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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Нова година

Пише:
Драгана Попов

Ч

им стигне децембар почињемо да одбројавамо.
Одбројавамо свашта. Дане, недеље, новац и срља
мо у загрљај пролазности. Никад ми није била јасна
та еуфорија пред крај године. Завршава се још једна
календарска година, а ми пружамо руке ка новој док ову
само пребацимо преко уморних рамена и седих глава. У
чему је трик? Мора да се ту нешто крије. Чему та усиље
на радост?
Можда је то све у мојој глави - како то воле да дефини
шу разноразни психолози, психотерапеут и и слични. Како
се понашати у општем предновогодишњем, новогоди
шњем и постновогодишњем периоду?
Смирено и дубоко дисати. Бити трезвен у куповинама и
спремању хране.
А како то све постиће кад око вас гомила људи у супер
маркету јури колицима препуним намирница. Неко би
помислио да ће ускоро прогласити ванредно стање. Про
давци неуморно пуне полице артиклима, а они брзином
светлости нестају у рукама потрошача. Касе у нормалним
околностима су места где плаћате рачун, а сада је то про
стор где се води борба како заузети што бољу позицију и
што пре изаћи из продавнице. Бљеште украшене нового
дишње јелке на сваком кораку, никада више људи на ули
цама. Покушавам да се одупрем тим ниским страстима
и одбијам да се укључим у бесомучну јурњаву. Наравно,
све ћу ја то урадити, али умерено и достојанствено. Све
док у кући није постављено питање: А ми ? Шта ћемо ми
за Нову годину? Шта ћеш да спремаш? Mрзим та питања.
Не знам ни овако шта да спремам, а тек за тако специјал
не дане, баш.
И онда ме баце у бесомучно размишљање шта спреми
ти за новогодишњу ноћ. Ја и кување нисмо ни на „пер си“,
а ни на „пер ту“, већ на „скини ми се са … грбаче“! Знам
да сад праве, сремске домаћице и куварице преврћу очи
ма, неке се и прекрсте, али код мене је тако. Смислити
јеловник за дочек Нове године је за мене ноћна мора. Не
могу више да слушам о невероватним руским салата
ма, чаробни гибаницама, месу из рерне као испод сача,
ситним божанственим колачима и другим гастрономским
заврзламама.
А шта ћемо ми за Нову годину? Одзвања у мојим
мислима. Е, па то ће бити кулинарско изненађење, одно
сно оно што се зове хладан бифе, бар тако је некад било,
можда данас има неки нови термин, али ја га не знам.
Дакле, нарезана шунка, кулен, кобасица, мало зелениша
за украс, врућег хлеба (невероватно, али ја ћу га умеси
ти), као испод сача (бар нешто). Киселог купуса има на
тоне свуда око нас и ето здраве салате. Слаткиши нису
здрави, то смо одавно апсолвирали, али треба се осла
дити током новогодишње ноћи да би следећа година
била слатка (веровања неких народа). Mоја препорука
је да све што је слатко оставите за поноћ и да ушетате у
Нову годину са слаткишем ма какав он био (црн, плаву
шан, зелене очи, године заједничког живота), све упако
вано у добре жеље, позитивне ставове, истину, поштова
ње и мир бескрајни.
Поред препуног стола, па макар то био и хладни бифе,

Mоја препорука је да све што је слатко
оставите за поноћ и да ушетате у Нову
годину са слаткишем ма какав он био
(црн, плавушан, зелене очи, године зајед
ничког живота), све упаковано у добре
жеље, позитивне ставове, истину, пошто
вање и мир бескрајни
много времена проведеног у спремању и одговарању на
питања где ћете на дочек Нове године, имате само једну
жељу да се ово лудило што пре заврши и крене са сва
кодневним активностима. Сутра ћемо буновни да теле
фонирамо, слаћемо смс поруке, измишљати оригиналне
текстове и желети да што више времена проведемо у
кревету. Многи ће бити позвани на ручкове или вечере
како би се докусурили остаци гурманских специјалитета
код пријатеља, рођака. Па, шта да радимо са толиком
храном - често је оправдање усплахирене домаћице која
је и поред бројних обавеза успела да закаже и код фри
зера, мало код шминкера и наравно надоградња ноктију.
Ако припрема толику храну, не значи да то не може ура
дити сређена од главе до пете.
Ја не могу. Кухиња је место мојих бројних пораза и баш
не волим ту да се задржавам ни нашминка, ни дотерана.
За то постоје друга места и друге прилике. Хладан бифе
ће одолети свим сармама, необичним салатама, а ја ћу
имати времена да телефонирам и одговарам на питање:
Где ћете за дочек Нове године?
А ви? Где ћете ви за Нову годину?

