам па њи 
рекли, а сада то и реа ли зу је мо, да нам 
је наме ра да сва ка ули ца буде уре ђе на 
како тре ба, да нијед но дете до шко ле не 
иде по бла ту – каже Сла ђан Ман чић.

Вред ност овог про јек та је око седам 
мили о на дина ра, а финан си ра се из 
буџе та рум ске општи не.

Ако дозво ле вре мен ски усло ви усле ди
ће радо ви у Ули ци Нико ле Тесле у Руми, 
а у пла ну су и одре ђе ни радо ви у Вито
јев ци ма и асфал ти ра ње Ули це Вла ди ми
ра Назо ра у Путин ци ма.

 – Апе лу јем на гра ђа не да буду стр
пљи ви, доћи ћемо у сва ку ули цу. Не 
може мо све одјед ном, али посто ји добра 
воља да на сва ки зах тев за рекон струк
ци ју ули це одго во ри мо пози тив но, јер 
нов ца има довољ но  пору чио је пред
сед ник Ман чић.

Вели мир Милић сма тра су радо ви који
ма је спо је на Срем ска ули ца са Ули цом 
Косте Нађа били више него нео п ход ни. 

 У овом делу ули це живи мало људи, 
има десе так кућа, али и ови људи желе 
усло ве достој не 21. века и то и заслу жу ју. 
Ми смо иза шли са зах те вом да се радо
ви извр ше у овој годи ни, локал на само у
пра ва је обез бе ди ла финан си је и на томе 
смо сви захвал ни. Дакле, нема пра зних 
обе ћа ња, већ све оно што је обе ћа но 
мора и да се реа ли зу је. За још две ули це 
има мо про је кат и то Пете фи Шан до ра, 
Лењи но ву, тре ба асфалт и у Ули ци Вој
во де Миши ћа и то ћемо под не ти зах тев 
за наред ну годи ну, као и мање радо ве у 
цен тру села  рекао је Вели мир Милић, 
пред сед ник Саве та МЗ Никин ци. С. Џ.

Сте ван Кова че вић, Сла ђан Ман чић и Вели мир Милић

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД 

Сед ни ца по хит ном поступ ку
На зах тев Општин ског већа који је 

упу ћен пред сед ни ку Скуп шти не 
општи не Шид, у сре ду, 20. децем

бра одр жа на је сед ни ца по хит ном 
поступ ку.  На днев ном реду било је пет 
тача ка , а међу њима  реба ланс буџе та 
за теку ћу годи ну и  утвр ђи ва ње пред ло
га буџе та општи не Шид за 2018. годи ну. 
Јадран ка Недић, руко во ди лац Оде ље ња 
за финан си ра ње изне ла је подат ке који 
се одно се на извр ше ње буџе та у пери о
ду од 1. јану а ра до 30. сеп тем бра 2017. 
годи не. Оства ре ни при хо ди и при ма ња у 
овом пери о ду изно се 640.160.000 дина

ра или 52,96  одсто од укуп но пла ни ра
них. Што се тиче извр ше ња рас хо да они 
изно се 663.274.000 дина ра или 56,61 
одсто.

Након усва ја ња изве шта ја о извр ше
њу буџе та за првих девет месе ци одбор
ни ци су усво ји ли и пред ло же не изме не и 
допу не буџе та за теку ћу годи ну. До реба
лан са буџе та дошло је због пове ћа ња 
пла ни ра них рас хо да, који нису обу хва
ће ни прет ход ним одлу ка ма, као и виси
не рас хо да за отпрем ни не запо сле них 
у орга ни за ци о ним једи ни ца ма општи не 
Шид. 

Буџет за 2018. годи ну је мањи у номи
нал ном изно су у одно су на 2017. годи ну, 
а раз лог је пошто ва ње упут ства Мини
стар ства финан си ја. Ради се о раз вој
ном буџе ту јер општин ско руко вод ство 
има наме ру да апли ци ра на кон кур се и 
оства ри сред ства од дру гих нивоа вла
сти  рекла је Јадран ка Недић. 

Буџет општи не Шид за сле де ћу годи
ну пла ни ра се у изно су од 1.167.540.000 
дина ра. Одбор ни ци су усво ји ли и ову 
тач ку днев ног реда, те се пре шло на раз
ма тра ње пред ло га одлу ке о изме на ма 
одлу ке о мак си мал ном бро ју запо сле них 
на нео д ре ђе но вре ме у орга ни за ци о ним 
обли ци ма општи не Шид за 2017. годи не. 
Изве сти лац по овој тач ки био је Ром ко 
Папу га, начел ник Општин ске упра ве који 
је обја снио пре ра спо де лу мак си мал ног 
бро ја запо сле них на нео д ре ђе но вре ме. 
Пове ћа ва се број запо сле них на нео д ре
ђе но вре ме у Општин ској упра ви за три 
и у Музе ју наив не умет но сти Или ја нум 
за један, а за исти број (три) сма њу је 
се у Месној зајед ни ци Шид, одно сно у 
Народ ној библи о те ци. Раз лог је што ће 
запо сле ни на нео д ре ђе но вре ме бити 
пре у зе ти у дру ге орга ни за ци о не обли
ке. Сред ства за спро во ђе ње ове Одлу
ке биће обез бе ђе на у буџе ту Општи не 
Шид. 

Сле де ћа сед ни ца Скуп шти не општи не 
Шид пла ни ра на је за 29. децем бар.

Седница локалног парламента у Шиду
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ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА О УРА ЂЕ НОМ У 2017. ГОДИ НИ

Поста вље ни здра ви теме љи 
за буду ћи напре дак

Годи на која је на изма ку за пред
сед ни ка Општи не Инђи ја Вла ди
ми ра Гака и њего ве сарад ни ке 

била је у зна ку вра ћа ња насле ђе них 
дуго ва. Како и сам каже, 2017. годи на 
била је и годи на ства ра ња добрих 
теме ља за сле де ћу и све годи не које 
дола зе.

 Дефи ни тив но смо ство ри ли добре 
усло ве да Инђи ја може да се раз ви ја и 
то може да при ме ти сва ки наш сугра
ђа нин. Поред ства ра ња добрих усло ва 
и добре послов не кли ме, вра ћа ње 
дуго ва је сва ка ко нешто што је у 
нашем раду обе ле жи ло 2017. годи ну. 
Да то нисмо учи ни ли не бисмо могли 
да оче ку је мо ника кав бољи так, нити 
да пра ви мо било који план за будућ
ност  каже пред сед ник Општи не 
Инђи ја.

Као што сте и више пута до сада 
наве ли, нај ве ћи про бле ми били су у 
Дому здра вља. Каква је данас ситу
а ци ја по пита њу дуго ва ња пре ма 
фар ма це ут ским кућа ма?

 Непо пу лар но је вра ћа ти дуго ве, јер 
је то нешто што није видљи во нашим 
сугра ђа ни ма. У послед њем раз го во ру 
са дирек то ром Дома здра вља добио 
сам инфор ма ци ју да је у току ове годи
не, на име насле ђе них дуго ва ња, 
испла ће но 175 мили о на дина ра. То су 
вели ка сред ства, али не зву чи бом ба
стич но као када бисмо рекли шта смо 
све са тим пара ма могли да ура ди мо у 
годи ни која је на изма ку. На при мер, 
могли смо да реа ли зу је мо прву фазу 
новог врти ћа са цен трал ном кухи њом 
или изгра ди мо пот пу но савре ме ну 
пија цу у цен тру Инђи је. 

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја

 Дефи ни тив но смо 
ство ри ли добре

усло ве да Инђи ја 
може да се раз ви ја и 
то може да при ме ти 
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обе ле жи ло 2017.
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пра ви мо било који 
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каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја 
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То су реал но сти и то тако тре ба упо
ре ди ти. Да то нисмо ура ди ли, сигур но 
би сви при ме ти ли како би теже функ
ци о ни сао Дом здра вља тј. све би на 
два, три месе ца ста ло и то тре ба да 
зна ју наши сугра ђа ни.

Да ли сте ипак и поред вра ћа ња 
дуго ва из прет ход них годи на успе
ли да ура ди те неке капи тал не про
јек те за општи ну Инђи ја?

 Увек ће се лако моћи под ву ћи црта 
после сва ког од нас ко је имао одго
вор ност за општи ну и гра ђа не, какво 
је зате че но ста ње у буџе ту. Знам 
сигур но да ће дуго ва ње општи не 
Инђи ја након нашег ман да та бити све
де но на нај ма њу могу ћу меру а ура ди
ће се мно го више него што се ура ди ло 
у Инђи ји у прет ход них 40 годи на. Када 
гово ри мо о неким кон крет ним ства ри
ма које су ура ђе не, ја бих иста као 
само неко ли ко. По важно сти инве сти
ци ја прва је дефи ни тив но пушта ње у 
рад водо во да у Чор та нов ци ма. Водо
вод у Чор та нов ци ма је вели ка ствар и 
битан про је кат који је финан си ран 
делом из општин ске касе, делом од 
сред ста ва Вла де Вој во ди не. Завр шен 
је и посао на  буше њу пет нових буна
ра који су били бит ни за трај но реша
ва ње про бле ма водо снаб де ва ња. 
Догра ди ли смо вртић и обез бе ди ли 
тако још 100 места за нај мла ђе сугра
ђа не. Нарав но да то није довољ но и 
хва ла Богу расте ната ли тет у нашој 
општи ни а морам да под се тим да је 
јед на од првих одлу ка коју смо доне ли 
била под сти цај рађа њу, где смо за 
прво ро ђе но дете суб вен ци о ни са ли 
поро ди це са 40 хиља да дина ра јед но
крат не помо ћи. Са новим буџе том, 
има ће мо јед ну нови ну која се одно си 
на јед но крат ну помоћ у изно су од 40 
хиља да дина ра и за сва ко тре ће рође
но дете у поро ди ци. 

Про бле ми нису зате че ни само у 
Дому здра вља, већ и у мно гим јав
ним пред у зе ћи ма. Каква је данас 
ситу а ци ја?

 Вели ки про блем смо зате кли у ЈКП 
„Кому на лац“ где је ситу а ци ја са меха
ни за ци јом била ката стро фал на. Рад
ни ци су мора ли да се сна ла зе са  
ками о ни ма који су  ста ри више од 35 
годи на и наши сугра ђа ни то не зна ју. 
Да би ти вред ни људи могли да оба
вља ју посао на пра ви начин, недав но 
смо наба ви ли нови трак тор за одр жа
ва ње зеле них повр ши на а пре 
неколико дана пот пи сан је и уго вор за 
купо ви ну новог ками о на сме ћа ра и 
ками о на кипе ра.  Наба вљен је још 
један ками он мар ке Вол во,  тако да је 
сада ситу а ци ја у „Кому нал цу“ дале ко 
боља и сада може мо рећи да има мо 
јед но нор мал но јав но пред у зе ће, од 
којег може мо оче ки ва ти да пот пу но 
ква ли тет но ради свој посао. 

Поред тешког ста ња у јав ним 
пред у зе ћи ма и вра ћа ња дуго ва, 
ипак сте успе ли да реа ли зу је те и 

инве сти ци је, како Ви каже те, „које 
су видљи ве“.

  Завр ши ли смо ком плет ну доку мен
та ци ју за отва ра ње врти ћа у Љуко ву. 
Моби ли ја ром смо опре ми ли дво ри ште 
врти ћа које сада изгле да мно го леп ше, 
уз догра ђе ни обје кат од 300 ква дра та. 
Ура ђе ни су кошар ка шки терен и три
би не на руко мет ном тере ну код Кул
тур ног цен тра.  Ура ђе но је мно го тога, 
али сва ка ко је нај ве ћи успех оно што 
ће нама дати про стор да изву че мо 
Инђи ју из тешке финан сиј ске ситу а ци
је, а то је уре ђе ње инду стриј ске зоне, 
за коју одго вор но твр дим да је дале ко 
нај о пре мље ни ја данас, не само у 
Срби ји већ у целој југо и сточ ној Евро
пи. Сред ства која смо има ли, све сно 
смо иско ри сти ли за њено уре ђе ње, јер 
ако нема те уре ђе не рад не зоне нема 

ни при хо да од поре за на имо ви ну, 
зара де а то је сушти на пуње ња буџе
та. На кра ју, ако нема инве сти то ра, 
нема ни отва ра ња нових рад них 
места. 

Да ли је уре ђе ње североисточне 
инду стриј ске зоне допри не ло дола
ску нових инве сти то ра?

 Пре неки дан је рас пи сан јав ни 
позив за оту ђе ње јед не пар це ле која 
се нала зи у јав ној сво ји ни, док са дру ге 
стра не има мо још јед но реше ње пот
пи са но за оту ђе ње пар це ле. Има мо 
још пет пар це ла за које смо пости гли 
дого вор за нову град њу и да севе ро и
сточ на инду стриј ска зона није аде кват
но опре мље на, ми данас не бисмо 

при ча ли ни о јед ној новој инве сти ци ји 
у том делу. Две инве сти ци је се при во
де кра ју у делу североисточне инду
стриј ске зоне бли зу петље код Аутле
та. То су Агро мар кет,  који је изгра дио 
обје кат од 14 хиља да мета ра ква драт
них и који већ наја вљу је про ши ре ње 
капа ци те та кроз дру гу фазу, и ком па
ни ја МБ транс која је изгра ди ла логи
стич ки цен тар од 10 хиља да ква дра та 
и која тако ђе, наја вљу је про ши ре ње 
капа ци те та за још 10 хиља да ква дра
та. Код оба инве сти то ра посао ће наћи 
око 150 рад ни ка, у овој првој фази. 
Отва ра ње и јед ног и дру гог објек та 
може мо оче ки ва ти за неких петнаестак 
дана. Дефи ни тив но се у Инђи ји нешто 
покре ну ло након пуних пет годи на 
стаг на ци је и избри са но сти са при вред
не мапе Срби је. Већ сам наја вио нај
ску пљу инве сти ци ју у Срби ји и ти раз
го во ри иду и више него у добром 
прав цу. Уско ро оче ку је мо конач ну 
одлу ку и то не бисмо могли да реа ли
зу је мо без вели ке помо ћи Вла де Срби
је. 

У 2017. годи ни реа ли зо ван је и низ 
неких „мањих“ инве сти ци ја?

 Ми смо обе ћа ли да ћемо ура ди ти 
све што су наши прет ход ни ци запо че
ли и обе ћа ли а нису завр ши ли, па смо 
тако отво ри ли ново кри ло згра де 
Општи не Инђи ја. У ту инве сти ци ју смо 
уло жи ли 25 мили о на дина ра општин
ских сред ста ва. Мно го ства ри је ура ђе
но попут пешач ке ста зе у Ули ци Нико
ле Тесле у Љуко ву, асфал ти ра на је 
Ули ца Петра Кочи ћа и на кра ју, нема 
села где нешто нисмо ура ди ли. Све
стан сам да то није довољ но али тек 
пла ни ра мо да побољ ша мо живот у 
сели ма наше општи не.

Шта ће бити Ваш при о ри тет ни 
посао у 2018. годи ни?

 2018. годи на за општи ну Инђи ја ће 
бити годи на у којој ће се, у послед ње 
чети ри деце ни је, нај ви ше гра ди ти. 
Први про је кат који ћемо реа ли зо ва ти 
је асфал ти ра ње свих неас фал ти ра них 
ули ца на тери то ри ји општи не Инђи ја. 
Пре ко 70 ули ца и пре ко 40 километара 
пута биће асфал ти ра но. После тога 
кре ће мо са уре ђе њем Град ске пија це, 
пла ни ра мо завр ше так спорт ске хале 
за коју нам тре ба још око 2,5 мили о на 
евра да буде конач но отво ре на. Има
мо обе ћа ња да ће нам у томе у пот пу
но сти помо ћи Вла да Вој во ди не. Ради
ће мо на побољ ша њу усло ва у нашим 
шко ла ма, врти ћи ма и у погле ду спорт
ске инфра струк ту ре. Мора мо завр ши
ти План детаљ не регу ла ци је како 
бисмо завр ши ли про је кат новог врти ћа 
у Инђи ји. План је да у 2018. годи ни 
про је кат асфал ти ра ња свих ули ца 
буде  завр шен, изград ња новог врти ћа 
и пија це бар запо че та, а нада мо се и 
завр ше на. Уз ове инве сти ци је и добро 
пуње ње буџе та, подр шку Вла де Вој во
ди не и Срби је, ура ди ће мо све оно што 
је потреб но сви ма нама који живи мо у 
Инђи ји.  М. Ђ.

План је да у 2018. 
годи ни про је кат 

асфал ти ра ња свих 
ули ца буде завр шен, 

изград ња новог
врти ћа и пија це бар 
запо че та, а нада мо

се и завр ше на
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ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИРИГ СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ 

Мала општи на, а мно го
реа ли зо ва них про је ка та

На ша оп шти на је
ма ла и за до дат на 

сред ства
кон ку ри ше мо

про јек ти ма код
дру гих ни воа

вла сти кроз ко ја 
оства ру је мо

до дат на сред ства.
Не знам да ли још

не ка оп шти на мо же
да се по хва ли са
ово ли ким бро јем

ре а ли зо ва них
про је ка та, каже

Сте ван
Ка зи ми ро вић 

Ове го ди не је на те ри то ри ји ири
шке оп шти не ре а ли зо ва но два
де се так зна чај них про је ка та. С 

об зи ром на то да је Ириг ма ла оп шти
на, за до дат на сред ства кон ку ри шу у 
По кра ји ни, али и Ре пу бли ци. Да су 
про јек ти ко ји Ири жа ни пи шу ко рект ни, 
све до че и одо бре на сред ства због 
ко јих је ове го ди не бу џет Оп шти не 
про јек то ван на око 700 ми ли о на ди на
ра. 

 Вра ћа ње на сле ђе них ду го ва нас 
ни ове го ди не ни је обес хра бри ло. 
Би ли смо упор ни и ра ди ли на про јек
ти ма то ком це ле го ди не и са њи ма 
кон ку ри са ли код ре пу блич ких и по кра
јин ских ор га на вла сти. Одо бре но нам 
је 35 про је ка та, од ко јих је 20 за вр ше
но у овој го ди ни, а оста ли  про јек ти ће 
се ре а ли зо ва ти то ком сле де ће го ди не. 
Пр во смо код Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња АП Вој во ди не кон ку ри са ли за 
сред ства за ре кон струк ци ју и са на ци ју 
згра де Ка си на у Врд ни ку, а вред ност 
ра до ва је око 6,5 ми ли о на ди на ра. 
Ура ђе ни су гру би гра ђе вин ски ра до ви, 
елек тро ра до ви на спра ту, гре ја ње. 
Угра ђена је и ко тлар ни ца на пе лет. 
По том је из вр ше на са на ци ја ло кал ног 
пу та на Фру шкој го ри, од Ири шког вен
ца до хо те ла „Нор цев“, а вред ност 
ра до ва би ла је око 50 ми ли о на ди на

ра. Радо ве је  фи нан си ра ла тако ђе 
Упра ва за ка пи тал на ула га ња, а у то ку 
је из ра да про јек та за дру ги део пу та, 
од Ири га до Зма јев ца. За вр ше на је 
са на ци ја и адап та ци ја Ми хи зо ве род
не ку ће. Оп шти на Ириг је су фи нан си
ра ла ра до ве у из но су од око три ми ли
о на ди на ра. На да мо се све ча ном 
отва ра њу у мар ту – ис ти че пред сед
ник Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи ми ро
вић. 

По ред ових ра до ва, из вр ше на је и  
са на ци ја кро ва на згра ди Де чи је уста
но ве „Де чи ја ра дост“ у Ири гу. Вред
ност ра до ва из но си ла је око 3,5 ми ли
о на ди на ра, а фи нан си јер је Упра ва за 
ка пи тал на ула га ња. Пре ко Упра ве за 
ка пи тал на ул ага ња обез бе ђе на су и 
сред ства за уре ђе ње би ци кли стич ко 
– пе шач ке ста зе од Ири га до Хо по ва.  
Је дан од зна чај ни јих ре а ли зо ва них 
про је ка та је са на ци ја и адап та ци ја 
здрав стве не ам бу лан те у Кру ше дол 
Се лу, а вред ност ра до ва је око се дам 
ми ли о на ди на ра ко ја су одо бре на од 
Кан це ла ри је за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма. 

 За вр ше но је спро во ђе ње про јек та 
„Уна пре ђе ње со ци јал не ин клу зи је 
услу га  де це и од ра слих са ин ва ли ди
те том кроз уво ђе ње но вих со ци јал них 
услу га у Оп шти ни Ириг“. 

Сте ван Ка зи ми ро вић, пред сед ник Оп шти не Ириг

ИНТЕРВЈУ
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Укуп на вред ност про јек та је 183.000 
евра, а њи ме су уве де не две но ве 
со ци јал не услу ге: пер со нал ни аси стент 
и лич ни пра ти лац. По ред то га, Оп шти
на Ириг су фи нан си ра ла је са На ци о
нал ном слу жбом за за по шља ва ње, 
ме ре ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња 
чи ја је укуп на вред ност 2,6 ми ли о на 
ди на ра, уз наше уче шће од ми ли он и 
три ста хи ља да ди на ра. Ове го ди не смо 
ре гре си ра ли пре воз уче ни ка сред њих 
шко ла у ме ђу град ском са о бра ћа ју. 
Сред ства у из но су од 1.220.301 ди на ра 
обез бе дио је По кра јин ски се кре та ри јат 
за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и 
на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не 
за јед ни це. По кра јин ски се кре та ри јат за 
ви со ко обра зо ва ње и на уч но – ис тра
жи вач ку де лат ност фи нан си рао је пре
воз сту де на та у из но су од 110.450 
ди на ра. У окви ру спро во ђе ња ме ра 
по пу ла ци о не по ли ти ке у ци љу сни же
ња пси хо ло шке це не ро ди тељ ства, 
осно ва на је и Шко ла ро ди тељ ства. За 
ту на ме ну обез бе ђе на су сред ства у 
из но су од 800.000 ди на ра. Сред ства у 
из но су од 680.000 одо брио је Ка би нет 
ми ни стра без порт фе ља за ду же ног за 
де мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли ти ку, а 
Оп шти на је су фи нан си ра ла са 120.000 
ди на ра – до дао је Ка зи ми ро вић.  

За са на ци је ди вљих де по ни ја на 
те ри то ри ји оп шти не Ириг опре де ље но 
је око осам ми ли о на ди на ра. Са ни ра не 
су де по ни је у Ири гу, Кру ше дол Се лу,  
Ша трин ци ма и Врд ни ку. Упо ре до са 
тим, из вр ше но је и уре ђе ње атар ских 
пу те ва са из град њом отре си шта на 
те ри то ри ји оп шти не Ириг, а вред ност 
ра до ва је 33 ми ли о на ди на ра. По кра
јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство одо брио је 
16,5 ми ли о на, док је Оп шти на Ириг 
уче ство ва ла са 16,7 ми ли о на ди на ра. 
Ра до ве је спро во дио ЈП „Ко му на лац“. 

У то ку ове го ди не, по ста вљен је и 
ви део над зор на рас кр сни ци у Ири гу 
код згра де Оп шти не и ус по ста вље но је 
пет хот спот ло ка ци ја у Ири гу. 

Петнаест из бе глич ких по ро ди ца са 
те ри то ри је оп шти не Ириг до би ло је 
кров над гла вом, у окви ру Ре ги о нал ног 
стам бе ног про гра ма. Та ко ђе, до де ље
на је и по моћ за ре ша ва ње стам бе них 
по тре ба из бе гли ца до де лом па ке та  
гра ђе вин ског ма те ри ја ла за 15 ко ри
сни ка укуп не вред но сти 126.000 евра. 
По ред то га, за ства ра ње и по бољ ша
ње усло ва ста но ва ња ових по ро ди ца, 
ку пље не су три ку ће и до де љи ва не 
јед но крат не по мо ћи у гра ђе вин ском и 
дру гом ма те ри ја лу. 

 На ша оп шти на је ма ла и за до дат на 
сред ства кон ку ри ше мо про јек ти ма код 
дру гих ни воа вла сти кроз ко ја оства ру
је мо до дат на сред ства. Не знам да ли 
још не ка оп шти на мо же да се по хва ли 
са ово ли ким бро јем ре а ли зо ва них про
је ка та. Што се ти че бу џе та ко ји смо 
усво ји ли за ову го ди ну, он је про јек то
ван на 715 ми ли о на, што је, у од но су 
на прет ход ну за два ми ли о на ви ше – 
за кљу чу је Ка зи ми ро вић. 

Са ња Ста не тић

ЗАВОД ЗА ЗАШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ СРЕМ СКА 
МИТРО ВИ ЦА

Обно вље ни сим бо ли
бор бе про тив фаши зма 
У 2017. годи ни Завод за 

зашти ту спо ме ни ка кул
ту ре Срем ска Митро

ви ца завр шио је неко ли ко 
зна чај них про је ка та. Ова уста
но ва кул ту ре бри не о непо
крет ним кул тур ним добри ма 
Сре ма и север ног дела Мачве. 
Како исти че дирек тор Заво да 
Љуби ша Шула ја, захва љу ју ћи 
сред стви ма Мини стар ства за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, у овој годи
ни је завр ше на рекон струк ци ја 
спо ме ни ка „Сло бо да“ на Ири
шком вен цу, инве сти ци о но 
ула га ње у Спо мен ком плекс 
„Срем ски фронт“, а сре ђен је 
и спо ме ник жртва ма фаши зма 
и фаши стич ког теро ра у Диво
шу, који је тако ђе био у лошем 
ста њу.

Након више го ди шњих и 
честих дева ста ци ја, сим
бол бор бе Вој во ђа на про тив 
фаши зма у Дру гом свет ском рату, спо ме
ник „Сло бо да“ на Ири шком вен цу, поно во 
има нека да шњи сјај. 

 Обно вље ни су недо ста ју ћи дело ви 
реље фа који су аутор ско дело Сре те на 
Сто ја но ви ћа, кон со ли до ван је поста мент 
и читав пла то пошто је и он био рас тре
сен и ста тич ки је дово дио у пита ње ста
бил ност чита вог спо ме ни ка  каже Шула
ја.

Спо ме ник је мону мен та лан јер је у вре
ме изград ње, 1950. годи не па и касни је, 
спа дао у нај ве ће спо ме ни ке такве врсте 
у нека да шњој Југо сла ви ји.

 Сви зна мо коли ко је жрта ва дао 
народ Вој во ди не у Дру гом свет ском рату 
и спо ме ник је био сим бол анти фа ши
стич ке бор бе Вој во ђа на. Сада је спо ме
ник обно вљен, про стор је при стој но уре
ђен и досто јан је оно га чему је сим бол 
 дода је Шула ја.

Да би се спре чи ле могу ће дева ста ци
је, цео спо ме нич ки ком плекс добио је и 
24часов ни видео над зор и осве тље ње.

Ове годи не су завр ше ни радо ви на 
Спо мен ком плек су „Срем ски фронт“, који 
су тра ја ли неко ли ко годи на и под ра зу ме
ва ли су сре ђи ва ње музеј ске постав ке, 
але је и сада на кра ју саби ра ли ште.

 Спо мен ком плекс зах те ва кон ти ну и
ра но инве сти ци о но ула га ње, али и теку
ће одр жа ва ње. Срем ски фронт је сим бол 
анти фа ши стич ке бор бе и сада оста је да 
се пове де рачу на о теку ћем одр жа ва њу 
ком плек са – каже Шула ја. 

Поред одр жа ва ња спо ме ни ка из 
осло бо ди лач ких рато ва, који се нала зе 
на тери то ри ји Сре ма и север ног дела 
Мачве, уз помоћ Мини стар ства кул ту ре 
струч ња ци из Заво да кон ти ну и ра но раде 
на кон зер ва ци ји моза и ка. 

 Ове годи не смо ради ли кон зер ва ци

ју моза и ка у про сто ри ји број 16 Цар ске 
пала те. Кон зер ва тор ска ради о ни ца је 
сва ка ко нешто што је врло зна чај но за 
Срем ску Митро ви цу, то је једи на кон зер
ва тор ска ради о ни ца на овим про сто ри ма 
која се бави искљу чи во кон зер ва ци јом 
антич ких моза и ка и то је наша вели ка 
част  рекао је Шула ја.

У окви ру про јек та Мини стар ства кул
ту ре „Гра до ви у фоку су“, Гра ду Срем
ска Митро ви ца одо бре на су сред ства за 
рекон струк ци ју Жит ног трга у Срем ској 
Митро ви ци. Радо ви су поче ли у дру гој 
поло ви ни годи не и оче ку је се да буду 
окон ча ни до апри ла или маја наред не 
годи не. Про јект ну доку мен та ци ју ура дио 
је Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Срем ска Митро ви ца. 

 Ради се о антич ком лока ли те ту на 
којем се кон зер ва тор ски радо ви врше 
на лицу места. Наши ста ри ји мешта ни 
се сећа ју да се на том лока ли те ту, када 
је иско пан 60их годи на про шлог века 
видео и део ули це и кана ли за ци је. Али 
вре ме је учи ни ло сво је и сада је део 
иско пи на покри вен сло јем хуму са. Наш 
зада так је да се лока ли тет вра ти у прво
бит но ста ње када је иско пан. Про јек
том је пред ви ђе но и да лока ли тет живи 
зајед но са гра дом, те ће се на самом 
Жит ном тргу поста ви ти бина и три би не 
и на њему ће се одви ја ти све кул тур не 
мани фе ста ци је током лет њих месе ци – 
наво ди Шула ја. 

На кра ју годи не, ових дана, завр ше на 
је фаса да на згра ди у цен тру гра да, која 
је спо ме ник кул ту ре, у којој су сме ште ни 
Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре и 
Тури стич ка орга ни за ци ја и тиме су окон
ча ни пла ни ра ни радо ви за ову годи ну 
ове уста но ве кул ту ре. 

Б. Села ко вић

Љуби ша Шула ја
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ВУК КОСТИЋ, ГЛУ МАЦ

Глу мац Вук Костић нај ши рој публи
ци је сва ка ко нај ви ше познат по 
сво јој уло зи хра брог поли циј ског 

инспек то ра Алек сан дра Јако вље ви ћа у 
сери ји „Уби це мог оца“ која је у првој 
сезо ни беле жи ла пози тив не кри ти ке и 
добру гле да ност. 

Вук Костић је и  један од глу ма ца у 
пред ста ви „Жен ски орке стар“ Југо сло
вен ског драм ског позо ри шта која је 
пред рум ском публи ком изве де на 18. 
децем бра. Покло пио се тај датум и са 
почет ком при ка зи ва ња дру ге сезо не 
поме ну те кри ми сери је „Уби це мог оца“, 
а то је била и при ли ка за кра ћи раз го
вор са њим.

Ваша прва уло га је била када сте 
има ли шест годи на, у „Ате љеу 212“, 

у култ ној пред ста ви „Све ти Геор ги је 
уби ва ажда ху“. Има ју ћи у виду да су 
вам и отац и деда били глум ци, да ли 
сте већ тада зна ли да кре ће те њихо
вим сто па ма, за раз ли ку од вашег 
бра та који је рони лац?

ВУК КОСТИЋ: Јесте, знао сам. Брат 
није, он воли мора и дале ке земље, а ја 
сам као мали мислио и веро вао да ћу 
бити глу мац.

У мно гим фил мо ви ма и сери ја ма 
игра те жесто ке мом ке, ван зако на. Да 
ли игра ње ова квих уло га може да 
вас дове де у ситу а ци ју да игра те 
само такве слич не, фах уло ге, да ли 
о томе раз ми шља те пре при хва та ња 
уло ге?

 А ја благ човек. Па не могу ја ту 
ништа, шта тре ба, да седим кући? Ја 
морам да радим овај посао, а ваљ да 
ме људи тако дожи вља ва ју, за те уло ге. 
Ја ина че обо жа вам коме ди ју, а играо 
сам само јед ну, „Малу ноћ ну музи ку“ и у 
позо ри шту јед ну коме ди ју. Ова пред
ста ва коју игра мо вече рас, није коме ди
ја, реч је о мју зи клу, има сме шних сце
на, али то није коме ди ја по жан ру.

Иско рак из таквих уло га је ваша 
глав на уло га у попу лар ној кри ми 
сери ји „Уби це мог оца“ која је рађе на 
по свим стан дар ди ма попу лар них 
сери ја у све ту – да се зна број епи зо
да, сезо на… Ево чули смо да ће бити 
и тре ће и четвр те сезо не. Како је 
бити део таквог јед ног вели ког про
јек та, какав је то иза зов за глум ца, а 
сле ди и мно го већа попу лар ност. 

 Да, то је исти на. Што кажу коле ге 
кад уђеш у кућу неде љом уве че, то је 
нека дру га димен зи ја. После 30 – 40 
фил мо ва, опет је ова ко дру га чи је, јер 

играш неког пози тив ног лика, што ја 
рет ко играм, то је „кад је мали побе дио 
вели ког“, прав да, инспек тор и онда се 
људи пои сто ве те. То је вели ки плус што 
је пози ти ван лик, мени је супер легао и 
у пра во вре ме, и лепо се осе ћам у том 
Јако вље ви ћу, пот пу но сам сло бо дан и 
нисам имао ника квих про бле ма да се 
вра тим у његов лик после годи ну дана. 
Није било про бле ма, јер је прав да, Бог 
и закон на нашој стра ни.

Прет по ста вљам да зна те да је 
доста људи раз о ча ра но што се дру га 
сезо на неће при ка зи ва ти као и прва 
на РТС, мање људи може ово да гле
да. Нарав но, ова ква одлу ка нема 
везе са вама, само кон ста ту је мо.

 Ја немам ништа са тим. Виде ће и ти 
што сада не могу, биће после сигур но 
на некој телевизији са наци о нал ном 
фре квен ци јом, тако да ће је и гле да о ци 
који су је сада „про пу сти ли“, сигур но 
гле да ти. Ја само волим да одра дим 
свој посао коли ко нај бо ље могу, ја свој 
део посла морам да одра дим добро, 
без обзи ра где ће се то при ка зи ва ти.

У сери ји глу ми те са Мар ком Јан ке
ти ћем, чији је отац глу мац Миша Јан
ке тић био и добар при ја тељ са 
вашим оцем глум цем Михај лом 
Кости ћем Пља ком.

  Наше суд би не се у овој сери ји пре
пли ћу и баш ми је дра го што ту уло гу 
игра баш он.

Осво ји ли сте и доста награ да, 
поред више наших,  и награ ду у Грч
кој као и награ ду фран цу ске ака де
ми је за глу му у фил му „Живот је 
чудо“ 2005. годи не. Коли ко те награ
де зна че и да ли је то можда био пут 

за уче шће у неким стра ним фил мо
ви ма?

 Јесте, у Пари зу, доде ли ли су ми је 
Чапли но ва уну ка и Мики Маној ло вић. 
Нисам, био сам само у јед ном фран цу
ском и у јед ном укра јин ском фил му, 
таман пре него што је тамо пукло. 
Нисам тај филм ни гле дао.

Да ли је боље да награ да дође док 
је глу мац млад, да доби је одре ђе но 
само по у зда ње?

 Боље када је глу мац млад, да доби
је мало кри ла. Пого то во те награ де 
после свих тих рато ва и све га што смо 
пре жи ве ли. Ја сам поми слио, ево сад 
ће да кре не та кари је ра. Пре ко је ужа
сно тешко, увек си неки гра ђа нин дру гог 
реда.

Како про це њу је те ову годи ну на 
изма ку када је ваш посао и кари је ра 
у пита њу?

 Одлич но, што се мене тиче и 2018.  
може бити иста ова ква, само да мало 
поја чам изла ске у лов. (Вук је познат 
као човек који воли лов и пеца ње, 
прим. аут)

Упи са ли сте и мастер сту ди је исто
ри је фил ма. Докле сте сти гли?

 Јесам, али не могу да идем на пре
да ва ња. Инте ре су ју ме раз ли чи те ства
ри, али за ово нисам имао вре ме на и 
стр пље ња.

 
Шта бисте поже ле ли нашим чита о

ци ма у 2018. годи ни?
 Што више да се изла зи у лов, да се 

пеца риба и да се иде у кафа ну, коли ко 
ко може.

Сми ља Џаку ла

Лепо се осе ћам
као Јако вље вић

Вук Костић у пред ста ви Жен ски орке стар (Фото: Лидија Јергић)
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ШИДСКА ЗВЕЗДА НА НЕБУ ИЗНАД ИСТАНБУЛА

Планетарна слава
Саве Шумановића

У Истанбулу је 11. и 12. децембра 
2017. године у организацији 
Istanbul Technical University, 

Faculty of Architecture, University of 
Innsbruck i Austrian Science Faund 
(FWF) одржана Прва међународна 
конференција посвећена Андре Лоту. 
Галерија слика „Сава Шумановић“ 
била је један од учесника. 
Представили смо Саву Шумановића и 
његово стваралаштво међународној 
научној и стручној јавности, у 
контексту: Андре Лот, Париз и његови 
страни студенти – каже Весна 
Буројевић, директорка Галерије и 
учесница на овој значајној 
међународној конференцији 

Сликар светског формата 
из нашег сокака

М НОВИНЕ: Како је Шид постао 
познат на светској уметничкој мапи?

ВЕСНА БУРОЈЕВИЋ: Један од 
стратешких циљева Галерије је 
представљање Саве Шумановића 
на међународној ликовној сцени. 
То је оно што нам недостаје. Сава 
Шумановић је 1930. године дошао из 
Париза, тамо је имао неко име. Успео 
је да буде запажен од размажене 
ликовне критике Француске која је 
у оно време имала заиста избор 
сликара којима ће посветити време и 
место и у часописима. Његова дела 
су репродукована, учествовао је на 
свим изложбама. „Пијани брод“ је 
репродукован на насловној страни 

једног ликовног часописа 1928. године 
у марту. Сава Шумановић је стекао 
име у интернационалном смислу. 
Париз је у то време био центар света. 
Када се вратио у Србију наставио је да 
ради, имао је добре разлоге за то. 

Последњих година урадили смо низ 
нових анализа, дошли смо до сазнања 
да је Сава Шумановић током последње 
деценије у ствари урадио све оно што 
је желео и што је најавио на почетку 
своје каријере. И у моменту када је 
био тренутак за повратак и за тражење 
места за међународној ликовној 
сцени након изложбе 1939. за коју сви 
знамо да је најзначајнији моменат у 
каријери Саве Шумановића зато што је 
представио 480 слика врло успешно у 
септембру 1939. доживео је успех код 
тадашње југословенске критике и био 
је можда прави моменат да се врати 
у Париз. Међутим, почео је Други 
светски рат и сви знамо шта се онда 
догодило. Он је наставио да слика до 
последњег дана али је 1942. године 
убијен и после тога је некако Сава 
Шумановић остао наш. 

Имао је различите третмане током 
свих тих година, од 1942. године па 
до данас. Срећом његова мајка је 
поживела дуго, до 1968. и успела је да 
оствари велики циљ да сачува његове 
слике и у рату и након рата и да 
оствари велики заједнички сан да се у 
Шиду отвори Галерија која је отворена 
1952. године и од тада ми се бавимо 
Савом Шумановићем и његовим 
делом како најбоље умемо и можемо, 
зависно од ситуације. 

У Истанбулу је 11. и  
12. децембра 2017. 

године у организацији 
Istanbul Technical 

University, Faculty of 
Architecture, University 
of Innsbruck i Austrian 

Science Faund (FWF) 
одржана Прва 
међународна 

конференција 
посвећена Андре Лоту. 

Галерија слика „Сава 
Шумановић“ била је 
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Представили смо Саву 
Шумановића и његово 

стваралаштво 
међународној научној 
и стручној јавности, у 
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Углавном заштита и презентација 
дела Саве Шумановића је нешто чиме 
смо сви ми који радимо у Галерији 
посвећени, а дошао је и моменат да 
изађемо ван оквира наше земље. 

Сава Шумановић је у региону 
афирмисан, то се зна, на простору 
бивше Југославије да и сви који 
праве неке пресеке прегледа увек 
уврсте у све Саву Шумановића. То је 
наша велика срећа. Међутим, заиста 
је штета што је он остао само наш 
најзначајнији српски сликар 20. века. 
Последњих година смо дошли до неких 
нових сазнања, нешто сами, нешто 
уз помоћ пријатеља. У међувремену 
смо  развили пријатељске контакте 
са многима који имају неке везе 
са Шидом, тако да су нам неке 
информације постале доступне. 
Сазнали смо за постојање две слике 
у два музеја у Француској. Тако смо 
разбили фаму, односно нисмо ми, али 
наше колеге су, потпуно нам је јасна 
целокупна ситуација учествовања 
око декорисања првог стуба када се 
уђе у ту чувену кафану Купола који 
је осликао Сава Шумановић. И то 
су неки трагови Саве Шумановића у 
Француској. То би био почетак наше 
приче и излазак у иностранство и 
оно што је јако интересантно шта се 
догодило. 

Раме уз раме са
својим учитељем

Шта за свет представља уметност 
Андре Лота?

Недавно смо добили позив и 
обавештење да је дошао тренутак 
да се организује прва међународна 
конференција о Андре Лоту. Нама је 
то јако значајно. Андре Лот је учитељ 
Саве Шумановића и учитељ многих 
југословенских односно српских 
сликара. Андре Лот је код нас третиран 
као ликовни педагог који је извршио 
одређен утицај на развој наше 
модерне уметности и ово је за нас 
представљао један значајан тренутак. 
Да Сава Шумановић изађе у свет 
раме уз раме са својим учитељем, 
односно, да уз причу о Андре Лоту ми 
представљамо Саву Шумановића.  Ја 
мислим да не постоји бољи начин за 
излазак у свет, јер је Андре Лот заиста 
једно значајно име за развој модерне 
светске уметности који нажалост исто 
након смрти није имао одговарајуће 
место. 

Андре Лот је умро 1962. године 
и припадао је струји која је била у 
нескладу са датим тренутком. Његова 
реченица, његово начело „повратак 
реду“ је основа његове теорије и 
педагошког рада и можда је то разлог 
што до сада њему није посвећена 
адекватна пажња. Андре Лот је 
афирмисани уметник, а код нас је 
третиран као ликовни педагог.

Та прва конференција организована 
пре неколико дана у Истанбулу 
представљала је велики изазов и 
нешто што нисмо смели пропустити. 

Потрудили смо се и организовали. 
Али, да поменем, 1974. године 
Катарина Амброзић је организовала 
изложбу у Народном музеју „Андре 
Лот и његови југословенски ученици“. 
То је била прва таква изложба на 
свету. (Тек ове године у септембру 
у Шведској је уприличена изложба 
„Андре Лот и шведски кубизам“ где 
су обухваћени шведски уметници који 
су били ученици Андре Лота.) То смо 
искористили да се представимо не 
као неко ко је ту случајно, него смо се 
представили као неко ко је још 1974. 
године организовао сличну изложбу. 
И на тој изложби највећи број дела 
је био посвећен Сави Шумановићу. И 
као најбољем ученику Андреа Лота, 
јер постоји и прича и запис о томе 
како је Андре Лот истицао да му је 
Сава био најбољи ученик. Све смо то 
искористили, позвала сам колегиницу 
Жану Гвозденовић, која је радила 
у Музеју савремене уметности у 
Београду и која је прави човек за причу 
о другим ученицима Андре Лота, а ја 
сам представила Саву Шумановића. То 
је била прилика коју нисмо смели да 
пропустимо. 

Отворили смо очи многима 
из света уметности

Шта Андре Лот представља за 
данашњи свет?

Пријавили смо се са великим 
задовољством и са великом 
одговорношћу, јер замислите сад 
после толико година, више од пола 
века, ми причамо неком за кога 
претпостављамо да не зна ништа 
о Сави Шумановићу. Били смо у 
праву. Учесницима те конференције 
Сава Шумановић је био непознат. 
А право да вам кажем и нама су 
њихови уметници били непознати. 
У томе и јесте величина ове приче. 
Кроз академију Андреа Лота за преко 
50 година је прошло 1.530 ученика 

из целог света. Једино из Африке 
нисмо никог пронашли. Колегиница 
из Вашингтона је представила 27 
јужноамеричких сликара који су били 
ученици Андре Лота. Оно што је 
интересантно Андре Лот је отворио 
своју школу и у Бразилу. Представљен 
је један мексички уметник. Колегиница 
из Аустрије бавила се палестинским 
сликарима. Наши домаћини из 
Турске су представили своје сликаре 
ученике Андре Лота. Они њих зову 
мисионарима, јер Турска је подржала 
своје уметнике који су отишли у свет 
и донели модерну уметност. И заиста 
смо могли да упоредимо, онако на 
први поглед, где би Сави Шумановићу 
било место у том друштву. Мене је 
колегиница из Вашингтона, која се 
бави јужноамеричким уметницима  
највише заинтригирала. Она је заиста 
обрадила 27 уметника, из целе Јужне 
Америке из Еквадора, Боливије, из 
Бразила наравно. Међу њима су неки 
који су направили велики успех. 

Рецимо један уметник ће имати 
велику ретроспективну изложбу у 
Музеју модерне уметности у Њујорку. 
Из њене презентације се могло учити 
како се ради овај посао. Колеге 
из Аустралије, нису дошле, али су 
послале филм, три аустралијске 
уметнице су биле ученице Андре Лота. 
Током разговора са организаторкама 
смо сазнали да и у Јапану има ученика 
Андре Лота, тако да ће нас на следећој 
конференцији бити више и зато је 
важно што смо ми били учесници прве 
конференције. 

Како то да је баш Истанбулу 
припала част да буде домаћин овако 
значајном догађају?

Вероватно зато што су могли да 
финансијски поднесу. Заиста је све 
било дивно. Тај факултет је огроман, 
мени је све било јако лепо и осећала 
сам да припадам ту. Била сам учесник 

Весна Буројевић у граду на БосфоруВесна Буројевић у граду на Босфору
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једног семинара у Италији и код нас, 
али ово је било нешто изузетно. И 
драго ми је да смо се колегиница и 
ја уклопиле и да смо представиле 
Саву Шумановића и наше уметнике. 
Наша домаћица је професор на том 
факултету и она води постдипломске 
студије, тако да су студенти помагали 

у организацији, они су нас дочекали 
на аеродрому, провели где треба. 
Присуствовали су нашем излагању. 
Све је забележено, све је снимљено и 
очекујемо монтиран материјал. Други 
дан конференције смо разговарали о 
будућим корацима и имамо неколико 
предлога и могућности. У сваком 
случају прича је значајна, на светском 
нивоу, значајна је за нас, за Андре 
Лота, значајна је да се прати пут 
човека који је извршио утицај на развој 
модерне уметности у целом свету. 
Јер уметници који су код њега били 
полазници курса су се вратили својој 
кући и понели знање, образовање, 
утиске. 

Паралеле између Андре 
Лота и Саве Шумановића
Шта је заједничко између Саве 

Шумановића и његовог учитеља 
Андре Лота?

Ми смо захваљујући записима 
Саве Шумановића, а и још неким 
документима којима смо ушли у 
посед, сазнали да је Сава први пут 
отишао у атеље код Андре Лота 1920. 
године. И то је он написао у оном свом 
значајном аутобиографском тексту. 
Тај први боравак у Паризу је оставио 
неизбрисив траг на Саву Шумановића. 

Ми имамо сећања, записе његових 
колега са студија који сведоче о томе 
да је Сава куповао репродукције 
проучавао их, уочавао односе 
који су стари мајстори на сликама 
дефинисали и када би их проучио 
онда би их одбацио. Нису му више 
биле потребне. То је тај повратак реду 
и ред који су се уметници вековима 
трудили да прилагоде људском оку, 
да би боље уживали у уметничком 
делу. Кад је отишао у атеље Андре 
Лота суочио се са тим да и Андре Лот 
на сличан начин третира уметност. 
Сава Шумановић је код Андре Лота 
пронашао одговоре на своја питања. 
Сваки сегмент у стварању уметничког 
дела је битан. Ми стално говоримо 
како је Сава Шумановић сам правио 
боје, а тек сад смо сазнали да је 
Андре Лот своје ученике испитивао 
о хемијском саставу боја. Они су се  
чудили шта ће им то. А Лот је говорио 
да је то јако битно, да би боје биле 
компатибилне, да би се добио ефекат 
који се жели, мора се знати хемија. И 
сада знамо зашто је Сава Шумановић 
сам правио боје. Ми смо рекли, зато 
што није хтео да му слике потамне, а 
сигурно је постојао дубљи разлог за 
то. То поштовање традиције и усвојено 
знање и сва достигнућа претходних 
генерација су у свакој слици Саве 
Шумановића. 