Poklon stoni kalendar za 2018.
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ЈАНУАР

• Прва беба рођена у новогодишњој
ноћи у митровачком породилишту је
дечак чији су родитељи Авганистанци
који су смештени у прихватном центру
у шидској општини. Првог јануара у
11.55 породила се Моника Миливоје
вић из Кузмина, која је добила Богдана
тешког 4.380 грама и дугог 58 центиме
тара. Бебе и мајке, 2. јануара, обиш
 ли
су митровачки градоначелник Влади
мир Санадер, начелник Градске упра
ве за здравствену и социјалну заштиту
Војислав Мирнић и Бранко Јаковље
вић, помоћник градоначелника који су
Моники Миливојевић уручили чек у
износу од 50.000 динара и поклон
пакет са беби опремом, док је мигрант
киња на поклон добила беби пакет за
свог сина.
• У присуству председника Владе Репу
блике Србије Александра Вучића, 24.
јануара отворен је нови погон немачке
компаније ИГБ Аутомотиве у Инђији. Реч
је о инвестицији вредној 4,5 милиона
евра чијом реализацијом је већ запосле
но више од 600 нових радника.
• У Галерији слика „Сава Шумановић“ у
Шиду, 24. јануара, одржана је пригодна
свечаност поводом великог сликара Саве
Шумановића који је рођен пре 121 годину.

Немањићу, просветитељу и првом срп
ском архиепископу. У Сремској Митро
вици 27. јануара уприличена је додела
Светосавских повеља за 76 успешних.
У Руми су 26. јануара додељене пове
ље за 15 најбољих ученика, а свеча
ност се 27. јануара одржалa и у
иришким основним школама. Свето
савском академијом у Позоришној
сали у Старој Пазови, 26. јануара поче
ло је обележавање школске славе, а у
Културно образовном центру у Шиду,
27. јануара председник Општине Шид
Предраг Вуковић уручио је Светосав
ске повеље, а исте су добили и про
светни радници. Светосавске академи
је одржане су и у Пећинцима и Инђији.

ФЕБРУАР
• Влада Јапана обезбедила је 175.500
евра Општини Шид за набавку амбу
лантног возила, камиона смећара и
камиона цистерне за воду, као подр
шку унапређењу здравствене заштите
и локалне заштите животне средине у
локалним заједницама у Републици
Србији погођеним избегличком и
мигрантском кризом. Тим поводом, 2.
фебруара у Општини Шид одржана је
примопредаја донације.
• Ретка су аматерска позоришта у Србији
која имају више од једног века дугу тра
дицију, а међу њима је и Словачко позо
риште ВХВ из Старе Пазове које је 3.
фебруара прославило 114. рођендан.
• Свечана додела награда „Спортиста
године“ одржана је у сремскомитро
вачкој Градској кући 8. фебруара.
Награда је додељена у неколико кате
горија, а сви награђени су добили пла
кет у, док су освајачи првог места
добили и ваучере за куповину спорт
ске опреме.

• У сали Дома културе у Доњем Товарни
ку 26. јануара уручене су традиционалне
награде Спортског савеза „Развој спорто
ва“ најуспешнијим спортистима и клубо
вима, спортским радницима и најуспе
шнијима у школском спорту у 2016. годи
ни.

• У сали Скупштине општине Шид 10.
фебруара, додељена су признања за нај
боље спортисте, спортискиње и спортске
екипе у 2016. години. Успешне је том при
ликом поздравио председник Општине
Шид Предраг Вуковић.

• Градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер боравио је 26. и 27.
јануара у дводневној посети Белорусији,
у делегацији Владе Србије коју је предво
дио премијер Александар Вучић.

• У Шиду је 12. и 13. фебруар
 а одржана
20. по реду манифестација „Сремски сви
њокољ и кобасицијада“. И ове године
учесници су се такмичили у брзој обради
меса, прављењу сремске кобасице, као и
у брзом једењу кобасице.

• Савез за школски спорт Срема, 26. јану
ара у згради Општине Инђија организо
вао је свечаност на којој су уручени пеха
ри најбољим школама у Срему за
2015/2016. годину. Најбоља у категорији
пионира је Основна школа „Вељко Дуго
шевић“ из Руме, у категорији пионирке
ОШ „Свети Сава“ из Сремске Митровице.
Најуспешнија основна школа у укупном
пласману у школској 2015/2016. је ОШ
„Вељко Дугошевић“ из Руме.
• Верници и црква су 27. јануара про
славили Савиндан, посвећен утеме
љитељу српског православља Растку

• Општина Ириг прославила је славу
Светог Трифуна, 14. фебруара. Након
церемоније и ломљења славског кола
ча, госте је поздравио домаћин славе,
председник Општине Стеван Казими
ровић.
• Одбојк ашице „Јединства“ из Старе
Пазове победнице су 51. Купа Србије.
Оне су 19. фебруара у финалу победиле
„Динамо“ из Панчева и оствариле исто
ријски успех.
• Уживало се у спремању и конзумирању
„бомбона од свиње“ 19. фебруара у Крче
дину. На овогодишњој „Чваркијади“ уче
ствовало је 19 екипа, иако се пријавило
преко 40. Победу је однела екипа „Фабри
ка тенкова“ из Крчедина.
• Министарка за државну управу и
локалну самоуправу у Влади Републи
ке Србије Ана Брнабић посетила је
Општину Инђија 20. фебруара. Мини
старка се уверила да је инђијска
општина завршила процес увођења
матичних књига у електронски облик,
што је од велике важности за грађане.
• Председник Општине Шид Предраг
Вуковић је 22. фебруара уручио четири
уговора о откупу сеоских кућа са окућни
цом за три избегличке и једну интерно
расељену породицу. Износ новчане вред
ности по домаћинству износи 1.150.000
динара, као и грант у износу од 180.000
динара који ће породице искористити за
куповину неопходног грађевинског мате
ријала.
• На Одељењу за пријем и збрињавање
ургентних стања митровачке Опште бол
нице, 24. фебруара званично је почео са
радом тријажни центар у оквиру којег ће
медицинска сестра - тријажер на основу
виталних параметара пацијента процен
ти ком реду хитности пацијент припада.
• И ове године на Сајму туризма у Бео
граду, од 23. до 26. фебруара, сремске
општине су се представиле у хали четири
на заједничком штанду „Диван је кићени
Срем“. Кроз богат програм на једном
месту представиле су се туристичке
организације Сремске Митровице, Руме,
Инђије, Шида, Ирига, пећинаца, Старе
Пазове и Сремских Карловаца.

• Од 12. до 14. фебруар
 а у Беркасову је
22. пут заредом одржана традиционална
манифестација Сремска винијада. Мани
фестацију је отворио председник Скуп
штине општине Шид Велимир Раниса
вљевић.
• Румска локална самоуправа је и ове
године обезбедила средства за стипен
дирање најбољих студената, а ове годи
не реч је о 110 студентских стипендија.
Добитницима стипендија уговоре је уру
чила Марија Стојчевић, заменица пред
седника румске општине.