Да ли је Сава био некако „у 
сенци“ за време комунистичког 
режима? Био је из богате 
грађанске породице. Можда због 
тога рецимо?

Можда да, а можда и не. Зависи од 
става. Нисам се бавила ставовима 
уметности после Другог светског 
рата. Не бих никога да помињем. 
Великог уметника и велика уметничка 
дела не може ништа спречити да 
пронађу пут. Ако је Пијани брод 
продат на изложби 1928. и био у 
приватном власништву, ту није било 
политике. Сви велики музеји имају 
дела Саве Шумановића.

Савино дело 
преживело је 
све системе

Пијана лађа  најпознатија слика Саве Шумановића

КУЛТУРА
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То је такође начело Андре Лота. Не 
као имитација, него интерпретација, 
отприлике, али са пуно личности 
уметника. То је пресудно, личност 
уметника. Интересантан је цитат 
Момчила Стевановића, једног од 
ученика Андре Лота који је са Савом 
био на курсу: од Андре Лота може 
свако да научи много, ко год поред 
руке и срца употребљава и главу док 
слика. Андре Лот је инсистирао на 
образовању и познавању геометрије. 
Да би уметничко дело било врхунско 
и да би допрло до посматрача, да онај 
ко га гледа осети његову лепоту и да 
га разуме, потребно је велико знање 
уметника. Инспирација је неопходна, 
али је она краткотрајна, а дела се 
остварују за вечност.

Сава Шумановић има много особина 
које су веома сличне Андре Лоту. 
То видимо код Саве Шумановића у 
теоријским текстовима које је објавио 
1924. у Загребу, покушавајући да 
објасни публици и ликовној критици 
која није прихватала новине у настанку 
уметничког дела које је он донео из 
Париза. Читајући та два теоријска 
текста можемо да сазнамо што је 
Сава мислио, у чему му је Андре Лот 
помогао, шта да разјасни и на чему 
је даље радио до краја живота. Ми 
видимо до последњег дела тај ред 
на сликама Саве Шумановића који 
му неко може оспоравати. Међутим, 
управо су то врхунска уметничка дела 
у којима ми уживамо. Она су створена 
за вечност. Е у томе је поента великог 
уметника и великог уметничког дела. 
На овој конференцији смо проширили 
знање и о уметности и о Андре Лоту 
и о Сави Шумановићу и заиста је ово 
историјски тренутак за нашу Галерију. 
Сада је пред нама велики задатак да 

пронађемо начин да Саву Шумановића 
што боље представимо, да пронађемо 
нове конференције и сусрете. Већ 
радимо на томе. 

Последњих неколико година бавимо 
се на савремен начин анализом 
дела Саве Шумановића. Галерија 
је објавила монографију Шидијанке 
ауторке др Лидије Мереник. Урадили 
смо и анализу циклуса Дечји ликови. 
Обе анализе говоре о томе како се 
ствара дело за вечност и зашто је 
Сава Шумановић толико уложио себе. 
Он је заиста целог себе уложио у свој 
рад. 

Многи полажу „право“
на дело великог сликара
Највећи српски сликар не припада 

само нама?
Сава Шумановић има своје место у 

хрватској историји уметности зато што 
је тамо завршио ликовну академију 
и зато што се тамо налазе многе 
од његових најзначајнијих слика, 
поготово из првог периода. Када се 
у Хрватској ради пресек историје 
уметности 20. века не може се без 
Саве Шумановића. Имали смо сада 
две изложбе у Новом Саду у којима 
је остварена добра сарадња са 
хрватском Модерном галеријом и са 
колегама из Хрватске. То је нормално, 
Сава Шумановић је тамо завршио 
академију, тамо живео, радио. 

Периодизација стваралаштва Саве 
Шумановића које је поставио Миодраг 
Протић управо говори о томе да су 
се његове ликовне поетике мењале 
од места до места где је живео. Када 
је студирао у Загребу то је први 
загребачки период, кад одлази у Париз 

то је први париски период. Па се 
враћа у Загреб то је други загребачки 
период, слика другачије под утицајем 
Париза, онда опет одлази у Париз, то 
је други париски период, па се трећи 
пут врат у Париз... Стваралаштво 
Саве Шумановића је везано за место 
становања. 

Последња деценија у Шиду је 
синтеза свега што је могло да се 
синтетизује. Талента, образовања, 
искуства Париза као нечег модерног 
и свих других искустава. Постојали 
су идеални услови за рад које му 
је породица обезбедила. Да не 
заборавимо, Сава је имао прилику 
да види комплетно стваралаштво 
претходних генерација, да упије и 
новине и традицију. Париз је био 
специјално место између два светска 
рата. Сви су ишли у Париз, центар 
света. Сви који су желели да пронађу 
своје место у свету, после Првог 
светског рата, су отишли у Париз. 
То је била једна посебна енергија 
и то се више никад није поновило у 
Паризу. После хаоса Првог светског 
рата Париз је био место које је имало 
капацитет да прихвати уметнике. 
Постојао је разрађен систем и галерија 
и колекционара, цела екипа је стајала 
иза те појаве силних уметника. У 
Паризу је био Пикасо, Ривера, нема 
ко није био у Паризу. Ко је држао до 
себе у том тренутку је морао бити 
у Паризу. Сава Шумановић је први 
српски уметник у Паризу, после њега 
су дошли и други, преко 20 уметника 
са југословенске територије је било у 
академији Андре Лота. Они су се сви 
вратили кући. И без сумње Андре Лот 
је учествовао у развоју наше модерне 
уметности. 

Владимир Ћосић

Неки овдашњи публицисти, 
неправедно, као да се више баве 
приватним животом и природом 
болести од које је Сава боловао, 
него његовим уметничким делом?

Ко жели да тражи мане и неко 
зло, наћи ће, ко жели да тражи 
добро, наћи ће. Сваки пут када 
читам аутобиографски текст Саве 
Шумановића, који уопште није дугачак, 
пронађем нешто ново у њему. Имам 
утисак да није мерио сваку реч, да 
је искрено написао тих пар страница 
о свом животу. Сава Шумановић је 
далеко више од онога што ми сви 
знамо о њему. Али, приметила сам и 
да су тај аутобиографски текст читали 
и они који нису били расположени да 
чују оно шта Сава Шумановић има да 
каже, да су они тражили оно шта су 
желели да нађу. И то је права истина, 
ко шта жели да види и види. 

Стално понављам ову причу. Сава 
Шумановић је 12 година живео у 

Шиду. Шид је мало место. О породици 
Шумановић не постоји ниједан трач. 
Они који су радили код њих кажу да 
је било часно радити у тој кући. Они 
који се сећају Персиде Шумановић 
кажу све најлепше о њој, то је била 
једна снажна жена која је доживела 
велику трагедију изгубивши сина 
јединца. Затим,  прича о Словенки, 
то је заиста прави поклон. Да 
после толико година добијемо 
једно независно казивање из самог 
центра домаћинства Шумановића, 
кроз приповедање девојке која је 
служила у тој кући. Говорим о једној 
угледној кући, о госпођи Персиди и 
господину Сави који је био изузетно 
лепо обучен када је шетао градом, 
који је поздрављао суграђане на 
улици. То су сећања, не постоје у 
тим сећањима неки чудни догађаји. 
Да је постојао било какав ексцес, он 
би остао забележен у овом нашем 
малом месту. У то сам сигурна. 

Сава Шумановић и
таблоидна публицистика

Сава Шумановић у Шиду
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ЈКП „ТОПИ ФИ КА ЦИ ЈА“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Даљин ски систем гре ја ња 
ком плет но ауто ма ти зо ван
Посло ва ње ЈКП „Топи

фи ка ци ја“ у 2017. 
годи ни обе ле жи ло је 

поред редов ног ремон та 
пред греј ну сезо ну и радо ви 
на мре жи у насе љу КП Дом 
и уград ња кало ри ме та ра у 
стам бе ним згра да ма.

Радо ви у насе љу КП Дом 
поче ли су још 2008. годи
не, а до сада је завр ше но 
50 посто мре же. Оста ло је 
још да се ура ди око чети
ри кило ме тра што би тре
ба ло да се завр ши за две 
годи не. Оно што је још 
ове годи не ура ђе но јесте 
уград ња кало ри ме та ра. 

Како наво ди дирек тор 
ЈКП „Топи фи ка ци ја“ Слав
ко Сла до је вић, уград ња 
кало ри ме та ра није оба ве за 
овог пред у зе ћа, али су их 
они ипак угра ди ли.

– Све под ста ни це су 
опре мље не кало ри ме три
ма, а они се нала зе и у сва
ком ула зу у стам бе ну згра
ду. Губи ци који буду ишли 
од под ста ни ца до самих 

згра да пада ће на терет 
Топли фи ка ци је. Морам 
рећи да смо ми једи на 
топла на на даљин ско гре
ја ње у Срби ји. Што се тиче 
поје ди нач них ста но ва, 
посто ји тех нич ка могућ ност 
уград ње кало ри ме тра, али 
ми то не ради мо. То раде 
овла шће не фир ме, а цена 

је око 350 евра. Ко жели 
поје ди нач ни кало ри ме тар 
може код нас може да се 
инфор ми ше, јер ми даје мо 
инфор ма ци ју о томе ко је 
овла шћен за њихо ву уград
њу. Само, про цес уград ње 
мора бити одра ђен уз наш 
над зор – исти че Сла до је
вић.

Ове годи не ура ђе на је 
ауто ма ти за ци ја свих под
ста ни ца на нивоу Гра да, 
што зна чи да је даљин ски 
систем гре ја ња ком плет но 
ауто ма ти зо ван.

– Наше чети ри локал не 
котлар ни це и 28 под ста
ни ца су ауто ма ти зо ва не и 
пове за не на глав ни систе
ма. Ми над гле да мо ком пле
тан систем Гра да са јед ног 
места, а то нам даје могућ
ност брзе интер вен ци је 
уко ли ко се нешто деси. 
Често врши мо кон тро лу 
цеви, а систем пуни мо са 
деми водом која у себи 
нема мине ра ла који нагри
за ју цеви, тако да су наше 
цеви доста добро очу ва не 
и сва ке годи не се кон тро
ли ше њихо ва дебљи на – 
рекао је Сла до је вић.

Цена гре ја ња се није 
мења ла, про ме ње на је 1. 
јану а ра 2017. годи не и у 
ско ри је вре ме неће доћи 
до поску пље ња.

С. Кота ра нин

Слав ко Сла до је вић

ГРАД СКО СТА НО ВА ЊЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

12 згра да доби ло нове кро во ве
 Град ско ста но ва ње 

Срем ска Митро ви ца је 
поред редов ног одр жа ва
ња стам бе ног и послов ног 
про сто ра, током ове годи не 
инве сти ци о ним радо ви ма 
из соп стве них сред ста ва 
згра да, али и суб вен ци о ни
са ним радо ви ма од стра не 
Гра да Срем ска Митро ви
ца, успе ло да подиг не ква
ли тет живо та сугра ђа на у 
колек тив ном ста но ва њу. 
Изве де ни радо ви теку ћег 
одр жа ва ња и хит них интер
вен ци ја су кошта ли пре ко 
осам мили о на дина ра, а 
под ра зу ме ва ли су изме ђу 
оста лих и поправ ке интер
фо на, бра ва, сте пе ни шне 
расве те, мање поправ ке 
кро во ва због про ки шња
ва ња, сани ра ње кров них 
све тлар ни ка и дру гих еле
ме на та кро ва након олуј ног 
ветра у сеп тем бру, као и 
одгу ше ње кана ли за ци о них 

вер ти ка ла и при кључ них 
шах то ва  наво ди дирек
тор Град ског ста но ва ња 
Милош Ковач, и дода је да 
су нај ве ћи про бле ми стам
бе них згра да дотра ја лост 

кров ног покри ва ча.
 Зајед нич ким анга жо ва

њем, од сеп тем бра 2016. 
до кра ја 2017. годи не је 
извр ше на ком плет на или 
дели мич на заме на кров

ног покри ва ча са пра те ћим 
радо ви ма на 12 згра да у 
гра ду, нај ви ше у Насе љу 
Ста ри мост. Укуп на вред
ност радо ва је 7.880.259 
дина ра, од чега сред ства 
одо бре на на име позај ми це 
изно се 4,8 мили о на дина ра 
– каже Ковач. 

Ове годи не локал на 
само у пра ва је из град ског 
буџе та са 4.896.262 дина ра 
суб вен ци о ни са ла радо ве 
на згра да ма које су у систе
му Град ског ста но ва ња. 

Пред крај годи не, акту
е ли зо ва на је и при ча око 
реги стра ци је стам бе них 
зајед ни ца по новом Зако ну 
о ста но ва њу и одр жа ва њу 
згра да. Згра де су оба ве
зне да реги стру ју стам бе ну 
зајед ни цу а уко ли ко то не 
ура де, биће им поста вљен 
при нуд ни управ ник. 

Б. Села ко вићМилош Ковач
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ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Шири се водо вод на мре жа 
За дирек то ра ЈКП „Водо

вод“ Срем ска Митро
ви ца Бори сла ва Баби

ћа, 2017. годи ну су нај ве ћим 
делом обе ле жи ли инфра
струк тур ни радо ви у скло
пу две нај ве ће инве сти ци је 
у гра ду. У зона ма изград ње 
под во жња ка, јед не кру жне 
рас кр сни це и базе на „Водо
вод“ је радио рекон струк ци ју 
и изград њу водо вод не и кана
ли за ци о не мре же. 

 У зони под во жња ка ура
ђе но је 670 мета ра нове 
водо вод не мре же и 34 нова 
при кључ ка, као и 265 мета ра 
кана ли за ци о не мре же и 21 
кана ли за ци о ни при кљу чак. За 
потре бе базе на ура ђе но је око 
500 мета ра фекал не и атмос
фер ске кана ли за ци је, као и 
при кљу чак на кана ли за ци о ну 
и водо вод ну мре жу – наво ди 
дирек тор „Водо во да“.

Наста вље ни су радо ви на 
изград њи водо вод не мре же 
у Ноћа ју и Рав њу. У Рав њу 
је поло же но око 500 мета ра 
новог цево во да, а одра ђе но 
је све га десе так при кљу ча
ка. Зато се пози ва ју мешта ни 
Рав ња да дођу у Про јект ни 
биро „Водо во да“ и под не су 

зах тев за при кљу чак на водо
вод ну мре жу, како би себи 
обез бе ди ли ква ли тет ну пија
ћу воду. У Ноћа ју је до сада 
изве де но око 150 при кљу ча ка 
и тај посао ће бити интен зи ви
ран сле де ће годи не. 

 На ини ци ја ти ву Саве та 
месне зајед ни це Мачван ска 
Митро ви ца, рад ни ци „Водо во
да“ су почет ком годи не завр
ши ли радо ве на поста вља њу 
новог цево во да у дужи ни од 

135 мета ра у Насе љу Модран 
у Мачван ској Митро ви ци. 
Тиме је решен више го ди шњи 
про блем сма ње ног при ти ска 
који је посто јао због честих 
ква ро ва и цуре ња – дода је 
Бабић.

У локал ним систе ми ма 
водо снаб де ва ња у Диво шу и 
Босу ту угра ђен је уре ђај хло
ро ген који је у функ ци ји пости
за ња здрав стве не исправ но
сти воде за пиће по нај ви шим 

стан дар ди ма. Важан посао 
ура ђен је и на фекал ној црп
ној ста ни ци „Бату то ва“. У 
циљу спре ча ва ња загу ше ња 
пум пи и неа де кват ног про то
ка отпад них вода, ура ђе на је 
сана ци ја посто је ће решет ке. 

Пред крај годи не руко вод
ство ЈКП „Водо вод“ се сусре
ло са про бле мом уру ша ва ња 
буна ра у Диво шу, те мешта ни 
више од месец дана нема ју 
исправ ну воду за пиће. 

 Тај бунар је изгра ђен 1994. 
годи не и једи но је изво ри ште 
за водо снаб де ва ње села. 
Нало же но је хит но буше ње 
новог буна ра на већ посто
је ћој лока ци ји. Радо ви су 
поче ли, финан си ра мо их ми 
из соп стве них сред ста ва и 
оче ку је мо да ће нај ка сни је 
до Божи ћа мешта ни Диво ша 
доби ти воду за пиће – каже за 
крај дирек тор ЈКП „Водо вод“ 
Бори слав Бабић. 

И током ове годи не, није 
било про бле ма са водо снаб
де ва њем током лет ње сезо
не, а с обзи ром на хлад не 
дане из „Водо во да“ апе лу ју на 
потро ша че да зашти те сво је 
водо ме ре током зим ске сезо
не.  Б. Села ко вић

Бори слав Бабић

ЈП „СРЕМ ГАС“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дупло већи број зах те ва
за при кљу чак
При бли жа ва се кра ју годи

на која је за Јав но пред
у зе ће „Срем гас“ зна чи

ла мно го инве сти ци ја и радо ва 
на про ши ре њу гасо вод не мре
же. У неке вели ке инве сти ци је 
које је финан си ра ла локал на 
само у пра ва било је укљу че но 
и ово јав но пред у зе ће, ту се 
пре све га  мисли на изград
њу под во жња ка. Сам про је
кат изград ње овог зах тев ног 
инфра струк тур ног објек та 
под ра зу ме вао је и изме шта ње 
гасо во да, а самим тим и анга
жо ва ње „Срем гаса“.

Како каже дирек тор ка ЈП 
„Срем гас“  Дани ца Недић, 
током целе годи не изво ђе ни 
су радо ви на изград њи и про
ду жа ва њу гасо вод не мре же 
због  додат них зах те ва за при
кљу че ње.

– Број зах те ва које су под
но си ла физич ка лица за при
кљу че ње на гасо вод ну мре жу 

до 1. децем бра је био 108, док 
је 13 зах те ва сти гло од стра
не прав них лица. То је укуп
но дупло већи број зах те ва у 
одно су на прет ход ну годи ну. 
Све већи је број зах те ва прав
них лица, а ту се мисли на 
инве сти то ре који зида ју стам
бе не згра де. Ми кроз зах тев 
јед ног инве сти то ра доби је мо 
више потро ша ча. Тре нут но, 
акти ван број потро ша ча које 
гасом снаб де ва наше јав но 
пред у зе ће изно си 4.803. Ове 
годи не  је заме њен и вели ки 
број мера ча, пре ко хиља ду. 
Они се бажда ре на сва ких пет 
годи на и ми редов но врши мо 
њихо ву заме ну. Тако ђе, из без
бед но сних раз ло га извр ше на 
је кон тро ла и заме на свих оду
шних лула – иста кла је Дани ца 
Недић.

Како за наше нови не каже 
дирек тор ка Дани ца Недић, у 
про грам посло ва ња за 2018. 

годи ну биће  увр ште на два 
изме шта ња гасо во да, што ће 
се финан си ра ти соп стве ним 
сред стви ма. У пита њу су кру
жна рас кр сни ца у Желе знич кој 
ули ци и на Ради нач ком путу.

И на кра ју, Дани ца Недић 
пору чу је да ће и ове греј не 
сезо не омо гу ћи ти потро ша чи

ма да гас у нај хлад ни јим месе
ци ма пла ћа ју у окви ру репро
гра ма током лет њих месе ци. 
Што се тиче цене, дирек тор ка 
Срем гаса каже да ула зна цена 
дик ти ра и цену пре ма крај њим 
потро ша чи ма, али да про ме на 
цене гаса за сада неће бити.

С. Кота ра нин

Даница Недић
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БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“ СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Бога ти про гра ми за
љуби те ље писа не речи
Ср е м  с к о  м и  т р о  в а ч  к а 

Библи о те ка „Гли го ри је 
Воза ро вић“ ове годи не је 

обе ле жи ла 131. рођен дан, тра
ди ци о нал но про мо ци јом књи ге 
добит ни ка НИНове награ де. 
Ово го ди шња добит ни ца Ива на 
Димић про мо ци ју књи ге „Арза
мас“ у митро вач кој Библи о те ци 
одр жа ла је 1. мар та, а затим су 
усле ди ле и дру ге зани мљи ве 
про мо ци је, књи жев не вече
ри, изло жбе и пре зен та ци је. У 
Библи о те ци је госто вао Пре
драг Мар ко вић, Пеца Попо
вић, Горан Тадић, као и мање 
афир ми са ни ауто ри. 

Како наво ди дирек тор 
Библи о те ке Рај ко Секу лић, 
сва ко оде ље ње ове кул тур не 
уста но ве је дало свој допри нос 
у раду Библи о те ке. 

 Тру ди ли смо се да посве
ти мо пажњу гра ђан ству и шко
ла ма, да има мо зани мљи ве 
садр жа је за све узра те. Субо
том смо има ли успе шне деч је 
ради о ни це. На Међу на род ном 
фести ва лу хумо ра за децу у 
Лаза рев цу пет уче ни ка који 
су пред ста вља ли Библи о те ку 
су осво ји ли награ де. Уче ство

ва ли смо и на Сусре ту мла
дих песни ка са тро ме ђе са 
две мла де песни ки ње. После 
дужег вре ме на смо поче ли 
и да изда је мо књи ге мла дих 
ауто ра. Зави чај но оде ље ње 
је ове годи не покре ну ло акци
ју при ку пља ња ста рих сни ма
ка, фото гра фи ја, раз глед ни ца, 
књи га и руко пи са митро вач ких 
ауто ра, зави ча ја ца, јер је бит

но да се гра ђан ство, посеб но 
они мла ђи упо зна ју са исто
ри јом Срем ске Митро ви це и 
људи ма који су живе ли и ства
ра ли у нашем гра ду. Зона мла
дих успе шно ради, а задо во
љан сам како послу је деч је и 
оде ље ње за одра сле – наво ди 
дирек тор Рај ко Секу лић. 

У Библи о те ци „Гли го ри
је Воза ро вић“ током годи не 

орга ни зо ва но је и неко ли ко 
зани мљи вих доку мен тар них 
изло жби, изме ђу оста лих о 
Нема њи ћи ма, Иви Андри
ћу, Ила ри о ну Рувар цу, Мила
ну Јова но ви ћу Бату ту и Ани 
Франк. 

Митро вач ка Библи о те ка бро
ји око 38.000 кори сни ка, цена 
чла на ри не изно си 700 дина ра, 
а током годи не се орга ни зу је 
и неко ли ко акци ја када учла
ње ње буде јеф ти ни је. Пра во 
на бес плат не члан ске кар те 
има ју пен зи о не ри чија је пен
зи ја испод 20.000 дина ра, лица 
која при ма ју соци јал ну помоћ и 
добро вољ ни дава о ци крви. 

Ове годи не Библи о те ка је 
захва љу ју ћи дона то ри ма бога
ти ја за кла вир, а под окри љем 
Библи о те ке са радом је поно
во почео Хор „Сир ми јум кан
то рум“ који и даље води Воји
слав Бугар ски.

На кра ју дирек тор Рај ко 
Секу лић нагла ша ва да има ју 
одлич ну сарад њу са гра ђан
ством и да се тру де да сво јим 
про гра ми ма задо во ље уку се 
свих гене ра ци ја.

Б. С.

Рај ко Секу лић

Јав но пред у зе ће за посло ве урба ни
зма „Урба ни зам“ је прав ни след бе
ник нека да шње Дирек ци је за изград

њу Гра да Срем ска Митро ви ца. Поред 
тога, ово пред у зе ће је на неки начин, 
след бе ник и свих орга ни за ци о них обли
ка инсти ту ци ја које су се бави ле урба ни
стич ком стру ком на про сто ри ма Гра да.