• 27. фебруара пробијен је тунел испод
пруге према митровачком Насељу КП
Дом, чиме су радови на изградњи под
вожњака ушли у нову фазу.
• У посети Општини Стара Пазова 27.
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фебруара боравила је вишечлана деле
гација савезне немачке покрајине Хесен
коју су предводили премијер Фолкер
Буфије и председник парламента ове
покрајине Норберт Картман. Њих су
дочек али председник Општине Стара
Пазова Ђорђе Радиновић, заменик пред
седник а Милан Беара и председник
Савета месне заједнице Нова Пазова
Жељко Маџаревић.

МАРТ
• Лидер Српске напредне странке и
председнички кандидат странака вла
дајуће коалиције Александар Вучић
одржао је 3. марта митинг у Пословно
спортском центру „Пинки“ у Сремској
Митровици, а дан раније, председница
Скупштине Србије Маја Гојковић рас
писала је председничке изборе.

ном отварању Циглане у Инђији. После
осам година застоја у раду, 21. марта
поново је покренута производња.
• Министар просвете, науке и техноло
шког развоја Младен Шарчевић, заједно
са својим сарадницима, посетио је 22.
марта Општину Ириг. Он је са представ
ницима локалне самоуправе разговарао
о могућностима улагања у Средњу струч
ну школу „Борислав Михајловић Михиз“,
као и о изградњи Дома ученика.
• Нови кабинет за ветерину и сточарство
у Пољопривредној школи „Стеван Петро
вић Бриле“ у Руми званично је отворен
22. марта, а отварању су присуствовали
потпредседник Покрајинске владе Ђорђе
Милићевић, министар просвете, науке и
технолошког развоја Младен Шарчевић,
министар пољопривреде и заштите
животне средине Бранислав Недимовић,
Недељко Ковачевић, директор Управе за
капитална улагања и Слађан Манчић,
председник румске општине.
• Вуковцима и најуспешнијим спорти
стима са територије општине Инђија
23. марта уручени су лаптоп рачунари.
На овај начин, за успехе у школи, на
такмичењима и спортским борили
штима, награђено је 105 ученика и
спортиста.

• У Ривици су 4, 5. и 6. марта одржани
Дани вина. Неколико хиљада посетилаца
имало је прилику да проба, али и купи
разне врсте вина, да ужива у домаћој
храни и колачима. Председник Општине
Ириг Стеван Казимировић отворио је ову
традиционалну манифестацију.
• Деветог марта потписани су уговори са
избеглим породицама са територије
пећиначке општине, која су конкурисала
за бесповратну помоћ у виду пакета гра
ђевинског материјала у оквиру Регионал
ног стамбеног програма - потпројекат 2
који финансира Европска унија. 14 поро
дица добило је по 9.000 евра.
• Министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Алексан
дар Вулин отворио је 15. марта Канце
ларију за смањење сиромаштва у
Сремској Митровици, као део пројекта
„Повећање ефикасности социјалне
услуге кроз међуопштинску сарадњу и
промоцију активације рањивих група
на локалом нивоу. Град Сремска
Митровица, као партнер са 1.640.000
динара учествује у овом пројекту.
• Ивица Дачић, министар спољних посло
ва и председник Комисије за координаци
ју процеса трајне интеграције избеглица
Владе Србије присуствовао је 17. марта
почетку радова на изградњи зграде у
Сремској Митровици, у Насељу Каме
њар, намењене избеглицама из Босне и
Херцеговине и Хрватске.
• Председник Покрајинске Владе Игор
Мировић и председник Општине Инђија
Владимир Гак присуствовали су свеча