Делат ност пред у зе ћа обу хва та изра
ду про стор них и урба ни стич ких пла но ва, 
урба ни стич ких про је ка та, изра ду про
је ка та пар це ла ци је и пре пар це ла ци је, 
посло ве пра ће ња ста ња у одре ђе ним 
обла сти ма од зна ча ја за изра ду пла но ва 
и кон сал тинг посло ве. Делат ност урба
ни стич ког пред у зе ћа је део ком плек сне 
обла сти пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра 
и насе ља. То је област у којој су посеб но 
изра же ни овла шће ња и инте ре си локал
не зајед ни це – Гра да Срем ска Митро ви
ца, јер се одно си на стра те шко пла ни ра
ње раз во ја гра да на држав ном нивоу, на 
про стор ни и урба ни раз вој, кори шће ње 
земљи шта, кому нал ну инфра струк ту ру и 
зашти ту живот не сре ди не.

ЈП „Урба ни зам“ је и током 2017. годи
не извр ша ва ло струч не посло ве изра де 
про стор но план ске и урба ни стич ке доку

мен та ци је за потре бе осни ва ча, гра да 
Срем ска Митро ви ца, као и град ских јав
них кому нал них пред у зе ћа, инве сти то ра 
и гра ђа на. 

Пре ма речи ма дирек тор ке ЈП„Урба ни
зам“ Мир ја не Вашут, у први план рада 
пред у зе ћа се увек ста вља стра те шки 
план, што пред ста вља  про стор ни план 
тери то ри је Гра да.

 – У 2017. годи ни изра ђен је  вели ки  
број пла но ва детаљ не регу ла ци је, то су 
нај ве ћим делом пла но ви за осни ва ча тј. 
за Град Срем ску Митро ви цу. 80 одсто 
пла ни ра ног смо реа ли зо ва ли, а оста
лих 20 одсто је у току изра де и њихо ва 
реа ли за ци ја се оче ку је у јану а ру или 
фебру а ру 2018. годи не. Оно што желим 
да истак нем јесте да је ура ђен  гене рал
ни урба ни стич ки план  источ не цели не 
Гра да. Ура ђе но је 14 пла но ва детаљ не 
регу ла ци је, чети ри пла на је ура ђе но за 
спољ не инве сти то ре, а оста так за осни
ва ча. Ура ђе но је неко ли ко идеј них про је
ка та пар тер ног уре ђе ња, идеј ни про је кат 
пар тер ног уре ђе ња дрво ре да уз глав ну 
град ску оби ла зни цу и пар тер но реше ње 
насе ља КПД. То су посло ви који се у јед
ној годи ни раде, а у дру гој се реа ли зу ју 

иде је из тог пла на. Награ да за наш рад 
је уче шће на 26.  Међу на род ном сало
ну урба ни зма у Нишу. За про је кат хра ма 
вина у Шуљ му смо доби ли при зна ње на 
25. Међу на род ном сало ну урба ни зма, 
рекла је Мир ја на Вашут. 

С. К.

Уре ђе ње и гра да и села
ЈП ЗА ПОСЛО ВЕ УРБА НИ ЗМА „УРБА НИ ЗАМ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Мирјана Вашут
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ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Воза ре вић се вра тио кући
Годи на која је на изма ку била је вео

ма зна чај на за митро вач ку Гале ри ју 
„Лазар Воза ре вић“. Сли ке митро вач

ког сли ка ра чије име носи ова Гале ри ја 
су про пу то ва ле Срби јом, биле изло же не 
у пре ко 20 гра до ва широм земље, да би 
пред крај годи не, тач ни је 29. новем бра, 
након реста у ра ци је биле поно во изло же
не пред Митров ча ни ма. Изло жбу сли ка и 
црте жа Лаза ра Воза ре ви ћа чини 60 радо
ва наста лих у пери о ду од 1950. до 1967. 
годи не, а сви заин те ре со ва ни могу да је 
погле да ју до кра ја јану а ра 2018. 

– Након пет годи на срећ ни смо што 
смо јав но сти пока за ли сли ке и црте же 
Лаза ра Воза ре ви ћа. Након рекон струк
ци је енте ри је ра и кро ва Гале ри је, као и 
након опсе жне реста у ра ци је сли ка, част 
нам је што је Воза ре вић поно во пред 
Митров ча ни ма. Током прет ход них годи
на, у згра ду Гале ри је је уло же но пре ко 35 
мили о на дина ра и радо ве је финан си ра
ла локал на само у пра ва, а у реста у ра ци ју 
и опре ма ње сли ка пет мили о на дина ра. 
Ово није крај, наста вља мо са радо ви ма и 
сле де ће годи не. Ради ће се фаса да згра
де и опре ми ће мо ков ни про стор од 500 
мета ра ква драт них. Жели мо да ство ри мо 
један мул ти ме ди јал ни про стор, јер Гале
ри ја није зами шље на као ста тич но језгро, 

она је про стор који живи. У њој орга ни зу
је мо ликов не ради о ни це, кон цер те, поет
ске вече ри – изја вио је дирек тор митро
вач ке Гале ри је Милан Марин ко вић.

Захва љу ју ћи анга жо ва њу дирек то ра 
Марин ко ви ћа, вра ћен је ста ри сјај овој 

уста но ви кул ту ре у Срем ској Митро ви ци.
– Тре нут но смо нај о пре мље ни ја Гале

ри ја у држа ви, а по ква ли те ту рада и 
садр жа ја смо у самом врху. Митро ви ца је 
доби ла храм ликов не умет но сти за који 
се оти ма ју сви позна ти умет ни ци да изла
жу. У првој поло ви ни годи не смо на првих 
пет изло жби има ли пре ко 15.000 посе ти
ла ца захва љу ју ћи ква ли тет ном про гра
му. Има ли смо изло жбу сли ка Миле не 
Павло вић Бари ли, Наде жде Петро вић, 
Миће Попо ви ћа, Гора на Митро ви ћа, 
Михај ла Ђоко ви ћа Тика ла – задо вољ но 
исти че дирек тор.

Митро вач ка Гале ри ја више није само 
место оку пља ња љуби те ља сли кар ства. 
У про сто ру ове уста но ве кул ту ре током 
ове годи не орга ни зо ва но је неко ли ко про
мо ци ја књи га, кон це ра та, зани мљи вих 
ради о ни ца. Гале ри ја има одлич ну сарад
њу са митро вач ком музич ком шко лом 
која им је покло ни ла кла вир, па је зауз
врат у окви ру Гале ри је опре мље на кон
церт на сала.

Сви који посе те Гале ри ју „Лазар Воза
ре вић“ у Срем ској Митро ви ци на први 
поглед се оду ше ве изгле дом про сто ра, 
али и садр жа ји ма које ова уста но ва кул
ту ре нуди. За сле де ћу годи ну тако ђе пла
но ва је мно го. Б. Села ко вић

Милан Марин ко вић

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Срем ска Митро ви ца про гла ше на 
за европ ску дести на ци ју
Годи на која је на изма ку била је вео

ма успе шна за Тури стич ку орга ни
за ци ју Гра да Срем ска Митро ви ца. 

Почет ком годи не изда ли су нову публи
ка ци ју „Цар ска аван ту ра“ која садр жи 
нај леп ше фото гра фи је моти ва Гра да, а 
забе ле жи ли су их Митров ча ни. О њеном 
ква ли те ту све до чи и тре ћа награ да на 
Међу на род ном фести ва лу тури стич ких 
публи ка ци ја „Кофер сло ва“ која је у Кру
шев цу доде ље на митро вач кој Тури стич
кој орга ни за ци ји.

 За Град Срем ску Митро ви цу и Тури
стич ку орга ни за ци ју од посеб ног зна ча
ја је доби ја ње титу ле пра те ће европ ске 
дести на ци је почет ком новем бра. Од 
26 при ја вље них дести на ци ја у Срби ји, 
побе дио је Нови Пазар, док су за пра те ће 
дести на ци је иза бра ни Срем ска Митро ви
ца и Заје чар. Кон курс је спро ве ла Тури
стич ка орга ни за ци ја Срби је, а тема избо
ра била је „кул тур ни тури зам“. Иза бра не 
дести на ци је у Срби ји биће увр шће не у 
„Мре жу изу зет них дести на ци ја Евро пе“ 
и про мо ви са не на међу на род ном пла
ну кроз посеб ну публи ка ци ју посве ће ну 
овом про јек ту, као и путем сај то ва Тури
стич ке орга ни за ци је Срби је, Европ ске 
коми си је и дру штве них мре жа. Изу зет но 
смо поно сни на похва ле Коми си је, које 
смо доби ли за пре зен та ци ју нашег Гра да 

– напо ми ње Све тла на Сабо, дирек тор ка 
Тури стич ке орга ни за ци је Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

Тури стич ка орга ни за ци ја је током годи
не уче ство ва ла у орга ни за ци ји неко ли ко 
зани мљи вих мани фе ста ци ја попут Ускр
шње чаро ли је, квиза „Цар ски Сир ми јум“ 
за уче ни ке четвр тих раз ре да основ них 
шко ла, првог Фести ва ла вина и хра не 
„Вин ски парк“, као и првог рим ског фести
ва ла „Цар ски Сир ми јум – град леген ди“.

Све тла на Сабо дода је и да су орга ни
зо ва ли еду ка ци је на тему уна пре ђе ња 
сео ског тури зма, писа ња про је ка та, мар
ке тин га дести на ци је, уче ња из при ме ра 
добре прак се. Уче ство ва ли су на сај
мо ви ма тури зма и Дани ма Вој во ди не у 
земљи и реги о ну. 

 Уго сти ли смо број не нови на ре укљу
чу ју ћи и зна чај ну посе ту меди ја тима 
БИТЕ ФА. „Вин ски путе ви Срби је“ у сво
ју пону ду, као прву дести на ци ју, увр сти
ли су Срем ску Митро ви цу, а постиг нут је 
дого вор са стра ним аген ци ја ма о посе
ти тури ста са кру зе ра нашем гра ду која 
тре ба да усле ди већ у наред ној годи ни – 
при ча Све тла на Сабо.

На кра ју годи не, на међу на род ној кон
фе рен ци ји коју орга ни зу је Дунав ски цен
тар за ком пе тен ци ју 14. и 15. децем бра у 
Бео гра ду: Путе ви ма рим ских импе ра то ра 

и Дунав ска вин ска рута, Све тла на Сабо, 
пред ста ви ла је Град као атрак тив ну 
тури стич ку дести на ци ју и дала допри нос 
уна пре ђе њу сарад ње зема ља уче сни ца 
на овим, све атрак тив ни јим рута ма. 

И ове године је ТО организовала 
Магични трг у центру града.  Б. С.

Све тла на Сабо
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Децем бар је доба годи не 
када се сво де рачу ни и 
када се рези ми ра коли

ко смо били успешни или не 
у годи ни која је на изма ку. 
За дирек тор ку митро вач ког 
Позо ри шта Јеле ну Јан ко вић 
публи ка је та која је обе ле
жи ла ову годи ну. Она у раз
го во ру за М нови не каже да 
Срем ска Митро ви ца има 
обра зо ва ну, испро фи ли са
ну публи ку, заин те ре со ва ну 
за садр жа је које нуди Позо
ри ште „Добри ца Милу ти но
вић“.

 Има мо пра ву позо ри шну 
публи ку, која од позо ри шта 
зах те ва нешто више од пуког 
деко ра. Митро ва ни су у овој 
сезо ни тра жи ли кар ту више 
и то је оно по чему ћу пам
ти ти ову годи ну – напо ми ње 
Јеле на Јан ко вић.

Током ове годи не, због 
оскуд ног буџе та Позо ри шта, 
реа ли зо ва на је само јед на 
пре ми је ра. У пита њу је пре
ми је ра пред ста ве за децу 
„Петрар ка“, на коју је цео 

колек тив Позо ри шта вео ма 
поно сан.

 У пита њу је про је кат са 
којим има мо озбиљ не про
фе си о нал не пла но ве да 
насту па мо на разним позо
ри шним фести ва ли ма. То је 
митро вач ки про је кат, Сини
ша Соћа нин је напи сао 
текст, Дра ган Јови чић Јовић 
је режи рао пред ста ву, а у 
њој глу ме митро вач ки глум
ци. Пред ста ву је упот пу ни ла 
музи ка коју на сце ни изво ди 
митро вач ки бенд „Лост про
фе сорс“ – каже дирек тор ка 
Позо ри шта. 

Током ове годи не, у митро
вач ком позо ри шту госто ва ло 
је мно го пред ста ва и за већи
ну се тра жи ла кар та више. 
Пред редов них госто ва ња 
бео град ских позо ри шта, 
Јеле на Јан ко вић је поно сна 
на то што је успо ста вље на 
сарад ња са позо ри шти ма из 
уну тра шњо сти. 

 Госто ва ло нам је Шабач
ко позо ри ште са пред ством 
„Пери кле“ у режи ји Ники те 

Мили во је ви ћа. Након мно го 
годи на поно во смо успо ста
ви ли сарад њу са Народ ним 
позо ри штем „Сте ри ја“ из 
Вршца. Они су госто ва ли са 
пред ста вом „Едмунд Кин“, 
а ми смо код њих изве ли 
пред ста ву „Јав на лич ност“. 
Госто ва ло нам је и Кру шевч
ко позо ри ште са пред ста вом 
„Лепо ти ца Линеј на“. Има
мо лепу сарад њу и негу је мо 
при ја тељ ство са позо ри штем 
из Вин ко ва ца, а у пла ну су и 
зајед нич ки про јек ти. И ми смо 
тако ђе пуно госто ва ли, а кад 
год смо игра ли наше пред ста
ве у Срем ској Митро ви ци и 
оне су биле добро посе ће не – 
напо ми ње Јеле на Јан ко вић.

Позо ри ште „Добри ца 
Милу ти но вић“ и ове годи не, 
пети пут за редом, орга ни
зо ва ло је сада већ тра ди
ци о нал ну мани фе ста ци ју 
„Позо ри шно лето – Тра го ви 
2017“. Од 28. јула до 5. авгу
ста, нај мла ђи али и они 
нешто ста ри ји су ужи ва ли у 
ква ли тет ном про гра му. Годи
ну завр ша ва ју са ново го ди
шњим пред ста ва ма, задо
вољ ни пре све га одзи вом 
публи ке, која им, како на 
кра ју исти че Јеле на Јан ко
вић, даје ветар у леђа да се 
и даље боре и ства ра ју нове, 
ква ли тет не пред ста ве и уго
ва ра ју нова госто ва ња.

Б. Села ко вић

Публи ка пошту је
оно што ради мо

Јеле на Јан ко вић

ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

УСТА НО ВА ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Фе сти вал бе сед ни штва
обе ле жио годи ну
Уста но ва за не го ва

ње кул ту ре „Срем“ у 
Срем ској Ми тро ви ци 

осно ва на је у ци љу об је ди
ња ва ња ак тив но сти ко је су 
од ве ли ког зна ча ја за раз вој 
ама те ри зма и очу ва ња тра
ди ци је гра да. Же ља осни
ва ча је би ла про мо ви са ње 
умет но сти и под сти ца ње ин
ди ви ду ал не на да ре но сти, и 
у сфе ра ма у ко ји ма ра ни је, 
ни је мо гла до ћи до из ра жа
ја. У ор га ни за ци ји Уста но ве 
за не го ва ње кул ту ре „Срем“, 
а под по кро ви тељ ством Гра
да Срем ска Ми тро ви ца и По
кра јин ског се кре та ри ја та за 
кул ту ру, јав но ин фор ми са ње 
и од но се с вер ским за јед ни
ца ма, 2. сеп тем бра, у окви ру 
фе сти ва ла „Цар ски Сир ми
јум – град ле ген ди“ одр жан 
26. по ре ду Фе сти вал бе сед

ни штва, што је пре ма ре чи ма 
ди рек то ра ове Уста но ве Ду
ша на Др че и обе ле жи ло ову 
го ди ну. 

 Оно што је обе ле жи ло 
ову го ди ну је сва ка ко Фе сти

вал бе сед ни штва ко ји ни је у 
пот пу но сти ре а ли зо ван она
ко ка ко смо ми за ми сли ли, 
јер је на ша же ља би ла да 
бу де ор га ни зо ван на отво ре
ном, али се на да мо да ће мо 

иду ће го ди не ус пе ти у на шој 
на ме ри. По ред то га, тра ди
ци о нал но, у окви ру Но вем
бар ских да на про мо ви сан је 
24. број Ча со пи са за на у ку, 
умет ност и кул ту ру Сун ча
ни сат. У овом бро ју је по ред 
на уч них и ис тра жи вач ких ра
до ва, пред ста вље на ре тро
спек ти ва кул тур них до га ђа ја 
ко ји су одр жа ни про шле го ди
не у гра ду. У на ред ној го ди
ни, тру ди ће мо се да ра зним 
ино ва ци ја ма обо га ти мо кул
тур ни са др жај, што ће нам 
би ти и циљ – ка же ди рек тор 
Уста но ве за не го ва ње кул ту
ре „Срем“ Ду шан Др ча.

Он до да је да је за до во
љан оним што је оства ре но 
у го ди ни ко ја је за на ма, са 
на дом да ће на ред не го ди не 
би ти још бо ље. 

С. Станетић 

Ду шан Др ча
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ИСТО РИЈ СКИ АРХИВ СРЕМ

Две књи ге угле да ле све тло дана
За Исто риј ски архив Срем 2017. 

годи на била је успе шна. Изда ли су 
две књи ге, „Исто ри ја спор та у 

Срем ској Митро ви ци“ и 16. број Спо ме
ни це Исто риј ског архи ва Срем, орга ни
зо ва ли неко ли ко зани мљи вих изло жби 
и про мо ци ја књи га, а узе ли су уче шће и 
у мани фе ста ци ји Ноћ музе ја.

 Дра го ми је што смо у овој годи ни 
изда ли две зна чај не књи ге. Јед на је о 
исто ри ји спор та у Срем ској Митро ви ци. 
У првој књи зи обра ђе на је исто ри ја и 
раз вој фуд ба ла, каја ка, кара теа, џудоа, 
три а тло на и одбој ке у Срем ској Митро
ви ци, а у току је при пре ма и дру ге књи ге 
која ће се бави ти кошар ком, руко ме том, 
атле ти ком и још неким спор то ви ма. 
Наста ви ли смо са изда ва њем Спо ме ни
це Исто риј ског архи ва Срем. Ове годи не 
је иза шао 16. број овог часо пи са, а нови 
глав ни уред ник Спо ме ни це је док тор 
исто риј ских нау ка Ненад Нин ко вић, про
фе сор на Фило зоф ском факул те ту у 
Новом Саду, ина че Лаћа рац. У новом 
овом бро ју Спо ме ни це обја вљен је 
зави дан број радо ва, часо пис се бави 
тема ма као што су трго ви на у Митро ви
ци у 14. веку и исто ри ја Сре ма у 19. и 
20. веку – наво ди дирек тор Исто риј ског 
архи ва Срем Дејан Уме тић.

Исто риј ски архив Срем осно ван је 
1946. годи не, са седи штем у Срем ској 
Митро ви ци. Тери то ри јал на над ле жност 
Архи ва обу хва та Град Срем ску Митро

ви цу и шест општи на Срем ског окру га: 
Ста ру Пазо ву, Инђи ју, Ириг, Шид, Руму и 
Пећин це. Успе шно сара ђу ју са уста но
ва ма кул ту ре из свих седам срем ских 
локал них само у пра ва.

 У овој годи ни смо успе шно завр ши ли 
акци ју при ку пља ња књи га за мана стир 
Бањ ска и мана стир Све тих архан ге ла 
код При зре на. Про је кат је реа ли зо ван у 

сарад њи са Кан це ла ри јом за Косо во и 
Мето хи ју. У сарад њи са уста но ва ма кул
ту ре и књи жев ним удру же њи ма из Сре
ма при ку пи ли смо вели ки број књи га 
које су изда ле упра во ове орга ни за ци је. 
Тако ђе, обе ле жи ли смо и 103. годи шњи
цу Легет ске бит ке при год ним про гра мом 
„Данас овде у срцу Сре ма“ – под се ћа 
Дејан Уме тић.

Током годи не у орга ни за ци ји Исто риј
ског архи ва Срем одр жа но је неко ли ко 
изло жби, а сва ка ко јед на од нај зна чај
ни јих је „Митро ви ца на Сави, вели ке 
опо ме не  вели ки гра ди тељ ски поду хва
ти“. Реч је о изло жби фото гра фи ја и 
архив ске гра ђе о одбра ни гра да од 
поплав них тала са ауто ра Милен ка 
Боби ћа, који је недав но пре ми нуо. 

У окви ру мани фе ста ци је Ноћ музе
ја, Исто риј ски архив Срем орга ни зо вао 
је изло жбе доку ме на та и фото гра фи ја 
из фон до ва: „Вој ни суд за Срем ску 
област (1944 – 1945)“ и „Окру жни суд у 
Срем ској Митро ви ци (1945 – 1948)“ У 
Музе ју Сре ма у сарад њи са Мати цом 
Руси на ова уста но ва кул ту ре је орга ни
зо ва ла и про јек ци ју фил ма „Акци ја 
Висла“. 

На кра ју, дирек тор Дејан Уме тић исти
че да је задо во љан радом Архи ва и 
дода је да Исто риј ски архив Срем и у 
наред ној годи ни пла ни ра да орга ни зу је 
зани мљи ве про гра ме за гра ђан ство.

Б. Села ко вић
Дејан Уме тић

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ОДР ЖА ВА ЊЕ УЛИ ЦА И ПУТЕ ВА „СИР МИ ЈУМ ПУТ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Зим ска слу жба спрем на за снег
Пред у зе ће за одр жа ва ње ули ца и 

путе ва „Сир ми јум пут“ у Срем ској 
Митро ви ци заду же но је за орга ни

зо ва ње зим ске слу жбе, лет ње одр жа ва
ње сао бра ћај ни ца и одр жа ва ње сао бра
ћај них зна ко ва.

Пре ма речи ма дирек то ра „Сир ми јум 
пута“ Миро сла ва Кесе ра, поче так 2017. 
годи не обе ле жи ле су вео ма ниске тем пе
ра ту ре, те је Зим ска слу жба била у дано
ноћ ном дежур ству и успе шно је одго во
ри ла на све зах те ве. 

 Леде ни дани који су око ва ли нашу 
тери то ри ју почет ком годи не пред ста вља
ли су вели ки про блем за функ ци о ни са ње 
сао бра ћа ја. Сне га није било пре ви ше, 
редов но се чистио, али су нам лед и тем
пе ра ту ре испод минус пет сте пе ни Цел
зи ју са пред ста вља ли про блем. По гра ду 
смо због слив ни ка поси па ли само со, а 
на путе ви ма за сео ска насе ља и со и 
ризлу. Задо во љан сам како је све функ
ци о ни са ло, нај ва жни је од све га је да су 
путе ви били про ход ни, а воза чи су мора
ли да при ла го де брзи ну ста њу на путе ви
ма – каже Кесер.

Са дола ском топли јих дана, ура ђе на је 
про це на ста ња путе ва након зим ског 
пери о да и при сту пи ло се изра ди пла на 
лет њег одр жа ва ња сао бра ћај ни ца. У 

над ле жно сти „Сир ми јум пута“ нала зи се 
200 кило ме та ра локал них путе ва, а током 
лет њих месе ци добар део је рекон стру и
сан. 

 Крпи ле су се удар не рупе и сре ђи ва

ле бан ки не. Ура ђе на је хори зон тал на и 
вер ти кал на сиг на ли за ци ја. За лет ње одр
жа ва ње путе ва изво је но је 24 мили о на 
дина ра, а за хори зон тал ну и вер ти кал ну 
сиг на лиз ци ју 10 мили о на дина ра – наво
ди Кесер.

Током годи не заме ње но је доста сао
бра ћај них зна ко ва који су били оште ће
ни, а како каже дирек тор „Сир ми јум пута“ 
Миро слав Кесер, при мет но је да је ове 
годи не стра дао већи број сао бра ћај них 
зна ко ва него рани јих годи на.

 Сада је поно во акту ел на Зим ска слу
жба. Посао је и ове годи не пове рен 
Хидро гра ђе ви на ру. Зим ска слу жба је од 
1. децем бра у дежур ству, па до 31. мар та. 
До сада су има ли неко ли ко интер вен ци ја 
након што је почет ком децем бра пао 
први снег. И даље ће бити у при прав но
сти и реа го ва ти у скла ду са вре мен ским 
при ли ка ма. Пра ти мо стал но вре мен ске 
прог но зе и тру ди мо се да на вре ме одре
а гу је мо, како би нам путе ви били чисти и 
про ход ни. За рад Зим ске слу жбе у сезо ни 
2017/2018. из град ског буџе та је издво је
но 11,5 мили о на дина ра – каже на кра ју 
раз го во ра дирек тор Пред у зе ћа за одр жа
ва ње ули ца и путе ва „Сир ми јум пут“ 
Миро слав Кесер.

Б. С.

Миро слав Кесер
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СТА РА ПАЗО ВА

За 12 при прав ни ка 
5,5 мили о на дина ра

У општи ни Ста ра Пазо ва сто па неза по
сле но сти у одно су на исти пери од 
про шле годи не дра стич но је сма ње

на, пока зу ју пода ци срем ско ми тро вач ке 
фили ја ле Наци о нал не слу жбе за запо шља
ва ње. 

Јед на од актив них мера запо шља ва ња 
мла дих неза по сле них лица коју шесту годи
ну заре дом спро во ди Општи на Ста ра Пазо
ва је анга жо ва ње при прав ни ка. Шест прав
ни ка, два фар ма це у та и по један еко но ми
ста, вете ри нар, послов ни инфор ма ти чар и 
про фе сор физич ког вас пи та ња током 
наред них 12, девет или шест месе ци на 
рачу ну ће има ти 26.500 дина ра који им сле
ду ју током при прав нич ког ста жа. 

Све ча ном пот пи си ва њу уго во ра, поред 

при прав ни ка, при су ство ва ли су и њихо ви 
посло два ци, а уго во ре им је уру чио пред
сед ник Општи не Ђор ђе Ради но вић. За 
анга жо ва ње 12 при пав ни ка код 11 посло да
ва ца Општи на Ста ра Пазо ва је издво ји ла 
5,5 мили о на дина ра, а у послед њих шест 
годи на више од 150 лица на овај начин 
доби ло је посао. Да је ова афир ма тив на  
мера уро ди ла пло дом, пока зу ју иску ства 
посло да ва ца који у нај ве ћем бро ју слу ча је
ва анга жу ју ова лица и након исте ка при
прав нич ког ста жа. У при лог томе иду и 
пода ци Наци о нал не слу жбе за запо шља ва
ње који пока зу ју да је про шле годи не у исто 
вре ме у ста ро па зо вач кој општи ни на еви
ден ци ји било 3.200 неза по сле них, а тај број 
је данас испод 2.000. 

ПОСЛЕ 40 ГОДИ НА НОВО ПА ЗОВ ЧА НИ МА ПРИ СТУП АУТО   ПУ ТУ 

Радо ви на изград њи петље завр ше ни
Након што су радо ви на изград њи нове петље у 

Новој Пазо ви конач но при ве де ни кра ју, при вре
ме на сао бра ћај на сиг на ли за ци ја је укло ње на, те 

је успо ста вље но редов но одви ја ње сао бра ћа ја на ауто 
  пу ту Бео град – Нови Сад у оба сме ра у овом делу 
зоне. 

На петљи која је изгра ђе на на месту где се укр шта ју 
аутопут Е75 и локал ни пут Вој ка  Ста ри Банов ци 
поста вље на су инста ла ци је јав ног осве тље ња и 
заштит не одбој не огра де, ура ђе на је вер ти кал на и 
хори зон тал на сиг на ли за ци ја и извр ше на је сана ци ја 
над во жња ка. Реа ли за ци јом ове инве сти ци је, ста ро па
зо вач ка општи на поста ла је јед на од рет ких у Срби ји са 
већим бро ја укљу че ња и искљу че ња на ауто   пут чиме 
је решен про блем оних који сва ко днев но путу ју до Бео
гра да или Новог Сада, али и про блем поја ча ног сао
бра ћа ја, пре све га терет них вози ла, у самом насе љу. 

После чети ри деце ни је, Ново па зов ча ни ма је конач но 
омо гу ћем при ступ ауто   пу ту. Ново па зо вач ка петља 
пове зу је и два ауто пу та: Бео град – Нови Сад и Бео град 
– Загреб. Под се ћа мо, више од мили он евра издво ји ла 
је Општи на Ста ра Пазо ва, док је оста так сред ста ва 
обез бе ди ло Мини стар ство гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја 
и инфра струк ту ре.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Ланч паке ти
Пово дом Свет ског дана соли

дар но сти, који се обе ле жа ва 20. 
децем бра,  у Црве ном крсту 
Ста ра Пазо ва орга ни зо ва ли  су 
поде лу меда и кек са свим кори
сни ци ма Народ не кухи ње. 
Прет ход но им је као дода так 
поде љен мајо нез, а до кра ја 
месе ца ће бити завр ше на 
дистри бу ци ја редов них  ланч 
паке та за пери од јану ар – 
фебру ар сле де ће годи не,  уз 
мед и кекс.  Број кори сни ка 
народ не кухи ње се мења. 
Послед њи пода так  је да је био  
701 кува ни оброк,  а ланч паке
та 253. Кува ни оброк се спре ма 
сва ки рад ни дан, а за пра зни ке 
је прак са да се обез бе де суви 
обро ци, месни наре сци или 
риба, што ће бити слу чај и у 
сусрет пред сто је ћим ново го ди
шњим пра зни ци ма, наја вљу ју у 
Црве ном крсту.  

ШКО ЛА „ПИН КИ“

Инфор ма тич ко
опре ма ње

Рота ри клуб Ста ра Пазо ва у 
сарад њи са рота ри клу бо ви ма 
из Руме, Срем ске Митро ви це и 
Новог Бео гра да покло нио је ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ у 
Ста рој Пазо ви два рачу на ра. 
Поред ове рачу нар ске опре ме, 
шко ла „Пин ки“ је ове годи не 
доби ла и нов ча ну дона ци ју од 
Рота ри клу ба Ста ра Пазо ва, 
захва љу ју ћи којој је опре ми ла 
део згра де где се нала зи школ
ска библи о те ка и про стор који 
кори сти Музич ка шко ла из Руме.

Уручење уговора 
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ИНЂИ ЈА

Усво јен пред лог буџе та
за 2018. годи ну
Инђиј ски већ ни ци утвр ди ли су пред

лог одлу ке о буџе ту Општи не Инђи
ја за 2018. годи ну на 52. сед ни ци 

Општин ског већа одр жа ној у петак, 22. 
децем бра. Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Општи не Вла ди ми ра Гака буџет за сле
де ћу годи ну изно си ће нешто више од 5,1 
мили јар ди дина ра и ока рак те ри сан је као 
амби ци о зно одго во ран.

 То зна чи да смо пред ви де ли пот пу ну 
ста би ли за ци ју буџе та у сми слу конач не 
испла те свих дуго ва које смо насле ди
ли. Вели ки део већ је вра ћен али смо 
оста так мора ли да пред ви ди мо у буџе
ту за наред ну годи ну  каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја и дода је:

 Ако се само поло ви на од пред ви ђе
них инве сти ци ја реа ли зу је, успе ће мо да 
опо ра ви мо инђиј ски буџет који ће за коју 
годи ну у пот пу но сти бити ста би лан. Више 
нико ко буде био одго во ран за функ ци о
ни са ње општи не Инђи ја у будућ но сти, 
неће се наћи у ситу а ци ји у каквој смо ми 
били у прет ход них годи ну дана, опте ре
ће ни вра ћа њем дуго ва. 

Гак исти че да не посто ји није дан сег
мент у прет ход них годи ну дана који је 
био на јед ном нивоу а да је сада сма њен, 
почев од соци јал них дава ња до мно гих 
дру гих став ки.

 Буџет је мало и пре ди мен зи о ни ран, 
али не жели мо да се одрек не мо нијед ног 
про јек та. Гово рио сам о инве сти ци ји која 
нас оче ку је и која ће бити нај ве ћа у Срби
ји до сада. Када дође до њене реа ли за
ци је, онда ћемо виде ти да буџет није био 

пре ди мен зи о ни ран  каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја. 

Први човек Општи не Инђи ја издво јио 
је неко ли ко капи тал них инве сти ци ја које 
које ће бити запо че те и завр ше не у току  
2018. годи не. Неке од њих су асфал ти ра
ње свих неас фал ти ра них ули ца на тери
то ри ји општи не почет ком мар та, затим 
рекон струк ци ја Град ске пија це, завр ше
так нове спорт ске хале, спорт ска сала у 
Бешки, спорт ско  бици кли стич ка ста за 
до аутле та и мно ги дру ги.

 Сред ства за редов но одр жа ва ње ули
ца пове ћа ли смо три пута, сва ко тре ће 
рође но дете доби ће јед но крат ну помоћ 
у изно су од 40 хиља да дина ра, оста
је поде ла лап топ рачу на ра вуков ци ма. 
Уве ли смо и нови не попут финан си ра ња 
тро шко ва борав ка у домо ви ма за сред
њо школ це и сту ден те до 50 одсто. За 
чети ри мили о на дина ра уве ћан је буџет 
за под сти цај раз во ју пољо при вре де и за 
неких 30 мили о на дина ра смо уве ћа ли 
буџет за спорт и спорт ску инфра струк ту
ру  каже Гак. 

Поред пред ло га Одлу ке о буџе ту за 
2018. годи ну, инђиј ски већ ни ци, изме ђу 
оста лог, утвр ди ли су пред лог Локал ног 
анти ко руп циј ског пла на Општи не Инђи
ја за пери од 2017 – 2020. годи на, као и 
пред лог Про гра ма уре ђи ва ња гра ђе вин
ског земљи шта за 2018. годи ну. Сви утвр
ђе ни пред ло зи и одлу ке наћи ће се пред 
одбор ни ци ма Скуп шти не општи не Инђи ја 
на 20. сед ни ци која је зака за на за петак, 
29. децем бар у 11 часо ва. М. Ђ.

ИНЂИ ЈА

Отво ре но кли за ли ште

Спек та ку лар ним ватро ме том у 
петак, 22. децем бра све ча но је 
отво ре на кли за ли шна сезо на у 

Инђи ји. Ове годи не кли за ли ште је поста
вље но у пар ки ћу испред Гим на зи је на 
којем је током отва ра ња вели ки број мла
дих ужи вао у жур ци на леду уз диџеја.

Све ча ном отва ра њу кли за ли шне сезо
не, која ће тра ја ти до фебру а ра, при су
ство вао је и пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак.

 Одлу чи ли смо се да ове зиме, уме сто 
кон це ра та, нашим сугра ђа ни ма пого то
во оним нај мла ђим, при у шти мо заба ву 

која ће тра ја ти више од два месе ца. Због 
тога смо одлу чи ли да је кли за ли ште, уз 
пра те ће садр жа је, пра ва ствар  рекао је 
Гак и додао да је лока ци ја кли за ли шта 
про ме ње на како би сугра ђа ни сами сле
де ће годи не одлу чи ли да ли ће оста ти 
на истом месту или ће се опет мења ти 
њего ва лока ци ја.

Као што је и рани је потвр ђе но, цена 
кли за ња је оста ла иста, 100 дина ра за 
сат вре ме на, а уз редов не биће орга
ни зо ва не и додат не актив но сти попут 
шко ле кли за ња за све уче ни ке основ них 
шко ла. М. Ђ.

СИСТЕ М 48

Рекон струк ци ја 
пија це при о ри тет

Лици та ци ја за закуп тезги на Град
ској пија ци у Инђи ји зака за на је за 
уто рак, 9. јану ар 2018. годи не. То је 
инфор ма ци ја са послед њег састан ка 
Систе ма 48 одр жа ног у петак, 22. 
децем бра. Пред став ни ци инђиј ског 
ЈКП „Кому нал ца“ поче ће са лици та
ци јом у 8 часо ва у про сто ри ја ма 
Послов но  обра зов ног цен тра у 
Инђи ји. 

 Поред тога што ћемо ради ти закуп 
тезги, на лици та ци ји ће бити при сут
ни и кому нал ни инспек то ри који ће на 
лицу места одго ва ра ти на сва пита
ња заку па ца и ујед но реши ти све 
њихо ве недо у ми це  каже Душан 
Лема ић, в.д дирек то ра ЈКП „Кому на
лац“ и дода је да је за сле де ћу годи ну 
пред ви ђе на рекон струк ци ја Град ске 
пија це, те да закуп це тезги оче ку ју 
бољи усло ви.

 У буџе ту за сле де ћу годи ну наћи 
ће се сред ства за изра ду идеј ног 
реше ња рекон струк ци је Град ске пија
це и нада мо се да ће ти радо ви поче
ти у току годи не. Ми смо се потру ди
ли да у 2017. годи ни, коли ко смо 
могли, побољ ша мо усло ве за све оне 
који бора ве и раде на пија ци  каже 
Лема ић.

Како на кра ју исти че в. д. дирек то
ра инђиј ског „Кому нал ца“, у току ове 
годи не извр ши ли су заме ну кро во ва 
на тезга ма које се нала зе у доњем 
делу пија це, побољ ша на је и расве та 
на зах тев заку па ца тезги, а после 
седам месе ци поно во ста вљен у 
функ ци ју базен у рибар ни ци.

 М. Ђ.

КЛИЗАЛИШТЕ У ИРИГУ

Забава за најмлађе

У пе так, 22. де цем бра, на Ри бар
ском тр гу у Ири гу отво ре но је кли за ли
ште. Ово је пр ви пут да се кли за ли ште 
по ста вља на те ри то ри ји ове оп шти не, 
а про је кат је ре а ли зо ва ло Јав но пред
у зе ће „Ко му на лац“, уз по моћ Оп шти не 
Ириг.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ОПШТИ НЕ ШИД

Име но ва ња нових дирек то ра
Чла но ви Општин ског већа Општи

не Шид су на сед ни ци која је одр
жа на про шлог пет ка 22. децем

бра, изме ђу оста лих тача ка днев ног 
реда усво ји ли пред ло ге изме на одлу ке 
о оства ри ва њу пра ва из обла сти соци
јал не зашти те као и пред лог одлу ке о 
реа ли за ци ји буџе та једи ни ца локал не 
само у пра ве у делу пла ни ра них рас хо
да за услу ге соци јал не зашти те у 2018. 
годи ни. Тако ђе, усво је ни су и про гра
ми посло ва ња ЈКП „Водо вод“ за 2017. 
и 2018. годи ну, као и изме на про гра ма 
посло ва ња ЈКП „Стан дард“ за 2017.  и 
про грам посло ва ња за иду ћу годи ну. 
Про гра ми посло ва ња за 2018. годи ну, 
усво је ни су и за ЈП „Завод за урба
ни зам“, ЈКП „Јав на расве та, услу ге и 
одр жа ва ње“, Цен тра за соци јал ни рад 
и Дома здра вља Шид. Од нај зна чај ни
јих тача ка днев ног реда, пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко вић на 
одр жа ној кон фе рен ци ји за нови на ре, 
издво јио је оне тач ке које су се одно
си ле на сме ну дирек то ра у поје ди ним 
јав ним пред у зе ћи ма:

 За дирек то ра ЈКП „Јав на расве
та, услу ге и одр жа ва ње“ за дирек то
ра је пред ло жен Душан Ластић који 
је и до сада био врши лац дужно сти 
дирек то ра. У ЈКП „Водо вод“, доса
да шњи дирек тор Мар ко Бајић је под
нео остав ку из лич них раз ло га, а наш 
пред лог је да се за дирек то ра тог јав
ног пред у зе ћа име ну је Алек сан дар 
Јова но вић. Осим ових тача ка, на сед
ни ци смо рас пра вља ли о још неко ли
ко важних тема. Јед на је изме на одлу
ке о оства ри ва њу пра ва из обла сти 
соци јал не зашти те. Она је бит на јер је 
нама вео ма важно да се немоћ ним и 
ста рим лици ма обез бе ди помоћ у кући 
и лич ни пра ти лац за децу са посеб ним 

потре ба ма. Општи на Шид ће обез бе
ди ти сред ства како би се тим лици ма 
оси гу ра ла аде кват на помоћ  иста као 
је Вуко вић.

На сед ни ци је изгла сан и пред лог 
одлу ке о општим пра ви ли ма кућ ног 
реда у стам бе ним и стам бе нопослов
ним згра да ма.

 Над зор над тим објек ти ма ће да 
врши кому нал ни инспек тор, као што 
закон нала же и ми ћемо испу ни ти све 
што се од нас тра жи  рекао је пред
сед ник Општи не Шид.

На сед ни ци је раз ма тра но и неко ли
ко зах те ва уста но ва и физич ких лица. 
Међу њима раз ма тран је и зах тев ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“ за помоћ у 
набав ци ком би вози ла.

 Ова шко ла нам је упу ти ла зах тев за 
помоћ у купо ви ни новог вози ла. Ми у 
овом момен ту нисмо у могућ но сти да 
им иза ђе мо у сусрет, с обзи ром на виси
ну општиснског буџе та. Али тај зах тев 
није одби јен, него ћемо већ у 2018. 
годи ни при првом реба лан су буџе та, 

виде ти да обез бе ди мо та сред ства. За 
помоћ нам се обра ти ло и Удру же ње 
рат них вој них инва ли да за суб вен ци
о ни са ње цене воде и наш пред лог је 
да Над зор ни одбор „Водо во да“ раз мо
три како би ту одлу ку могао да ускла
ди са сво јим посло ва њем. Сва ка ко да 
сам за то да рат ни вој ни инва ли ди у 
том погле ду има ју повла ште ни ста тус 
 иста као је Вуко вић.

Поред ових тача ка, чла но ви Већа 
усво ји ли су и пред ло ге реше ња о 
обра зо ва њу коми си је за спро во ђе ње 
поступ ка јав ног над ме те ња за дава ње 
у закуп пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни, а усво је не су и изме
не реше ња о име но ва њу поје ди них 
управ них и школ ских одбо ра.

Како је на кра ју кон фе рен ци је иста
као Пре драг Вуко вић, у општи ни Шид 
ство ре ни су добри усло ви за успех и 
раз вој у 2018. годи ни и при том је изра
зио наду да ће она бити боља и про
спе ри тет ни ја у одно су на одла зе ћу 
годи ну. 

У ГИБАР ЦУ ПОСЛЕ ДУЖЕГ ВРЕМЕНА ОТВО РЕ НА САЛА ДОМА КУЛ ТУ РЕ

Про стор за мла де
Уз при го дан кул тур ноумет нич ки 

про грам, у субо ту 23. децем бра у 
Гибар цу је све ча но отво ре на 

сала Дома кул ту ре. Дуги низ годи на 
сала Дома кул ту ре у Гибар цу била је 
неу слов на за рад. Зајед нич ким сна га
ма Општи не Шид, Месне зајед ни це 
Гиба рац и Удру же ња жена „Мај чин 
загр љај“ из Гибар ца, сала је пот пу но 
рено ви ра на и јед на је од леп ших у 
шид ској општи ни. На објек ту Дома кул
ту ре изби је на је вла га, изни ве ли сан је 
под, поста вље не су УСБ пло че, рекон
стри сан  кров, ура ђе не су елек тро ин
ста ла ци је, мини кухи ња и тоа лет. Од 
сада ће се у рено ви ра ној сали одви ја ти 
сва кул тур на деша ва ња, слу жи ће за 

оку пља ње омла ди не, а с обзи ром на 
то да основ на шко ла у селу нема 
фискул тур ну салу, слу жи ће и у те свр
хе. Све ча ном отва ра њу Дома кул ту ре 
при су ство вао је и пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко вић са сарад ни ци
ма.

 Дра го ми је што нам се деша ва ју 
лепе ства ри на кра ју ове годи не. Вео
ма сам поно сан на Гиба рац и на Гибар
ча не. Општи на Шид је помо гла месној 
зајед ни ци Гиба рац и удру же њу жена из 
овог места. Сло гом и једин ством, уз 
мало нов ца, ова сала је ура ђе на како 
тре ба. Дра го ми је што ће наша омла
ди на има ти где да се оку пља и што ће 
уче ни ци има ти про стор за спорт ске 

актив но сти. То је вели ка ствар за 
мешта не овог села и ја им чести там на 
једин ству које су пока за ли, јер без сло
ге ово не би било ура ђе но  иста као је 
Вуко вић.

Како исти чу у Месној зајед ни ци Гиба
рац, рено ви ран Дом кул ту ре биће им 
од вели ког зна ча ја.

 После дужег вре ме на, напо кон су 
се мешта ни Гибар ца оку пи ли овде у 
сали Дома кул ту ре и сад тек види мо да 
су ови радо ви има ли сми сла. Мислим 
да ће она кори сти ти мешта ни ма и да 
ће моћи да ужи ва ју овде. У Гибар цу 
дуго вре ме на није било кул тур них 
деша ва ња, а са овом салом смо доби
ли вели ке могућ но сти. Дана шња при

Седница Општинског већа
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ШВЕДСКИ АМБАСАДОР У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Шведски модел за 
управљање отпадом
Амба са дор Швед ске 

у Срби ји  Јан Лун
дин, посе тио је про

шлог четврт ка, 21. децем бра 
Срем ску Митро ви цу. При ли
ком посе те са гра до на чел
ни ком Вла ди ми ром Сана де
ром амба са дор је оби шао 
Реги о нал ну депо ни ју „Срем 
–Мачва“, реци кла жно остр во 
и машин ске базе ЈКП „Кому
на ли је“. 

– Нама је част и задо вољ
ство да уго сти мо амба са до
ра који дола зи из земље која 
има шта да пока же и на коју 
може мо да се угле да мо по 
свим пита њи ма. Тема о којој 
смо данас раз го ва ра ли јесте 
упра вља ње отпа дом и њего
ва селек ци ја. Има ли  смо 
при ли ку да сазна мо каква 
су иску ства Швед ске по тим 
пита њи ма. Током  раз го во
ра  ми смо затра жи ли помоћ 
и саве те који се одно се на 
то како може мо да мења мо 
свест наших гра ђа на када је 
у пита њу зашти та живот не 
сре ди не – рекао је Вла ди
мир Сана дер.

Амба са дор Јан Лун дин је 
током посе те иста као да сва
ког месе ца посе ти један град 
у Срби ји, а на ред је дошла и 
Срем ска Митро ви ца.

– На састан ку са гра до на
чел ни ком Сана де ром раз го
ва рали смо  о про бле ми ма 

упра вља ња отпа дом и пре
чи шћа ва њем воде. Оно што 
желим да истак нем је  да 
овде има потен ци ја ла када 
је у пита њу дости за ње стан
дар да Европ ске уни је у упра
вља њу отпа дом – рекао је 
Јан Лун дин.

При ли ком посе те  ЈКП 
„Кому на ли је“, амба са до ра је 
са  про јек ти ма овог пред у зе
ћа упо знао дирек тор Радо
слав Јевре мо вић.

– Ми смо амба са до ру 
пред ста ви ли про јек те које 
смо успе ли да спро ве де мо 
на тери то ри ји Гра да Срем
ска Митро ви ца. У наред ном 
пери о ду оче ку је мо додат ну 
сарад њу, која ће се одно си ти 
на   при мар ну  и секун дар ну 

сепа ра ци ју отпа да – рекао је 
Радо слав Јевре мо вић.

Током посе те,  амба са
дор је оби шао и Реги о нал
ну депо ни ју „Срем – Мачва“, 
чији је про грам рада  пред
ста вио мена џер овог пред у
зе ћа Иван Арту ков.

–  Амба са до ру смо пока
за ли  халу за сепа ра ци ју, 
на коју смо врло поно сни. 
Нама је бит но да што више  
отпа да реци кли ра мо, а са 
ново и згра ђе ном халом ћемо 
пости ћи још боље резул та
те. План је да реци кли ра мо 
око 40 про це на та отпа да. 
Радо ви на хали су при кра ју  
и за месец дана се оче ку
је пушта ње у рад – рекао је 
Арту ков. С. К.