• У првом сегменту „Трема у марту“ рум
ска публика је од 22. до 25 марта видела
седам од укупно 92 представе које су
биле пријављене на конкурс што само
указује на углед који је овај фестивал
током година стицао. За протекле две
деценије приказано је више од 300 позо
ришних представа, организовано је на
десетине позоришних изложби, презен
тација и стручних разговора са уметници
ма и публиком.
• Дом ученика средњих школа Сремска
Митровица 25. марта био је домаћин 22.
Сусрета омладине домова ученика сред
њих школа Војводине у културно - умет
ничком стваралаштву. Учествовало је
укупно 13 домова, као и Школа за основ
но и средње образовање „Милан Петро
вић“ са домом ученика из Новог Сада.
• Министар пољопривреде и заштите
животне средине у Влади Републике
Србије Бранислав Недимовић боравио је
у Општини Инђија 26. марта. Недимовић
је заједно са председником Општине
Инђија Владимиром Гаком, најпре оби
шао хладњачу Земљорадничке задруга
„Воћар“ у Новом Сланкамену, а затим се
обратио и пољопривредницима у Новим
Карловцима.
• У оквиру посете Србији, државни секре
тар словачког Министарства иностраних
и европских послова Лук аш Паризек
боравио је 27. марта и у Старој Пазови
где је о актуелним темама из свакоднев
ног живота припадника словачке нацио
налне мањине који живе у општини Ста
ра Пазова разговарао са представници
ма Општине и словачких институција које
ту постоје.

• Министар спорта и омладине Вања
Удовичић посетио је 30. марта Срем
ску Митровицу и Шид. Удовичић је
заједно са представницима Града оби
шао радове на изградњи базена у
Сремској Митровици. После састанка
са представницима локалне самоу
праве у Шиду, министар је обишао
Спортску халу и ФК „Раднички“.

АПРИЛ
• Кандидат владајуће коалиције Алексан
дар Вучић однео је убедљиву победу на
председничким изборима који су одржа
ни 2. априла. Вучић је освојио преко 55
одсто гласова, друго место заузео је
Саша Јанковић, док је трећи Лука Макси
мовић. На територији Града Сремска
Митровица гласало је 57,6 одсто бирача.
Александар Вучић освојио је 24.282 гла
са или 60,05 одсто.
• У Градској кући у Руми 12. априла, пет
избегличких породица потписало је уго
воре, а потом и добило кључеве од мон
тажних кућа које су саграђене у Хртков
цима. Са ових пет кућа, у румској општи
ни је кроз Регионални стамбени програм,
до сада саграђена 21 монтажна кућа.
• Заменик председнице Општине Пећин
ци Зоран Војкић потписао је 20. априла у
просторијама програма Уједињених
нација за развој у Београду, уговор којим
су општини Пећинци додељена беспо
вратна средства у износу од 4,9 милиона
динара за унапређење енергетске и тро
шкове ефикасности у објектима од јавног
значаја који су у надлежности локалне
самоуправе.
• У Специјалном резервату природе
„Засавица“, 22. априла одржан је осми по
реду „Дан магарица“. У питању је свеча
ност у славу ове корисне животиње коју
су у резервату спасили од уништења.

• Амабасадорка Уганде у Риму Мумтаз
Касам посетила је 24. априла, у прат
њи представника Привредне коморе
Србије, Општину Пећинци и том при
ликом се састала са челницима пећи
начке локалне самоуправе и руковод
ством фабрике шећера „Суноко“.
Амбасадорка је предложила потписи
вање Меморандума о разумевању,
који би водио ка раду на заједничким
пројектима.
• Државни секретар за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања Ненад
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Иванишевић, 24. априла посетио је Шид.
Током своје посете разговарао је са пред
седником те општине Предрагом Вукови
ћем, након чега је присуствовао састанку
Савета за безбедност. Главна тема
састанка била је стање са мигрантима.
• Санација Гребенског пута у делу пута
од Иришког венца до Хотела „Норцев“
завршена је и пуштена у саобраћај 28.
априла. Грађанима је омогућен бољи
прилаз излетиштима и манастирима
на Фрушкој гори.

МАЈ
• Министар за рад, запошљавање, борач
ка и социјална питања у Влади Србије
Александар Вулин, посетио је 5. маја
Геронтолошки центар „Срем“ у Руми. За
опремање и функционисање ГЦ „Срем“
Министарство је од 2014. године до сада
издвојило приближно 13,5 милион
 а дина
ра.