ред ба само је прва у низу кул тур них 
мани фе ста ци ја, којих ће веру јем убу
ду ће бити више  рекао је пред сед ник 
МЗ Гиба рац Мило мир Угље шић.

Реа ли за ци ју свих радо ва, помо гло је 
Удру же ње жена „Мај чин загр љај“ из 
Гибар ца.

 Један од наших циље ва на почет ку 
нашег рада је био да рено ви ра мо овај 
Дом кул ту ре за добро бит наше деце и 
свих мешта на. Сада смо им то и омо гу
ћи ли и у све му томе нас је подр жа ла 
месна зајед ни ца, локал на само у пра ва 
и мешта ни села који су нам пуно помо
гли. За мене је ово један од нај леп ших 
дана у овој годи ни и мно го сам поно сна 
и као пред сед ни ца удру же ња али и као 
мај ка и надам се успе шној сарад њи са 
нашим мешта ни ма и локал ној само у
пра ви и захва љу јем се сви ма а посеб
но мојим чла ни ца ма удру же ња  иста
кла је Маја Недељ ко вић, пред сед ни ца 
удру же ња.

БИБЛИ О ТЕ КА

Књи жев ни 
кара ван

У сали Библи о те ке „Гли го ри је 
Воза ре вић“ у Срем ској Митро
ви ци, у четвр так 21. децем бра, 
одр жан је књи жев ни кара ван 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди
не. Уче ство ва ли су пред сед ник 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди
не Ђезе Бор даш, пред сед ни ца 
Књи жев не зајед ни це Срем ска 
Митро ви ца Мир ја на Мар ко
вић, Иле а на Урсу, Милан Нена
дић, Јасна Арба нас, Вера Пери
шић и Алек сан дар Бро цић. 
Током госто ва ња сва ко од писа
ца  пред ста вио је део свог ства
ра ла штва из про зног рада и 
пое зи је.

Пре ма речи ма орга ни за тор ке 
Мир ја не Мар ко вић, овај кара
ван се тра ди ци о нал но годи на
ма одр жа ва и тада чла но ви 
ДКВ госту ју у разним гра до ви ма 
Срби је, међу који ма је и Срем
ска Митро ви ца.

Пред сед ник Дру штва књи
жев ни ка Вој во ди не Ђезе Бор
даш је иста као да је раз го вор са 
публи ком после пре зен та ци је 
ства ра ла штва  увек део про гра
ма када се орга ни зу је кара ван. 

У музич ком делу про гра ма 
уче ство ва ле су  две уче ни це 
дру гог раз ре да Музич ке шко ле 
„Петар Кран че вић“.

С. К.

Владимир Санадер Јан Лун дин

Наступ фолклора
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ДА ЛИ ЈЕ УЗА ЛУД НА БОР БА ЗА ОЧУ ВА ЊЕ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА?

Де ца се из ра жа ва ју реч ни ком 
ули це и рија ли ти про гра ма

Ни је њи хов го вор
под ути ца јем

ен гле шти не, већ 
је пун жар го на, 

реч ник са ули це, 
је дан ни во
кул ту ре са

ри ја ли ти ја – ка жу 
на став ни це

срп ског је зи ка
у Основ ној

шко ли „Бо шко 
Пал ко вље вић 

Пин ки“ у
Срем ској

Митро ви ци 
Љи ља на Јев тић 

и Ми ли ца
Ог ња но вић 

Ста ње је зич ке кул ту ре у 
Ср би ји је за бри ња ва ју
ће, а од основ не шко ле 

до уни вер зи те та, срп ски је зик 
је за не ма ри ван. Пред на ле
том мо дер не тех но ло ги је, 
на став ни ци и про фе со ри срп
ског је зи ка, чи ни се, гу бе бит
ку у очу ва њу ма тер њег је зи ка 
код мла ђих на ра шта ја ко ји не 
зна ју до бро пра во пис, а у сва
ко днев ном го во ру све че шће 
ко ри сте и стра не ре чи. 

Као нај че шћи узрок то ме 
на во ди се „ло ша под ло га“ из 
основ не шко ле, као и ма сов
но ко ри шће ње дру штве них 
мре жа где омла ди на ко ри сти 
скра ће ни це. Ша љу ћи по ру ке, 
де ца углав ном не ко ри сте 

зна ко ве ин тер пунк ци је и не 
во де ра чу на о пра во пи су, и 
са мим тим не ма ју раз ви је ну 
свест о пра во пи сним пра ви
ли ма, што је у по след ње вре
ме, чи ни се, узе ло ма ха.

 Де ца се из ра жа ва ју при
лич но са же то, на пи та ње да ју 
нај кра ћи мо гу ћи од го вор, ка ко 
усме ни, та ко и пи сме ни. Нај
лак ше им је ако рад мо же да 
се пре у зме са ин тер не та. Сад 
се води те шка бор ба за чи та
ње лек ти ре и об ра ду де ла. 
Кад уче ни ци ма да мо есеј ска 
пи та ња, они не зна ју да фор
ми ра ју ре че ни це и про це не 
шта је бит но, а шта не. Ко ре
ни то га су ве ро ват но још и 
ни же – у вр ти ћу, по ро ди ци, 

али до ста на то ути чу и 
мо дер не тех но ло ги је. Ни кад 
на ин тер не ту не ће про чи та ти 
не што до дат но о, ре ци мо 
пи сцу чије дело обра ђу је мо, 
али се за то ин тер ент ко ри сти 
кад тре ба да се пре пи ше 
текст. У пи сме ном из ра жа ва
њу пра ве ве ли ке гре шке. 
Ћи ри ли цу и ла ти ни цу ме ша ју, 
по себ но у пе том и ше стом 
раз ре ду. У пе том раз ре ду јед
но де те је пре при ча ва ло бај ку 
и ре кло, уме сто да је ви ла 
зла, ви ла на др ка на. Њи ма је 
то нор ма лан из раз. Ни је 
њи хов го вор под ути ца јем 
ен гле шти не, већ је пун жар го
на, реч ник са ули це, је дан 
ни во кул ту ре са ри ја ли ти ја – 

Љи ља на Јев тић и Ми ли ца Ог ња но вић
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ка жу на став ни це срп ског је зи
ка у Основ ној шко ли „Бо шко 
Пал ко вље вић Пин ки“ Љи ља
на Јев тић и Ми ли ца Ог ња но
вић. 

У про се ку, сва ки тре ћи 
осмак бр ка ћи ри ли цу и ла ти
ни цу, сва ки де се ти иза ђе из 
шко ле, а да не зна све па де
же, по зна ва ње при де ва сво
ди се на жар го не, па се за оно 
што се не кад на зи ва ло 
ле пим, да нас ка же да је кул, 
екс тра и врх.

 Не ка де ца у пе том раз ре
ду уче да пи шу. То је оно што 
су тре ба ла да са вла да ју у 
пр вом раз ре ду. Де цу не сме
мо гр ди ти, не сме мо им дик
ти ра ти, до зво ље но им је да 
на у че ко ли ко хо ће. Чи та ње је 
по след ње чи ме би се они 
ба ви ли, јер тре ба се сти и 
одво ји ти вре ме. Има де це 
ко ја су и за ин те ре со ва на да 
чи та ју и ви ше не го што се 
тра жи у шко ли, али та квих је 
ма ло. Ни по ро ди ца мо жда не 
ин си сти ра ви ше то ли ко на 
то ме, ни ти смо ми настав ни
ци ви ше ауто ри тет да мо же
мо не што ве ли ко да про ме ни
мо. Има мо че ти ри до пет 
ча со ва не дељ но, али нам је 
про грам пре о би ман и не ма мо 
про сто ра да за сва ко зна чај
ни је де ло да мо де ци да на пи
шу бар ана ли зу ли ка и да се 
по за ба ви мо ве жба њем пра
во пи са. Све на став не је ди ни
це се мо ра ју об ра ди ти, а 
он да нам оста је ја ко ма ло 
про сто ра за ве жба ње са 
де цом – ка жу на став ни це и 
до да ју да су по кре ну ле Кле
то ву ак ци ју „Чи та лач ки ма ра
тон“  и на пра ви ле чи та лач ки 
клуб, а да су де ца на по клон 
већ до би ла пр ву књи гу да 
чи та ју.

На пи та ње ко ли ко се про
ме ни ла си ту а ци ја у од но су на 
ра ни је, на став ни це ка жу: 

 Мно го. Дру га чи ји ме тод 
ра да је био тад, де ца су мно го 
ви ше зна ла ра ни је. Ге не рал
но, код де це вла да од су ство 
же ље за зна њем. Ве ро ват но 
то ва жи и за дру ге пред ме те, 
са мо што се срп ски је зик нај
ви ше при ме њу је, па је нај о чи
глед ни је. И уче ни ци ма и 
ро ди те љи ма је са мо оце на 
бит на. То ни је про блем са мо 
овог пред ме та, већ је дру
штве ни про блем  шта је то 
вред ност. Ђак ко ји је од ли чан, 
ко ји има зна ње и ам би ци је он 
„ни је на це ни“ – за кљу чу ју 
на став ни це срп ског је зи ка 
Ог ња но вић и Јев тић. 

Због ова кве за бри ња ва ју ће 
си ту а ци је и ми се пи та мо – да 
ли ће мо се по но во вра ти ти у 
си ту а ци ју у ко јој смо би ли  
пре Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра
џи ћа?

С. Ста не тић

КОН КУРС „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ ГРАД СКЕ БИБЛИ О ТЕ КЕ РУМА

Побед ни ца Коса на Мар ков

Коса на Мар ков из Ветер
ни ка је побед ни ца кон
кур са за први нео бја вље

ни роман и добит ни ца награ де 
„Ата на си је Стој ко вић“ који по 
шести пут рас пи су је Град ска 
библи о те ка у Руми.

 Награ да под ра зу ме ва обја
вљи ва ње њеног првог рома на 
под нази вом „Тај на Соки ног 
огле да ла“ који ће се штам па
ти наред не годи не, када ће 
бити и њего ва про мо ци ја.

На овај кон курс је при сти
гло седам руко пи са, од којих 
су чети ри углав ном, књи жев
ни поку ша ји. После чита ња 
свих руко пи са, жири у саста ву 
Момир Васи ље вић, пред сед
ник жири ја, Тодор Бјел кић и 
Ђока Фили по вић, одлу чу ју о 
побед ни ку међу три пре о ста
ла руко пи са. Поред поме ну
тог који је осво јио награ ду, ту 
су још били „На почет ку беше 
Сад“ и „Добро је оти ћи на вре
ме“. 

– „Тај на Соки ног огле да ла“ 
је одли чан текст. То је аутен

тич но књи жев но дело са пуно 
емо ци ја и са неве ро ват ним 
даром за одсли ка ва ње лико
ва. Ово је и нај ре пре зен та
тив ни ји при мер тзв. „жен ског 
руко пи са“, уз одлич но обра
ђе не жен ске лико ве Миле
се, Соке и Дан ке, али у овом 
рома ну су сна жно ура ђе ни и 
мушки лико ви. То је поро дич
на сага и пот пу но је на тра гу 
оно га што се нази ва књи жев
на анга жо ва ност у бор би про
тив поро дич ног наси ља. Овај 
роман је врло тра гич на и на 
жалост, врло могу ћа при ча и у 
дана шњем вре ме ну. Оно што 
је недо ста так овог руко пи са 
су недо ста так дескрип тив них 
паса жа, као и мањак дија ло
шких дело ва, а наш пред лог 
је да се то у редак тор ском 
поступ ку испра ви – рекао је 
на све ча но сти доде ле награ
де Момир Васи ље вић.

Да никад није касно за први 
роман или за било шта да 
се поч не у живо ту све до чи и 
сама Коса на Мар ков која је 

свој роман напи са ла као пен
зи о нер ка.

 – Има ла сам сре ћу да за 
сво је писа ње имам подр шку 
сво је поро ди це. Овај роман 
је настао из неких вечер њих 
при ча које сам као дете сам 
слу ша ла и у сво јој про ди ци 
и ком ши лу ку и то сам желе
ла да истра жим. Нарав но, 
људи који су у томе могли да 
ми помог ну су пола ко неста ја
ли, али је ту била моја машта 
и тако је настао овај роман. 
Рани је, као дете писа ла сам 
песме, али су ме про фе со
ри усме ра ва ли да пре ђем на 
про зу. На мене увек оста ве 
ути сак оне при че за које осе
ти те да иду из дуби не душе. 
Саку пља ла сам те све при
че, а овај роман је настао 
када сам била боле сна, када 
ми је све сме та ло, тада ми је 
син купио лап топ и рекао да 
пишем – каже Коса на Мар ков, 
добит ни ца шесте награ де 
„Ата на си је Стој ко вић“.

С. Џ.

Доде ла награ де Ата на си је Стој ко вић

У Бео гра ду је од 13. до 15. децем бра 
2017. одр жа на XIV кон фе рен ци ја 
Библи о те кар ског дру штва Срби је „О 

чему гово рим када гово рим о библи о те ка
ма: заго ва ра ње, про мо ви са ње, лоби ра ње“. 
Обе ле жен је Дан библи о те ка ра и 70 годи
на од осни ва ња Библи о те кар ског дру штва 
Срби је. Вели ком бро ју коле га из Срби је 
при дру жи ли су се гости и коле ге из Немач
ке, Аустри је, САД, Хрват ске, Босне и Хер
це го ви не, Руму ни је, Немач ке, Лето ни је, 
Сло вач ке и Кипра.

Све ча ном бесе дом Све тла не Јан чић, 
бив шег управ ни ка НБС, обе ле же но је 

седам де сет годи на од осни ва ња Дру штва, 
кроз при каз исто ри ја та и раз во ја овог удру
же ња чак и пре 1947. годи не па до данас.

Током обе ле жа ва ња Дана библи о те ка ра 
Срби је и јуби ле ја БДС пред ста вљен је и 
дру ги број науч ног часо пи са Библи о те кар, 
који је посве ћен јуби ле ју Дру штва. 

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА БИБЛИ О ТЕ КАРА

Митров ча ни
у Бео гра ду



72 27. DECEMBAR 2017.  M NOVINE СА СВИХ СТРАНА

Пазо вач ки кален дар и ове 
годи не испод божић не јел ке
Пре ми је ра Пазо вач ког  кален да ра  

2018 први пут у Хур ба но вом 
паро хиј ском дому одржана је у 

сре ду 13. децем бра.
Пазо вач ки  кален дар 2018 је и ове 

годи не иза шао из штам пе пред пра зни
ке, а пре ми је ра је иза зва ла вели ко 
инте ре со ва ње чита ла ца. О публи ка ци
ји СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“ која је 
иза шла уз финан сиј ску помоћ Кан це
ла ри је за дија спо ру из Бра ти сла ве и 
број них спон зо ра, гово ри ли су  Мар тин 
Пре бу ђи ла, уред ник и Миро слав 
Демак, идеј ни тво рац. На почет ку је 
при сут не поздра вио све ште ник Игор 
Фел ди који је изра зио радост што је 
про мо ци ја кален да ра баш на овом 
месту, где  се нека да оку пља ла инте
ли ген ци ја.

Пазовч ки  кален дар је књи га која је 
пре ра сла локал не окви ре иако је 
локал ног карак те ра. Из годи не у годи
ну је ква ли тет ни ји и тех нич ки све бољи, 
иста као је М. Пре бу ђи ла, захва љу ју ћи 
чла но ви ма редак ци је и број ним људи
ма добре воље који га подр жа ва ју. 
Тема кален да ра је сто го ди шњи ца од 
завр шет ка Првог свет ског рата и при
па ја ње Вој во ди не Срби ји  1918. док је 
дру га тема веза на за оби ча је – заби јач
ка одно сно сви њо ко ља. Први пут у 
исто ри ји кален дар има зла то ти ску 
рекла ми штам па ри је Сав по, која годи
на ма штам па ову публи ка ци ју.

Три нај ва жни је ства ри у први план је 
ста вио М. Демак. Прва је што овај 
пазо вач ки и чабјан ски кален дар, су два 

кален да ра који изла зе као локал не 
публи ка ци је  у целом све ту. Дру га је 
зна чај на по томе, што се кален дар 
изда је како би се сачу ва ло то што тре
ба пам ти ти из про шло сти, а исто вре
ме но да се запи ше и то што ради мо 
данас. Тре ћа нај ва жни ја ствар је што 
се редак ци ја од почет ка и све до сада 
тру ди да кален дар увек буде темат ски, 
што је нај ве ћа вред ност. Поред књи ге и 
ове годи не је редак ци ја при пре ми ла и 
зид ни кален дар.

После пред ста вља ња публи ка ци је 
усле ди ла је пре зен та ци ја и про ба пазо
вач ких мла дих вина а у орга ни за ци ји 

ста ро па зо вач ког удру же ња вина ра и 
вино гра да ра, која се већ тре ћу годи ну 
заре дом орга ни зу је зајед но са про мо
ци јом кален да ра. Вино гра да ре и вина
ре је и спред овог удру же ња  поздра вио 
Михал Гирег. О добром ква ли те ту вина 
нажа лост ове годи не из оправ да них 
раз ло га није гово рио Жељ ко Бохинц, 
соме ли ер срем ски, већ су при сут ни уз 
добру капљи цу мла дих вина али и 
пазо вач ке коба си це са кром пи ром, 
наста ви ли дру же ње, када су наста ле и 
нове иде је и теме за наред ни Пазо вач
ки кален дар.

 Ана Симо но вић

Pazovský kalendár aj toh to
roku pod via nočný strom ček
P re miéra Pazovského kalendára na 

rok 2018 sa po prvý krát  kona la na 
Hur ba nov skej fare  v stre du 13. 

decem bra .
Pazovský kalen dar 2018 si toh to roku 

vykli e snil cestu k čita teľom  práve na 
Luc ku a ako aj roky predtým pre miéra 
vyvola la veľký záujem čita
teľov.  O publikácii SKUS hrdi nu Jan ka 
Čmelíka Stará Pazo va, ktorá vyšla 
s pod po rou Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí v Bra ti sla ve ale aj početných 
spon zorv,  hovo ri li Mar tin Pre bu di la, 
redak tor a Miro slav Demák, zakla da teľ. 
Úvodom prítomných pozdra vil velebný 
pán farár Igor Feldy a vyjadril radosť, že 
sa pre miéra koná  práve na Hur ba nov
skej fare.

Pazovský kalendár už roky pre sa hu je 
lokálne rámce, z roka na rok je kva lit nej ši 
a tec hnicky vyspelejší a to ako uvi e dol 

redak tor Pre bu di la,  vd´aka  čle nom 
redak cie a ľuďom dobrej vôle, ktorí  ho 
pod po rujú. Témou Pazovského 
kalendára na rok 2018 je sté výročie od 
zakon če nia I sve to vej vojny a pri po je nie 
Voj vo diny Srb sku 1918 a ked´ ide o 
obyčaje je to zimná, pomaly zabudnutá 
téma – zabíjačky. Prvý krát v dejinách 
kalendár má aj zla totysk v rekla me tla či
ar ne Sav po, ktorá roka mi tlačí publikáciu. 

Tri zásadné veci týkajúce sa kalendára 
do popre dia vysunúl na  pre miére zakla
da teľ Demák. Pri po menúl, že  ten to 
Pazovský a Čabi anský kalendár sú dva 
kalendáre ktoré vychádzajú ako lokálne 
slo venské  na celom sve te. Po druhé, 
Pazovský kalendár sa vydáva pre to, aby 
sme zac ho va li to, čo si tre ba pamätať z 
minu lo sti, ale zároveň aby sme zapísali 
aj to čo dnes robíme. Po tre tie, od 
samého zači at ku dote raz  redak cia v 

čele s Demákom sa snaží aby kalendár 
bol tema tický, čo je najväčšou hod no tou 
.  Okrem toh to kalendára redak cia aj toh
to roku pri pra vi la násteny  kalendár.

Potom nasle do va la ochut nav ka 
pazovských mladých vín v organizácii 
sta ro pa zovského zdru že nia vinárov 
a vinohradníkov, ktorá  už tretí rok pre bi
e ha súbežne s pre miérou  kalendára. 
Vinohradníkov a vinárov ale aj početných 
milovníkov vína v mene organizátorov 
privítal  Michl Gíreg. O dobrej kva li te oko
lo 30 vzo ri ek vín sa toh to roku žiaľ 
nezmi e nil Želj ko Bohinc, some liér sri
emsky, lež prítomní pokra čo va li v dru
žnom roz ho vo re pri mla dom víne ale aj 
zim nej zabíjačkovej pochúťke klobáse so 
zemi ak mi, kedy vzni kli aj nové idey a 
témy na další ročník Pazovského 
kalendára.

Anna Simonovićová 
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ДЕЧИ ЈА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА

Систе мат ски
пре гле ди деце

Слу жба дечи је сто ма то ло ги је Дома 
здра вља Срем ска Митро ви ца кра јем 
децем бра орга ни зо ва ла је систе мат

ски пре глед деце Шко ле за основ но и сред
ње обра зо ва ње „Ради вој Попо вић“.

Како наво де митро вач ки дечи ји сто ма то
ло зи, захва љу ју ћи изу зет ној пред у сре тљи
во сти руко вод ства шко ле, пси хо ло га, пре
да ва ча и меди цин ског осо бља ове уста но ве 
пре гле ди су се одви ја ли у изу зет но при јат
ној атмос фе ри како за децу тако и за сто ма
то ло шки тим.

Зна чај очу ва ња орал ног здра вља је од 
изу зет ног општег зна ча ја и само редов на 
моти ва ци ја ста нов ни штва путем инфор ми

са ња, орга ни зо ва них пре гле да дово ди до 
здра ве попу ла ци је. Посеб но је важна за 
децу којој због низа огра ни че ња у раз во
ју тре ба покло ни ти посеб ну пажњу када је 
здра вље зуба у пита њу, с обзи ром на то да 
је чин пру жа ња сто ма то ло шких интер вен ци
ја пуно сло же ни ји.

 Овим путем жели мо да скре не мо пажњу 
и оста лим делат но сти ма да су ова деца део 
нашег дру штва и да поред огром не љуба ви 
коју им несе бич но даје осо бље шко ле, ника
ко није на одмет да ту љубав пру жи мо и сви 
ми оста ли – наво ди др Алек сан дра Стан ко
вић из Слу жбе дечи је сто ма то ло ги је.

М. Н.

Сто ма то ло шки пре гле ди у шко ли „Ради вој Попо вић“

ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Посте љи на на поклон
Општој бол ни ци у 

Срем ској Митро ви
ци про шле сре де 

20. децем бра, хума ни тар
не орга ни за ци је Кари тас из 
Срем ске Митро ви це и Мор
моснка црква покло ни ли 
су 395 ком пле та бол нич ке 
посте љи не и 35 поклон пак
етa, вред них мили он и по 
дина ра.

Поклон паке те деци која се 
лече у митро вач кој бол ни ци 
уру чи ли су мла ди волон те
ри митро вач ког Кари та са уз 
жеље за брзо оздра вље ње, 
а у паке ти ма  су се нала зи ли  
слат ки ши, воће, књи ге, сли
ков ни це, бојан ке и играч ке. 

Дирек тор Опште бол ни це 
Срем ска Митро ви ца Жив ко 
Врцељ, захва лио се на дона
ци ји, а посеб но на посте љи
ни која је, како је рекао, увек 
добро дошла.

С. К.

РУМА

Ухап ше на
два рад ни ка  
ЈП „Стам бе но“

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Срем
ској Митро ви ци, у сарад њи са 
Основ ним јав ним тужи ла штвом 
у Руми, ухап си ли су Ј. М. (1965) 
и Г. Л. (1965), запо сле не у ЈП 
„Стам бе но“ у Руми, због посто
ја ња осно ва сум ње да су почи
ни ли кри вич на дела про не ве ре  
и фал си фи ко ва ња  слу жбе не 
испра ве.  