школе заједно са својим вероуч
 итељем
Милошем Јефтићем, посветили су успех
председнику Србије Томиславу Николи
ћу.
• Ученици завршних разреда Техничке
школе „Миленко Веркић Неша“ у Пећин
цима, матуранти митровачких средњих
школа, као и матуранти Гимназије
„Бранко Радичевић“ и Економско – трго
винске школе „Вук Караџић“ у Старој
Пазови су 19. маја одиграли кадрил у
оквиру плеса толеранције - матурантске
параде.
• Стара Пазова и овог маја је била дома
ћин најбољим позоришним аматерима
Војводине. Од 19. до 27. маја одржани
су 55. Сусрети аматерских позоришних
друштава Војводине, који су од ове
године прерасли у Фестивал. У име
домаћина, Општине Стара Пазова
добродошлицу је пожелео Владимир
Керкез, директор Центра за културу.
• Свечаном седницом Скупштине
општине Пећинци, 22. маја, у прису
ству представника јавног, културног,
привредног и политичког живота
пећиначке општине и гостију из целог
Срема, завршено је седмодневно
обележавање Дана општине Пећин
ци.

• Председник Општине Инђија Влади
мир Гак 9. маја свечано је уручио 83
уговора најбољим студентима који су
остварили право на стипендије у
текућој школској години. Локална
самоуправа је повећала износ сти
пендија на 10 хиљада динара, а већ
следеће године та сума ће износити
12 хиљада динара.
• Општа болница у Сремској Митровици
добила је акредитацију на седам година
и тако потврдила да испуњава све нео
пходне стандарде који се односе на ква
литет пружених услуга и безбедност
пацијената. Сертификат о акредитацији
директору Болнице др Живку Врцељу,
на свечаност поводом 191. рођендана
Болнице, 10. маја уручио је вршилац
дужности Агенције за акредитацију
здравствених истанова Србије Влади
мир Арсеновић.
• Представницима старопазовачког Дру
штва за афирмацију инвалида „Феникс“
и Удружењу параплегичара „Фрушка
гора – Срем“ 11. маја уручена су инва
лидска колица у сали беле зграде. У
питању је донација Специјалне болнице
за рехабилитацију и ортопедску проте
тику из Београда.
• Председник Србије Томислав Николић
састао се 16. маја са ученицима Технич
ке школе „Миленко Веркић Неша“ из
Пећинаца који су освојили треће место
на Међународном литерарном конкурсу
у Дуину, Италији. Ученици Техничке

• Прихватни центар у Шиду, преко пута
Железничк е станице, је средином
године затворен. Ту одлуку су 30. маја
донели представници локалне самоу
праве Општине Шид, представници
Комесаријата за избеглице и министар
за рад, запошљавање, социјална и
борачка питања Александар Вулин.

ЈУН
• Апсолутни победник овогодишње
Сремске куленијаде је Предраг Лемаић
из Шида. Кулен који он производи,
проглашен је за најбољи, како у при
родном, тако и у вештачком омотачу.
Ова манифестација, 18. по реду, одр
жана је 3. јуна.
• Четврти Међународни филмски фести
вал једноминутног филма „Мистер Вор
ки“ одржан је од 2. до 4. јуна у Руми, у
организацији Удружења „Ворки Тим“, у
сарадњи са Градском библиотеком, Кул
турним центром и Омладинским саветом
и под покровитељством Општине и Мини
старства за културу и информисање.
• У Општини Инђија, 7. јуна, свечано је
уручена Регионална награда „Бизнис
партнер 2017“ за посебан допринос ста
билизацији пословне сарадње у региону.
У име локалне самоуправе, награду је у
свечаној сали београдског хотела „Краун
плаза“ уручена председнику Општине
Инђија Владимиру Гаку.
• Појединцима, културно – уметничким
друштвима, представницима фудбал
ских клубова са територије Срема и
Мачве, свима онима који су на неки