Посто је осно ви сум ње да су Ј. 
М. и Г. Л. од јану а ра 2016. годи
не до сеп тем бра ове годи не, 
при сво ји ли мили он дина ра од 
напла те тро шко ва гре ја ња које 
су гра ђа ни упла ћи ва ли на бла
гај ни ЈП „Стам бе но“. 

Упла те, како се сум ња, нису 
књи жи ли у послов ним књи га ма. 

Осум њи че ни су уз кри вич ну 
при ја ву при ве де ни Основ ном 
јав ном тужи ла штву  у Руми.

Пре ма даљој про це ду ри тужи
лац је, после саслу ша ња, под
нео пред лог за одре ђи ва ње при
твора Основ ном суду у Руми. 

Како сазна је мо у Основ ном 
суду, посту па ју ћи суди ја је 15. 
децем бра за оба лица одре дио 
при твор до 30 дана.

Пово дом ових хап ше ња кон
так ти ра ли смо и дирек то ра ЈП 
„Стам бе но“ Срђа на Нико ли ћа,  
али нам је он рекао да не жели 
да ком не та ри ше ова деша ва ња 
нити да се меша у рад поли ци је 
и суд ства. С. Џ.

ДОМ ЗДРА ВЉА
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Рад но вре ме 
то ком пра зни ка

За вре ме пра зни ка у Срем ској 
Ми тро ви ци ра ди ће Тре ћа здрав
стве на ста ни ца (Дис пан зер на 
Са ви) 1. и 2. ја ну а ра у пе ри о ду 
од 720 ча со ва. 

Здрав стве ну за шти ту де це и 
омла ди не пру жа ће Слу жба за 
здрав стве ну за шти ту школ ске 
де це и омла ди не  Школ ски дис
пан зер, 1. ја ну а ра од 720 ча со
ва, као и 2. ја ну а ра, та ко ђе од 
720 ча со ва. Сто ма то ло шка 
здрав стве на за шти та за вре ме 
пред сто је ћих пра зни ка ра ди ће 1. 
и 2. ја ну а ра од 714 ча со ва, док 
ће Слу жба хит не ме ди цин ске 
по мо ћи До ма здра вља пру жа ти 
здрав стве не услу ге 24 ча са.

Донатори и домаћини са поклонима
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СРЕМ ЦИ ИЗ ПЕРА МИО МИ РА ФИЛИ ПО ВИ ЋА ФИЋЕ

Вред ни људи 
чуд не ћуди

Прве нови нар ске тек сто ве о (не)обич ним људи ма сачи нио сам о Срем ци ма. Уве
жбан тиме кази вао сам и о таквим диљем оне држа ве која је сад исцеп ка на на шест
седам дело ва. Ради под се ћа ња ста ри јих и на зна ње мла ђих чита ла ца изно сим неке 
од чуд них ћуди вред них Сре ма ца

Кики ри ки у Сре му
 

Агро ном Ђор ђе Вујић и возач Петар Пав
ко вић из Вог ња, пре 34 годи не измо ле од 
Ђор ђе вог оца Душа на да им да јутро 
земље у арен ду на вере си ју, сла гав ши га 
како желе да испи та ју неку нову сор ту повр
ћа. Душан се мало нећа ко и ала ли јутро 
земље. Ђор ђе и Петар посе ју кики ри ки у 
апри лу иако се сеје у мају. Има ли су резер
ву ако не ник не да на вре ме нешто дру го 
туре у њиву. Ниче на вре ме. Зеле ни се. 
Гле да ју гдe су маху не. Кад оно оне ко кром
пир, у земљи. Роди ло ко негде на југу. 
Доби ше две тоне на јутру. Суши ли га ко 
пасуљ у дво ри шту. Дола зио народ, гле да и 
чуди се. Зара да је била десет пута већа од 
уло га.

У срем ско ми тро вач ком инсти ту ту ми 
реко ше да су сви при род ни зако ни про тив 
рађа ња кики ри ки ја у Срему. На то ја сав 
важан изва дим из кесе један бокор кики ри
ки ја са вогањ ске њиве. Зане ме ше. Не веру
ју. Иду и про ве ра ва ју. Уве ри ше се. Нема ју 
комен тар. Некад вели ка југо сло вен ска 
фабри ка Корнпро дукт у Срем ској Митр о
ви ци за про из вод њу флип са, купо ва ла је 
годи шње 120 тона ску пог кики ри ки ја. А 
могла је да га про из ве де на само 60 јута ра 
или 35 хек та ра.
 

Држа ва вас кр сла 
живог Воји на

 
Пре 30 годи на први пут се дого ди ло, 

ваљ да у исто ри ји циви ли за ци је да јед на 
држа ва и то кому ни стич ка каква је била 
Југо сла ви ја вас кр сне мртвог чове ка.

Реч је о Воји ну Јова но ви ћу из Гргу ре ва ца 
кога је неспрет ни поп Чеда 1930. годи не 
кад се родио, упи сао у књи гу умр лих, уме
сто у књи гу рође них. И такав жив по земљи, 
а у књи га ма покој ни Војин Јова но вић је 
ишао у основ ну шко лу и имао дру га ре. Слу
жио је вој ску и поло жио возач ки испит. Е, 
кад је упо знао Иван ку Сана дро вић и дошло 
до вен ча ња није могао да се вен ча јер није 
имао извод из књи ге рође них. Ишао ни сам 
не зна где да дока же да је жив, а не мртав. 
И није вре де ло. У срем ско ми тро вач ком 
суду, иако је био при су тан пред суд ским 
већем и у при су ству нови на ра, про гла шен 
је мртвим. И да се сме јеш и пла чеш. Онда 
је држа ва узе ла у сво је руке здрав разум и 
уме сто пра ва које ника да и није има ло везе 
прав дом, пре ко тада шњег Извр шног већа 
Вој во ди не реше њем на јед ној стра ни ци 
папи ра про гла си ло Воји на Јова но ви ћа 
после 56 годи на да је жив, а не мртав 
човек.

Можда би неке слу ча је ве због прав де 

држа ва и сад тре ба ло да пре ду зме. 
На при мер све чешћа дивља ња на ста

ди о нима.

Сте ва из Шаши на ца 
103 пута мла до же ња 
Сте ван Срдић из Шаши на ца је упам ћен 

као добре нара ви и човек чуд не сре ће. 
Њего ви мешта ни су зна ли, а и сам је гово
рио да је про ћер дао два мак си ма земље и 
103 пута се женио. Женио се брзо и тако и 
раз во дио, па мно гим жена ма није ни лик 
запам тио. Деси ло му се на пија ци у Срем
ској Митро ви ци док је про да вао воће да му 
при ђе јед на лепа жена и пита га: Изви ни те, 
пошто су вам ове дуње?

Сте ва је одме ри и каже: Госпо ђи це за све 
на пија ци су два дина ра, а за вас како се 
пого ди мо, а може и да се мал ко испо мог не
мо... Ако вам је по вољи!

Лепо жена га саслу ша и мало оштри је 
про го во ри: Сте ва не, да л’ је могу ће да ти 
мене не позна јеш? Сте ва се зачу ди и 
ништа не одго во ри. Наста тајац и лепа 
жена про го во ри: Сте ва не, сети се, ја сам 
Нада, тво ја 48 жена по реду!

Сте ван се није сетио, али је по дру ги пут 
оже нио ту Наду. Нарав но, за крат ко.

За послед њом женом сте као је поро ди цу 
и живео мир но до кра ја живо та. Све нови не 
које су писа ле о Сте ви про гла ша ва ле су га 
рекор де ром у женид ба ма.
 

Кел не ри це уда в’о
за сеља ке

Чуве ном голу би нач ком кафе џи ји Ђор ђу 
Кова че ви ћу Ћири због висо ког сте пе на 
беле куге у Срби ји одав но је тре ба ло да 
уру чи ти нај ви ши орден за поди за ње ната
ли те та у нашој земљи. На десе ти не сво јих 
кел не ри ца које је кон кур сом дово дио нај че
шће из Бео град и око ли не уда вао је за мом

ке у Голу бин ци ма. Јед не годи не је чак 33 
кел не ри це које су ради ле у њего вој кафа ни 
удао за мом ке из њего вог села. И оно што 
је нај ва жни је, сви су ти бра ко ви изро ди ли 
децу. Зато пред ла жем да Народ на скуп
шти на Срби је доне се закон и уве де зани
ма ње про во да џи је за који посао се неће 
пла ћа ти поре з, а држа ва још да тим људи
ма упла ћу је соци јал но и пен зи о но оси гу ра
ње. Има ће Ћира кафе џи ја више. А и деце.
 

Шобо ла ’ватао
голу бо ве и купио кра ву
 

Ђор ђе Апић Шобо ла из Сусе ка је зани
мљи ва и пошто ва на лич ност у селу. На 
цен тар иза ђе у папу ча ма да нешто чује, а 
ли и да важно каже. Кад тамо Ита ли ја ни 
моле да им неко нахва та дивљих голу бо ва, 
пла ти ће коли ко ко иште. У Вене ци ји зими 
изме ђу 1984. на 85. годи ну уги ну ли су голу
бо ви, а они су сим бол ове древ не варо ши. 
Шобо ла их саслу ша пре ко пре во ди о ца и 
рек не им да дођу ују тро доби ће коли ко ’оће 
голу бо ва. Тако и би. Шобо ла је у школ ски 
таван уба цио куку ру зе и кад су голу бо ви 
ушли да једу затво рио је таван с поља. 
Затим је ушао са батер лам пом и поку пио 
голу бо ве у неко ли ко мре жа стих вре ћа за 
папри ку. Радо сти ниг де кра ја међу Ита ли ја
ни ма. Шобо ла неће да узме новац. Један 
од Ита ли ја на са пуном шаком угу ра новац 
Шобо ли у џеп од рекле. Кад је Шобо ла код 
куће избро јао нов це, жена му реч: Сутра је 
вашар у Шиду, ома да си ошо и купио кра ву. 
Тако и би. 

Можда би могли и голу бо ве да изво зи мо. 
У њих ништа не ула же мо, а има их.

Боље би про шли него што уво зи мо сви
ње и још које шта, а има мо их у изо би љу.

Ван зе маљ ци кра ли 
коко ши у Беле ги шу

Зло гла сни фаши стич ки лекар Јозеф 
Мен ге ле у вре ме Дру гог свет ског рата је 
заро бље ни ци ма убри зга вао тако зва ни 
вива екс пе ри мент да плод ним мушкар ци
ма спре чи да има ју децу. Њего вој мон
стру о зној миси ји били су под врг ну ти и 
сеља ци заро бље ни из Доњих Петро ва ца 
у Сре му. Из овог села у заро бље ни штву је 
било 105 мушка ра ца у нај бо љој доби 
живо та. Кући се вра ти ло 37. Тро ји ца су 
под врг ну та Мен ге ло вим вива екс пе ри мен
том. Кад су кући дошли Мили вој Гру јић је 
имао 52 киле, Бора Матић 40 кила и Нико

ла Опа ру шић 40 кила.. При ма ли вак ци не, 
а јели само да су у живо ту. Били су косту
ри који хода ју. Има ли су жене. Није им се 
ни тела жена.  А онда су нава ли ли на 
шун ку и сла ни ну сапу ња ру са луком и 
које ка квом тур ши јом. Кила жа се дупли ра
ла, а вива вак ци на испа ри ла. Нава ли ли су 
на жене. Попра ви ше децу. И ту није крај. 
Жив ну ли Срем ци са пуном кућом чеља ди, 
туже Мен ге ло ву држа ву и доби ју при лич
но лепу надок на ду коју су поде ли ли деци 
и уну ци ма за које се сулу ди лекар борио 
да се не роде.

Срем ци победили Мен ге ло ву вак ци ну
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 За мешта не Беле ги ша су пре 17 годи на у 
њихо вом селу бора ви ли ван зе маљ ци. Како 
дру га чи је да обја сне вели ке кра ђе живи не 
и сви ња, а да нико није ухва ћен у кра ђи 
иако је цело село дано ноћ но са ловач ким 
пушка ма бра ни ло сво је коко шињ це и 
свињ це. Не може мо каза ти, поли ци ја је 
тако ђе пома га ла. Али, није вре де ло.

Више од месец дана људи су у Беле ги шу 
дрх та ли ноћу, а коко ши и пра си ћи су неста
ја ли. Тада шњи секре тар Јован Костић је 
изја вљи вао нови на ри ма да су ти непо зна
ти почи ни о ци – ван зе маљ ци вео ма поште
ни људи. Они уђу непри мет но у коко ши
њац узму 1012 коко ша ка а оста ве исто 
толи ко. Тако и у сви њац. Пола пра са ди 
одне су, а пола оста ве дома ћи ну. Ван зе
маљ ци су толи ку забу ну и страх уне ли у 
мешта не да су се они који су са пушка ма 
чува ли сво је коко шињ це и свињ це нау би ја
ли сво јих и ком шиј ских керо ва и мача ка да 
је дола зи ло и до сва ђа. У том пери о ду 
осим коко ша ка и пра са ди у Беле ги шу је 
неста ла само јед на дрља ча. Раз у ме се 
зашто су ван зе маљ ци кра ли коко ши и пра
сад. Ваљ да им је поне ста ло хра не. А 
зашто укра ’ше јед ну дрља чу. Нико ни данас 
не зна. Можда би било добро да сад пред 
ново го ди шње пра зни ка Беле ги ша ни при чу
ва ју сво је коко ши и пра си ће. Могу се поно
во јави ти ван зе маљ ци. 
 

Шам па њац
Сте ве поли гло те

 
Чуве ни Сте ван Кова че вић Бачва нин из 

Јаска одав но није међу нама. Овај несва ки
да шњи Сре мац спра вљао је нај бо љи шам
па њац на све ту. Јесте! Његов шам па њац је 

пио Тито и њего ви висо ки бело свет ски 
гости. Пили смо и ми нови на ри. Сте ван је 
био у Фран цу ској 17 годи на, у Мецу, пре сто
ни ци Шам па ње, у Фран цу ској. Тамо је 
видео од Фран цу за како се спра вља шам
па њац. И не само то. Сте ван је нау чио 
неко ли ко свет ских јези ка. Био је сре мач ки 
сељак. Изгле дао је господ стве но. Знао је 
да пева на неко ли ко свет ских јези ка. И да 
игра све што је музи ка сви ра ла. Јед ном 
при ли ком у њего вом дво ри шту слио се сил
ни господ стве ни свет из више зема ља. Сте
ван се попео на пањ и поздра вља све на 
јези ци ма којим су ти гости гово ри ли. Сви су 
зна ли да се нај бо љи шам па њац про из во ди 
у Сре му. Сте ван је тад имао жену и сина 
који је елек тро стру ке а вино ва лоза га баш 
није зани ма ла. Међу тим, дозна смо од Сте
ва на да су међу тим гости ма и два, да ли 
при зна та или не, њего ва сина која је сте као 
у Фран цу ској. Обо ји ца су висо ко обра зо ва
ни. Један је тако личио на Сте ва на да нема 
диле ме да је његов.

 Како је Срем ола ко одла ском Сте ва 
Бачва ни на изгу био при мат про из вод ње нај
бо љег шам пањ ца на све ту! А, хтео је да 
пока же како се то спра вља од гро жђа са 
Фру шке горе. Нико није хтео да нау чи.! Ни 
син или сино ви. Неки тамо у Фран цу ској 
или Шпа ни ји и у Ита ли ји су бога ти зато што 
спра вља ју шам па њац. Сигу ран сам не 
бољи од Сте ви ног.
  

Сре мац је изми слио 
маши ну за шиша ње

 
Нико ла Бизу мић из Нера ди на је под име

ном Џон Смит 1864. годи не при ја вио патент 
да је изу мео маши ну за шиша ње косе на 

гла ва ма људи. То се дого ди ло у Лон до ну. 
Нисам сигу ран да то вели ки број Сре ма ца 
зна. Нико ла Бизу мић је био бри ца деве те 
реги мен те аустриј ске вој ске и кад је пред
ло жио како да се напра ви маши на за 
шиша ње одмах су га про гла си ли да није 
нор ма лан. Ина че људи су до тада шиша ни 
само мака за ма уз помоћ чешља. Жене се и 
нису шиша ле.

Кад је Нико ла оти шао у Лон дон, про дав
ши има ње и овце у Нера ди ну са њим су се 
и песмом спр да ли: Про до Ниџа има ње и 
овце, па сад луда по Лон до ну тро ши нов це.

Та луда, како га Срем ци назва ше, има 
имо ви ну вред ни ју више пута него цео Срем. 
Енгле ска вла да је неко ли ко пута, а послед
њи пут пре 30 годи на тра жи ла је наслед ни
ке до шестог коле на како би се имо ви на 
Џона Сми та, то јест Нико ле Бизу ми ћа, 
поде ли ла. Она је тад изно си ла да би 114 
наслед ни ка који су се при ја ви ли сва ки 
добио по 111 нових ауто мо би ла Заста ва 
101. Међу тим, нико од њих се није хтео пот
пи са ти да при зна ју јед не дру ге за наслед
ни ке. Увек је један хтео да дока же да они 
оста ли нису у ника квом срод ству за Нико
лом Бизу ми ћем.

Ја сам имао при ли ку да будем на ску пу 
114 потен ци јал них наслед ни ка у Ири гу са 
коле га ма који, нажа лост данас нису међу 
нама, и мало је фали ло да будем бијен што 
сам рекао: људи што се не дого во ри те, има 
за све и суви ше.

Ето, такве смо ћуди. Сва ки ’оће све. А, 
Енгле зи кори сте огром но богат ство нашег 
чове ка док се рођа ци не уса гла се. Сад 
веру јем да то никад неће бити. Иако је мој 
при ја тељ из омла дин ских дана Сте ван 
Кази ми ро вић, пред сед ник општи не вео ма 
вољан да помог не у овој ства ри.

Цигар пауза  Фото гра фи ја Сте вана Лазу кића, Вој во ди на ста ра (Вој во ђан ска ака де ми ја нау ка и умет но сти, Нови Сад, 2007. годи на)
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ОВАН: Пажљи во про
це њу је те нова послов
на деша ва ња, јер сво
је иде је тре ба да пла

си ра те на пра вом месту или пред 
осо бом која има довољ но слу ха 
за слич не инте ре се. И даље одби
ја те да чини те ком про ми се када 
они нису у скла ду са вашим 
морал ним наче ли ма. Због број них 
оба ве за деша ва се да про пу шта те 
неке важне дога ђа је у свом поро
дич ном или љубав ном живо ту. 

БИК: Неко дик ти ра 
нове дога ђа је, што 
зна чај но ком пли ку је 
ваш послов ни или 

ста ту сни поло жај.  Наро чи то вам 
се не допа да чиње ни ца о суже
ним могућ но сти ма да избор одго
ва ра ју ћег посла или акци је коју 
бисте спро ве ли зајед но са бли
ским при ја те љи ма. Немој те 
дозво ли ти да вас неко испро во ци
ра на послов ни ризик. Чак и у 
љубав ном одно су неко дру ги дик
ти ра пра ви ла. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ста ло 
вам је да оста ви те 
вели ки ути сак на 
сарад ни ке, али већи

на дога ђа ја вам не иде у при лог. 
Добро раз ми сли те шта све може
те да кори гу је те у ходу како бисте 
дело ва ли убе дљи во на оне који 
се коле ба ју. Оче ку је вас доби так 
или успех кроз нов ча не инве сти
ци је. У одно су са парт не ром при
жељ ку је те већу емо тив ну сло бо ду 
или при ли ку да оства ри те сво је 
наме ре. 

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

додат но моти ви са ти да при хва ти
те неке нове иза зов не задат ке. 
Али, избе га вај те јав на обе ћа ња 
по пита њу, стро го утвр ђе них роко
ва. Ста ло вам је да успо ста ви те 
боље раз у ме ва ње и емо тив но 
збли жа ва ње у одно су са воље ном 
осо бом. При ја ће вам кра ће путо
ва ње. 

ЛАВ: Нала зи те се у 
фази кре а тив ног успо
на и ста ло вам је да 
побољ ша те свој 

послов ни или дру штве ни ста тус. У 
при лог вам иду нова деша ва ња и 
мно ге ситу а ци је када се одлу чу је о 
послов ним циље ви ма. Сло бод но 
пре у зми те ини ци ја ти ву како бисте 
намет ну ли сво ју уло гу пред сарад
ни ци ма. У љубав ној пер спек ти ви у 
одно су са парт не ром важно је да 
сачу ва те пози тив на уве ре ња. 

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
врло про ми шље но и 
ста ло вам је да при до
би је те нечи је пове ре

ње у раз ли чи тим ситу а ци ја ма. Све 
тре ба да чини те план ски и у скла
ду са иску ством. Нема раз ло га да 
окле ва те, јер у одно су на сарад ни
ке има те низ пред но сти које сада 
може те да пла си ра те на пра ви 
начин. У при ват ном живо ту поку
ша ва те да ускла ди те ритам оба ве
за.

ВАГА: Ваша сна ла
жљи вост у послов ном 
сми слу доно си само 
тре нут ну сатис фак ци

ју и олак ша ње. Јасно вам је до 
које гра ни це може те да оче ку је те 
успех и због тога бира те неке 
зао би ла зне мето де као начин да 
се осло бо ди те нечи је послов не 
кон тро ле или кри ти ке. Мимо сво
је воље упа да те у неке кон
фликт не ситу а ци је. 

ШКОР ПИ ЈА: Спо соб
ност доброг опа жа ња 
и сјај не кон цен тра ци
је вам пома жу да 

оства ри те сво је послов не циље
ве. Важно је да у сусре ту са 
сарад ни ци ма под сти че те кре а
тив ност у иде ја ма, јер уско ро вас 
оче ку је зајед нич ки доби так и 
могућ ност за обна вља њем неких 
послов них дого во ра. Пока за ће 
се да парт нер уме да испу ни сва 
ваша оче ки ва ња. Пред сто ји вам 
пери од нежно сти и задо вољ
ства. 

СТРЕ ЛАЦ: Неко ће 
вас изне на ди ти 
лошим инфор ма ци ја
ма, али уз додат ну 

упор ност и вели ки напор на кра ју 
ћете бити задо вољ ни сво јим 
послов ним успе хом. Боље је, да 
избе га ва те сарад њу са непо зна
тим осо ба ма и да про ве ра ва те 
све могу ће инфор ма ци је у вези 
мате ри јал них ула га ња. Неко са 
стра не поку ша ва да вам иском
пли ку је љубав ни живот или 
однос са воље ном осо бом. 

ЈАРАЦ: Вео ма амби
ци о зно и са нескри ве
ним опти ми змом при
сту па те разним дого

во ри ма које ини ци ра ју ваши 
сарад ни ци. Потреб на вам је и 
одре ђе на доза мудро сти при ли
ком реша ва ња нов ча них пита ња. 
Удру жи те сво је инте ре се са осо
ба ма које добро позна је те. У 
одно су са воље ном осо бом све 
изгле да мир но и пред ви ди во али 
изне на ди ће те се нео бич ним обр
том.

ВОДО ЛИ ЈА: Тек када 
јасно дефи ни ше те 
листу при о ри те та 
мно ге ства ри ће поче

ти да се одви ја ју у пози тив ном 
прав цу. Посеб но посве ти те 
пажњу посло ви ма који ће вам 
доне ти кон крет не резул та те и 
финан сиј ску добит, јер за крат ко 
вре ме може те да оства ри те 
успех у више пра ва ца. Парт нер 
вас је изне на дио са неким 
добрим иде ја ма.  

РИБЕ: Пре ма сарад
ни ци ма делу је те зах
тев но, тако да сви ма 
поста је јасно да не 

жели те да неко реме ти или успо
ра ва ваше послов не пла но ве. 
Ула же те вели ку енер ги ју у раз ли
чи те циље ве које сте себи поста
ви ли. Не дозво ља ва те да неко 
кри ти ку је ваш начин рада. Често 
се нала зи те у ситу а ци ји да вам 
неко пока зу је сво ју накло ност. 

VREMEPLOV
27. де цем бар

2000. Ве ћи на Ру са за лич ност ве ка 
иза бра ла во ђу Ок то бар ске ре во лу
ци је Вла ди ми ра Иљи ча Ле њи на. 