начин допринели развоју и популари
зацији села уручена су признања на
манифестацији „Сусрети села Срема и
Мачве“ која је одржана 9. јуна у Риви
ци.
• У Ашањи је од 9. до 11. јуна одржана
девета по реду „Гибаницијада“. Круна
тродневне манифестације, коју под
покровитељством Општине Пећинци
организује општинска Туристичка органи
зација, било је такмичење за најбољу
гибаницу, 11. јуна.
• После 110 стипендија које су добили
најбољи румски студенти, 13. јуна у Град
ској кући, председник Општине Слађан
Манчић је уручио и 15 уговора о додели
стипендија за најуспешније младе спор
тисте. Реч је о 10 стипендија за спортисте
у појединачним и пет за најбоље спорти
сте у екипним спортовима.
• У организацији Предшколске устано
ве „Јелица Станивуковић Шиља“, 13.
јуна на платоу испред Културно обра
зовног центра у Шиду, по први пут је
одржана манифестација „Карневал
беба“.
• Општина Пећинци била је 16. јуна дома
ћин свечаности уручења награде „Капе
тан Миша Анастасијевић“ за територију
Сремског округа. Међу награђенима биле
су и две локалне самоуправе – општине
Пећинци и Инђија.
• У сали Скупштине Општине Шид, 20.
јуна, председник СО Шид Велимир Рани
сављевић примио је ученике основних и
средњих школа са територије шидске
општине који су у овој школској години
остварили најбоље успехе.
• Град Сремска Митровица на крају
сваке школске године награђује најбо
ље ђаке митровачких основних и
средњих школа. Тако је 20. јуна у срем
скомитровачкој Градској кући органи
зовала додела диплома и новчаних
награда у износу од 20.000 динара за
18 ђака генерације.
• Весна Јеремић из Казнено поправног
завода за жене у Пожаревцу и Богдан
Лупуц из КПЗ Сремска Митровица побед
ници су овогодишњег Фестивала бесед
ништва осуђених лица „Нека се чује и
друга страна“. Трећи по реду Фестивал
беседништва осуђених лица, чији је
домаћин Казнено поправни завод у
Сремској Митровици, организован је 23.
јуна у башти Хотела Срем.
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• Трећи вински плато одржан је 25. јуна
на платоу испред позоришне сале и оку
пио је винарије из Старе Пазове, Инђије,
Пећинаца, Ердевика и Ирига и винаре
Јагодине и Жупе. Вински плато је настао
пре три године на иницијативу сомелије
ра Жељка Бохињца који је желео да се
винска култура учи и шири.
• Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство Вук Радоје
вић и директор Управе за капитална ула
гања Недељко Ковачевић посетили су 27.
јуна општину Шид. Они су обиш
 ли рекон
струисан мост на каналу Шаркудин у
Вишњићеву, индустријску зону у Адашев
цима, као и радове на изградњи водовод
не мреже у Соту. Ове пројекте финанси
рали су Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумар
ство у сарадњи са Управом за капитална
улагања и Општином Шид.
• Четврти „Шекспир фестивал“ у Чорта
новцима одржан је од 30. јуна до 5. јула у
Вили Станковић.

ЈУЛ

челницом Јаном Ваљовом потписао Про
токол о сарадњи.
• Караван „Дух младости“ одржан је 22.
јула у Сремској Митровици. Караван је
имао за циљ промоцију дуалног образо
вања. Министар просвете, науке и техно
лошког развоја Младен Шарчевић иста
као је да је за систем дуалног образова
ња заинтересовано око 2.000 компанија.
• Републичка комисија за оцењивање
успешности села Србије за најуспешније
село Србије за 2017. годину прогласила
је Кукујевце. Признања успешним селима
и појединцима додељене су на финалној
приредби Сусрети села Србије који су
одржани 23. јула у Кузмину.
• Председник Покрајинске владе Игор
Мировић заједно са Владимиром
Галићем, покрајинским секретаром за
урбанизам и заштиту животне среди
не и др Иванком Савић, заменицом
покрајинског секретара за здравство
27. јула посетио је Сремску Митрови
цу. У оквиру своје посете, разговарао
је са представницима локалне самоу
праве, посетио Општу болницу и оби
шао радове на изградњи подвожња
ка.
• Председник Покрајинске владе Игор
Мировић посетио је компанију „Атос
Фруктум“ у Малој Ремети 28. јула и зајед
но са директором Митром Деурићем оби
шао нове реализоване инвестиције –
хладњачу, винарију и барик подрум.