28. де цем бар
1869. Ви ли јем Семпл из Оха ја 
па тен ти рао жва ка ћу гу му. 
1895. У па ри ском ре сто ра ну Гран 
ка фе бра ћа Луј и Огист Ли ми је 
ор га ни зо ва ла пр ву филм ску про јек
ци ју.
1925. Ру ски пе сник Сер геј Је се њин 
из вр шио са мо у би ство. Био је дан од 
нај по пу лар ни јих пе сни ка 20. ве ка, 
чи је су пе снич ко де ло, а по себ но 
стил жи во та, има ли зна ча јан ути цај 
на ру ску и европ ску омла ди ну. 

29. де цем бар
1981. Умро хр ват ски књи жев ник 
Ми ро слав Кр ле жа, јед на од нај зна
чај ни јих лич но сти у кул тур нокњи
жев ним зби ва њи ма на ју го сло вен
ском про сто ру у 20. ве ку.

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

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

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

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

3. ја ну ар
1868. У Ја па ну уки ну та ин сти ту ци ја 
шо гу на и по че ла “про све ти тељ ска 
ера” ди на сти је Ме и џи. Цар Му цу хи
то ус по ста вио цен трал ну цар ску 
власт, спро вео ре фор ме по европ
ском узо ру и отво рио пут за бр зи 
раз вој Ја па на. 
1924. Ен гле ски егип то лог Ха у ард 
Кар тер у До ли ни кра ље ва у бли зи
ни Лук со ра у Егип ту на шао сар ко
фаг фа ра о на Ту тан ка мо на. 
1980. Пред сед ник Ју го сла ви је 
Јо сип Броз Ти то при мљен у Кли нич
ки цен тар у Љу бља ни. По што опе
ра ци ја на крв ним су до ви ма ни је 
ус пе ла, 3. фе бру а ра му ам пу ти ра на 
но га.

4. ја ну ар
1494. Штам па ри ја у Це ти њу штам
па ла пр ву књи гу на срп ском је зи ку, 
“Ок то их пр во гла сник” Ђур ђа Цр но
је ви ћа и штам па ра Ма ка ри ја, јед ну 
од нај ви ше ко ри шће них бо го слу
жних књи га у Срп ској пра во слав ној 
цр кви. 
1809. Ро ђен фран цу ски учи тељ Луј 
Брај, ко ји је 1829. из у мео си стем 
пи сма за сле пе, Бра је ва азбу ка. 
1960. У са о бра ћај ној не сре ћи по ги
нуо фран цу ски пи сац Ал бер Ка ми, 
до бит ник Но бе ло ве на гра де за 
књи жев ност 1957.

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

6. ја ну ар
1919. Умро је Те о дор Ру звелт, 
пред сед ник САД (190109), чи ја је 
по ли ти ка ство ри ла свет ску си лу од 
до тад изо ла ци о ни стич ке Аме ри ке.  
Спро вео је план за из град њу 
Па нам ског ка на ла, а за по сре до ва
ње у ру скоја пан ском ра ту 1905. 
до био је 1906. Но бе ло ву на гра ду 
за мир.
1929. Ју го сло вен ски краљ Алек
сан дар И Ка ра ђор ђе вић уки нуо је 
Ви дов дан ски устав, рас пу стио 
На род ну скуп шти ну и за вео лич ну 
власт у др жа ви. 

7. ја ну ар
1610. Ита ли јан ски астро ном и 
ма те ма ти чар Га ли лео Га ли леј 
от крио је Ју пи те ро ве ме се це Ио, 
Евро пу, Га ни мед и Ка ли сто. 
1943. У Њу јор ку је умро Ни ко ла 
Те сла, срп ски на уч ник и про на ла
зач на по љу елек тро тех ни ке и 
ра диотех ни ке. Од 1884. до смр ти 
жи вео је у САД, где је па тен ти рао 
око 700 про на ла за ка од ко јих не ко
ли ко де се ти на има ши ро ку при ме
ну.

8. ја ну а ра
1935. Ро ђен је аме рич ки му зи чар 
Ел вис Арон При сли, “краљ ро ка”, 
из у зет но по пу ла ран пе де се тих и 
ше зде се тих го ди на 20. ве ка. Про
дао је ви ше од 150 ми ли о на пло ча 
и играо у два де се так фил мо ва. 
Умро је 1977. од пре ко мер не упо
тре бе ал ко хо ла и дро ге.

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

HOROSKOP
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Сре да, 27. (14) децем бар 
Св. муче ни ци Тирс, Лев ки је,, Фили мон, Апо ло ни је и дру
ги с њима

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

Петак, 29. (16) децем бар 
Све ти про рок Агеј; Све та Тео фа ни ја цари ца

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

Неде ља, 31. (18) децем бар
Све ти муче ник Сева сти јан; Све ти Модест и дру ги  Оци 

Поне де љак, 1. јану ар (19. децем бар) 
Све ти муче ник Бони фа ти је

Уто рак, 2. јану ар (20. децем бар) 
Св. Игња ти је Бого но сац; Св Дани ло Дру ги Арх. срп ски 
(Прет пр. Рожден ства)

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

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

Петак, 5. јану ар (23. децем бар) 
Све тих 10 муче ни ка Крит ски; Преп. Наум Охрид ски – 
Туцин дан

Субо та, 6. јану ар (24. децем бар) 
Све та пре по доб но му че ни ца Евге ни ја – Бад њи дан

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

Поне де љак, 8. јану ар (26. децем бар) 
Сабор Пре све те Бого ро ди це

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

Crkveni kalendar

• Дошли смо на спа со но сну иде ју: брод 
који тоне пре тво ри ће мо у под мор ни
цу.

• Добра стра на бра то у би лач ког рата: 
увек побе ђу ју наши.

• Пло до ва нема. Још тра је про цват. 
• Ми смо јако паме тан народ. Код нас 

чак и гени је сма тра ју буда ла ма. 
• Изла зак бати не из раја на земљи је 

дожи вљен бол но. 
• Срео сам разум на бића из космо са – 

ништа их нисам раз у мео.

Говедина у сосу
од павлаке

Састојци: две кашике маслаца, говеђе шницле 
600 г, кашика бибера, лозовача 4 дл, црни лук 2 
главице, бело вино 100 мл, говеђа супа 200 мл, 
павлака 200 мл, сок од лимуна 40 мл, љути сенф 
2 кашике, густин 1 кашика.

Припрема: Месо исеците на коцкице. Загрејте 
маслац, па на њему пржите месо уз стално 
окретање. Посолите и побиберите по укусу, па 
покапајте лозовачом. Извадите месо из тигања и 
држите га у загрејаној рерни. Главице црног лука 
исеците га на коцкице, па га динстајте на маслацу 
на којем се пржило месо. Долијте бело вино, супу 
и павлаку, па све оставите да кува око три 
минуте. Умешајте у сос сок од лимуна и сенф, па 
оставите да кратко кува. Додајте густин, па добро 
посолите и побиберите. Сос добро испасирајте, 
па у њега сипајте испржено говеђе месо.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК:  Игор 
Сто кић и Нико ли на Гру јић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Дејан 
Радин и Кри сти на Бугар чић 
Радин  Голу бин ци, Иси дор 
и Ива на Радић  Рума, 
Ненад и Алек сан дра Хори
на  Срем ска Митро ви ца, 
Сло бо дан и Божи ца Мијић  
Срем ска Митро ви ца, Жар ко 
и Олги ца Милу ти но вић  
Рума, Вла ди мир и Ната ша 
Петро вић  Рума, Недељ ко 
и Зори ца Пајић  Бин гу ла, 
Алек сан дар и Кри сти на 
Кузмић  Јарак, Вука шин и 
Јеле на Гове да ри ца  Срем
ска Митро ви ца, Ненад и 
Алек сан дра Пршић  
Мачван ска Митро ви ца, 
Срђан и Дра га на Јев тић  
Кузмин.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Бог дан 
Симе у но вић и Дуња Симе у
но вић Павло вић  Срем ска 
Митро ви ца, Вла ди мир 
Кере шић и Мари ја Ста мен
ко вић Кере шић  Рума, Сло
бо дан и Сане ла Јова но вић 
 Љуко во, Дра ган и Сања 
Анто нић  Лаћа рак, Вла ди
мир и Јеле на Недељ ко вић 
 Гргу рев ци, Горан и Сања 
Јако вље вић  Срем ска 
Митро ви ца, Бојан и Зори ца 
Дави до вић  Лаћа рак, Алек
сан дар и Дра га на Секу лић  
Срем ска Митро ви ца, Адри
а но и Мари на Ива нов  
Инђи ја, Вла ди мир и Бран ка 
Петро вић  Салаш Ноћај ски, 
Зла ти бор и Све тла на 
Љиљак Инђи ја, Бра ни слав 
и Тија на Јови чић  Шид, 
Паја и Неве на Тедић  
Беше но во.

УМР ЛИ: Јукић Мили ца 
рођ. 1945, Бун да ло Радој ка 
рођ. 1935, Про да но вић 
Босиљ ка рођ. 1964, Сто ји
но вић Јован ка рођ. 1935, 
Вој во дић Бран ко рођ. 1956, 
Савић  Вујић Дарин ка рођ. 
1935, Лакуш Бор ка рођ. 
1954, Башић Ката рођ. 1948, 
При би че вић Бран ко рођ. 
1953, Шиму нић Сми ља рођ. 
1947, Кејић Милан ка рођ. 
1939, Перић Јован ка рођ. 
1933, Јова но вић Жив ка рођ. 
1934, Јова но вић Јели ца 
рођ. 1939, Вујић Душан рођ. 
1952, Цвје ти ћа нин Милош 
рођ. 1936, Жив чић Ковин ка 
рођ. 1939, Тргић Мар ко рођ. 
1958.

RUMA

УМРЛИ: Радован Коваче
вић, рођ.1934. год, Стојанка 
Растовић, рођ. 1930. год, 
Стана Познић, рођ. 1951. 
год, Милка Јовановић, рођ. 
1933. год.

Мо сква
шнит тор та

Са стој ци: 15 ја ја  – бе лан ца за па ти шпањ ко ре 
а жу ман ца иду за крем фил, за па ти шпањ ко ре: 
300 г ше ће ра, 200 г сец ка них ора ха, 3 ка ши ке 
бра шна, 2 ке си це ва ни лин ше ће ра. За крем фил: 
300 г мар га ри на, 250 г ше ће ра у пра ху, 2 ке си це 
ва ни лин ше ће ра, 100 мл мле ка, 300 г слат ког од 
ви ша ња, 300 г ана на са. За укра ша ва ње тор те: 
400 мл мле ка, 4 ке си це шлагa. 

При пре ма: Одво ји ти бе лан ца од жу ма на ца. 
Мик се ром  из му ти ти бе лан ца, до да ти ше ћер и 
на ста ви ти му ће ње док се не рас то пи. До да ти 
ора хе, ва ни лин ше ћер, бра шно и про ме ша ти. 
Те сто по де ли ти у две теп си је и пе ћи 25 ми ну та на 
180°Ц. У суд са жу ман ци ма до да ти ше ћер, ва ни
лин ше ћер и му ти ти мик се ром док се ше ћер не 
рас то пи. Суд ста ви ти на па ру и до да ти мле ко. 
Ка да крем до би је по треб ну гу сти ну оста ви ти  да 
се охла ди. У охла ђен крем до да ти мар га рин и 
му ти ти мик се ром док се не сје ди ни. У дру ги суд 
си па ти мле ко и уму ти ти шлаг. Па ти шпањ исе ћи 
на три де ла. Пр ви пре ма за ти крем фи лом и на не
ти слат ко од ви ша ња и шлаг. На шлаг ста ви ти 
дру гу ко ру и пре ма за ти фи лом. На крем фил 
по ре ђа ти кру го ве ана на са и пре ко шлаг.
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Сузби ја ње
коруп ци је

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у прет ход них неко ли ко дана, у 
више одво је них акци ја на сузби ја њу финан
сиј ског кри ми на ла и коруп ци је, које су 
посеб но веза не за зло у по тре бе слу жбе них 
поло жа ја у држав ним орга ни ма, ухап си ли 
су 38 осо ба због посто ја ња осно ва сум ње 
да су у пери о ду од 2008. годи не до данас 
почи ни ли више коруп тив них кри вич них 
дела. 

Посто је осно ви сум ње да су осум њи че ни 
буџет Репу бли ке Срби је, буџе те локал них 
само у пра ва и дру га при вред на и физич ка 
лица оште ти ли за више од 7,6 мили о на 
евра. 

Акци је су у сарад њи са над ле жним 
тужи ла штви ма, Упра вом цари на и Поре
ском поли ци јом, спро ве де не на тери то ри ји 
Новог Сада, Субо ти це, Зре ња ни на, Сом бо
ра, Срем ске Митро ви це, Пан че ва, Сме де
ре ва, Пожа рев ца, Јаго ди не, Заје ча ра, Чач
ка, Ужи ца, Пиро та, Ниша и  Новог Паза ра. 

Међу ухап ше ни ма су и чети ри царин ска 
слу жбе ни ка, бив ши функ ци о нер Општи не 
Бач ка Топо ла, запо сле на у две основ не 
шко ле, рад ник ком па ни је  „Дунав оси гу ра
ње“, бив ше одго вор но лице фили ја ле 
„Пире ус бан ке“ у Новом Саду, царин ски 
аген ти у шпе ди тер ским кућа ма, више одго
вор них лица и запо сле них у раз ли чи тим 
при вред ним дру штви ма.   

Кри вич не при ја ве у редов ном поступ ку 
под не те су про тив још 39 осо ба, међу који
ма је пет поли циј ских слу жбе ни ка, царин
ски слу жбе ник, бив ши функ ци о нер Општи
не Пећин ци, бив ше одго вор но лице Кли ни
ке за кар ди о хи рур ги ју – Кли нич ки цен тар 
Срби је и још тро је одго вор них лица у тој 
уста но ви, чла но ви Коми си је за спорт 
општи не Петро вац на Мла ви, одго вор но 
лице фуд бал ског клу ба „Трбу ње“. 

Ухап шен
функ ци о нер

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци, по нало гу 
Основ ног јав ног тужи ла штва у Руми, под
не ли су кри вич ну при ја ву у редов ном 
поступ ку про тив бив шег функ ци о не ра 
Општи не Пећин ци, због посто ја ња осно ва 
сум ње да је почи нио кри вич но дело зло у

по тре ба слу жбе ног поло жа ја. 
Осум њи че ни се тере ти да је без прет

ход но спро ве де ног поступ ка екс про при ја
ци је закљу чио уго вор са јед ним при вред
ним дру штвом, коме је на тај начин омо гу
ћио изград њу сао бра ћај ни це и тиме оште
тио више физич ких лица. 

Оште ће ни су касни је у пар нич ном 
поступ ку од Општи не Пећин ци напла ти ли 
ште ту од 61.000.000 дина ра.

При твор
због швер ца

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци, по нало гу 
Вишег јав ног тужи ла штва у том гра ду, под
не ли су кри вич ну при ја ву про тив одго вор
ног лица при вред ног дру штва „Реља 
Петрол“ доо, због посто ја ња осно ва сум ње 
да је извр шио кри вич на дела зло у по тре ба 
поло жа ја одго вор ног лица и фал си фи ко ва
ње слу жбе не испра ве.

Посто је осно ви сум ње да је он у пери о ду 
од 17.  јула до 13. окто бра 2017. годи не,  
извр шио набав ку робе од 11 при вред них 
дру шта ва у укуп ном изно су од 4.800.000 
дина ра, коју није еви ден ти рао у сво јим 
послов ним књи га ма, а затим је про дао 
непо зна тим куп ци ма за готов новац, који је 
при сво јио за себе. 

Ухва ће но
106 раз бој ни ка

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, у сарад њи са над ле жним тужи ла
штви ма, ухап си ли су у више одво је них 
акци ја у прет ход них неко ли ко дана 106 
осо ба због посто ја ња осно ва сум ње да су 
почи ни ле кри вич на дела тешке кра ђе, кра
ђе и раз бој ни штво. 

Акци је, усме ре не на сузби ја ње имо вин
ских дели ка та реа ли зо ва не су на тери то
ри ји поли циј ских упра ва Бео град, Ваље во, 
Бор, Вра ње, Заје чар, Зре ња нин, Јаго ди на, 
Кра гу је вац, Кра ље во, Кру ше вац, Леско
вац, Нови Пазар, Нови Сад, Пожа ре вац, 
Приjепоље, Сме де ре во, Срем ска Митро
ви ца и Чачак

Ухап ше ни су осум њи че ни да су у прет
ход ном пери о ду извр ши ли више од 200 
тешких кра ђа, кра ђа и раз бој ни шта ва. 
Тако ђе, под не те су и кри вич не при ја ве у 
редов ном поступ ку про тив још 37 осо ба.

Пљач ка кла ди о ни це
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Руми ухап си ли су С. М. (1994) и 
С. Г. (1994) осум њи че не да су од рад ни це 
јед не спорт ске кла ди о ни це укра ли више 
од 250.000 дина ра. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да су 
почи ни ли кри вич но дело раз бој ни штво, 
осум њи че ни су уз кри вич ну при ја ву при ве
де ни Основ ном јав ном тужи ла штву у 
Руми, а суди ја за прет ход ни посту пак 
одре дио им је при твор до 30 дана. 

Пре пад у
про дав ни ци

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли 
су М. И. (1988) због посто ја ња осно ва сум
ње да је почи нио кри вич но дело раз бој ни
штво. Поли ци ја је осум њи че ног ухап си ла 
непо сред но након при ја ве да је у јед ној 
трго вин ској рад њи почи ње но раз бој ни
штво. Осум њи че ни је при ли ком наи ла ска 
поли ци је бацио нож, а код њега је про на
ђе на већа коли чи на нов ца, за који се сум
ња да поти че из кри вич ног дела. 

Усмр тио жену
па побе гао

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци и Пећин ци
ма, ухап си ли су В. К., осум њи че ног да је 
пре три дана иза звао сао бра ћај ну незго ду 
на ауто пу ту Бео град  Батров ци, у којој је 
смрт но стра да ла јед на жена. Сум ња се да 
је В. К. ками о ном уда рио пут нич ки ауто мо
бил мар ке “опел” који је ста јао у зау став ној 
тра ци. При ли ком удар ца, са ками он ске 
при ко ли це је отпао део, про био уну тра
шњост “опе ла” и усмр тио жену на зад њем 
седи шту. Возач је побе гао са лица места, а 
поли ци ја га је након интен зив не потра ге 
ухап си ла. 

По нало гу над ле жног тужи о ца, осум њи
че ном је одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо
ва, након чега ће, у закон ском року, уз кри
вич ну при ја ву за кри вич на дела тешко дело 
про тив без бед но сти јав ног сао бра ћа ја и 
непру жа ње помо ћи лицу повре ђе ном у сао
бра ћај ној незго ди, бити дове ден на саслу
ша ње у Основ но јав но тужи ла штво у Руми.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

ИНЂИ ЈА

Кам па ња дала добре резул та те
Захва љу ју ћи сред стви ма ресор ног 

покра јин ског секре та ри ја та инђиј ски 
Цен тар за соци јал ни рад „Дунав“ успе

шно при во ди кра ју све актив но сти у скло пу 
про јек та „Искљу чи наси ље“. Жељ ка Годић 
Авра мо вић, дирек то ри ца Цен тра за соци
јал ни рад под се ћа да су путем СОС теле
фо на, током реа ли за ци је про јек та, орга
ни зо ва на 24часов на дежур ства за жртве 
наси ља у поро ди ци.

 Нажа лост, кам па ња „Искљу чи наси ље“ 
дала је добре резул та те, кажем нажа лост, 
јер је пове ћан број при ја вље них слу ча је
ва наси ља и жрта ва наси ља  каже Годић 
Авра мо вић и дода је да је реги стро ва но 80 

слу ча је ва наси ља у поро ди ци у општи ни 
Инђи ја од почет ка при ме не Зако на о спре
ча ва њу наси ља у поро ди ци, која је стар то
ва ла 1. јуна 2017. годи не.

 Морам да напо ме нем да од тада има
мо изу зет но добру сарад њу са Поли ци
јом и Тужи ла штвом. Након сва ке при ја ве 
дежур на еки па поли циј ске ста ни це иза ђе 
на терен и на осно ву њихо ве про це не изда
ју се хит не мере исе ље ња насил ни ка и 
забра на при бли жа ва ња жртви наси ља. Ове 
мере су дале добре резул та те и насил ни ци 
су све сни да су они ти који су одго вор ни за 
сво је пона ша ње  каже дирек то ри ца инђиј
ског Цен тра за соци јал ни рад.

Годић Авра мо вић исти че да су запо сле
ни из инђиј ског Цен тра за соци јал ни рад 
недав но при су ство ва ли кон фе рен ци ји у 
Вла ди Вој во ди не коју је орга ни зо вао покра
јин ски омбуд сман, а где је глав на тема била 
при ме на Зако на о спре ча ва њу наси ља у 
поро ди ци у послед њих шест месе ци.

 Чули смо пода так да је на тери то ри ји 
Вој во ди не, у том пери о ду, изре че но 1.180 
хит них мера, што зна чи да закон има одје ка 
и искре но се нада мо да ће њего ва при ме на 
допри не ти сузби ја њу наси ља у поро ди ци у 
целој нашој земљи и у општи ни Инђи ја, за 
коју смо ми над ле жни.

М. Ђ. 
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Уче ни ци и уче ни це 
Сред ње шко ле „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ 

у сре ду, 20. децем бра уче
ство ва ли су у тра ди ци о
нал ној пред но во го ди шњој 
реви ји фри зу ра и хаљи на 
у Треј дју ник цен тру у Инђи
ји. Као и сва ке годи не при
ка за ли су публи ци све што 
су ради ли током прет ход ног 
полу го ди шта. Како исти че 
дирек то ри ца шко ле Хана ди 
Бје лић у пита њу су радо ви 
уче ни ка који поха ђа ју сме
ро ве мушки и жен ски фри
зер као и моде лар оде ће.

Задо вољ ни смо како је 
про шла и ова пред но во го ди
шња реви ја а по апла у зи ма 
при сут них, рекла бих да се 
и посе ти о ци ма сви де ло то 
што раде наши уче ни ци. Ми 

се тру ди мо да на овај начин 
при ка же мо шта се и како у 
нашој шко ли ради и коли ко 
су ова деца посве ће на свом 
обра зо ва њу и уса вр ша ва
њу рекла је Бје лић.

Поред мно штва фри зу ра 
и хаљи на „за нај лу ђу ноћ“, 
посе ти о ци у Треј дју ник цен
тру могли су и да про ба
ју меде ња ке, спе ци јал но 
напра вље не за ову при ли ку.

Хте ли смо да се сви при
сут ни на реви ји и засла де 
па су свој допри нос дали 
уче ни ци који поха ђа ју смер 
кувар и коно бар. Ми смо 
шко ла која пер фект но функ

ци о ни ше и сви наши ђаци 
међу соб но сара ђу ју. Упра во 
то смо и хте ли да пока же мо 
на овој реви ји каже дирек
то ри ца СШ „Др Ђор ђе Нато
ше вић“ из Инђи је. М. Ђ.

Реви ја хаљи на и фри зу ра

СРЕДЊA ШКОЛA „ДР ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ“

Магич ни трг у Срем
ској Митро ви ци 
отво рен је 22. децем

бра и тра ја ће све до 30. 
децем бра, док је забав ни 
про грам наме њен нај мла
ђи ма тра јао од 22. до 24. 
децем бра. 

Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или је 
Неди ћа, забав ни про грам 
који је орга ни зо ван за нај
мла ђе сугра ђа не обе ле жи
ће поче так зим ског рас пу
ста.

Митров ча ни су у при ли ци 
да, до 30. децем бра, коли ко 
тра је ова мани фе ста ци ја, 
ужи ва ју у га стро ном ским 
спе ци ја ли те ти ма и то плим 
на пи ци ма, али и да ку пе 
ра зно вр сне ру ко тво ри не и 
укра се на штан до ви ма ко ји 
су ове го ди не по ста вље ни 
у пе шач кој зо ни.
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