• Под покровитељством Града Срем
ска Митровица, а у организацији Тури
стичке организације, Агенције за
рурални развој, Центра за култ уру
„Сирмијумарт“ и Удружења винара и
виноградара Срем – Фрушка гора, 1.
јула, одржан је први Фестивал хране и
вина „Вински парк“.
• Двориште Аксентијевог кућерка у Огару,
6. јула било је препуно деце, спремне да
одгледају нову представу коју је за њих
припремио Културни центар Пећинци у
оквиру пећиначког Културног лета, а под
покровитељством пећиначке лок алне
самоуп
 раве.
• Јубиларна 10. Међународна колонија
свечано је отворена 20. јула и трајала је
до 23. јула, у Дому породице Јакшић, у
Крчедину. Отворили су је сликар Милутин
Дедић и писац Драган Станић, председ
ник Матице српске. Свечаном отварању
присуствовао је и Владимир Гак, пред
седник Општине Инђија, представници
секретаријата за културу и информисање
Војводине и представници Министарства
спољних послова Републике Србије, те
представници дипломатског кора у Срби
ји.
• Општину Стара Пазова, 20. јула посети
ла је делегација из града Хумене из Сло
вачке, а председник Општине Ђорђе
Радиновић је овом приликом са градона

• У оквиру обележавања летње славе
Светих Кирика и Јулите, у порти фрушко
горског манастира Бешеново, 28. јула,
одржан је песнички скуп на којем су уру
чене награде песничке манифестације
„Бешеновска приношења“. Ове године за
најбољу песму награда је припала Бошку
Ломовићу за песму „Насушна тајна“.

АВГУСТ
• Традиционална манифестација „Рум
фест“, у организацији Туристичке органи
зације Рума, а под покровитељством
локалне самоуправе одржана је 2. и 3.
августа по седми пут.

ско – руске колоније „Видици 2017“, на
којој поред сликара из Срема, учеству
је и 12 ликовних уметника из Русије.
• Врело августовско сунце измамило је 5.
августа бројне регаташе на реку Саву у
Купинову, на пловидбу по ободу Специ
јалног резервата природе Обедска бара.
Педесетак пловила испловило је са
Пландишта на 25 километара дуго путо
вање на осмој Регати Мајке Ангелине у
организацији Туристичке организације
Пећинци, а под покровитељством пећи
начке локалне самоуправе.
• Министар без портфеља задужена за
регионални развој и координацију рада
јавних предузећа у Влади Републике
Србије Милан Кркобабић и представни
ци Земљорадничке задруге „Воћар
Сланкамен“ су 9. августа у Новом Слан
камену потписали споразум о дугороч
ној сарадњи на пројекту „Практична
школа задругарства“.
• Под покровитељством Града Срем
ска Митровица и у организацији Цен
тра за културу „Сирмијумарт“ у Срем
ској Митровици је од 11. до 14. авгу
ста одржан Међународни фестивал
фолклора „Срем фолк фест“. Фести
вал је на Житном тргу 11. августа зва
нично отворио митровачки градона
челник Владимир Санадер.
• У малом сремском селу поред Дунава,
у коме живи око 200 Словака, Сланка
меначким виноградима, 12. августа,
одржана је традиционална манифеста
ција 14. Пударски дани. Месна заједни
ца као организатор, и ове године, при
премила је богат програм.
• Општина Стара Пазова је и ове године
доделила по јавном конкурсу бесповрат
на средства предузетницима са терито
рије општине, укупне вредности два и по
милиона динара. Педесеторо предуз ет
ника и занатлија, који су испунили крите
ријуме конкурса, 15. августа, добило је по
50.000 динара.
• Пројекцијом филма „Кинески зид“ 15.
августа у Културном центру започела је
четврта по реду Недеља кинеског филма
која се, као и претходних година, реали
зује у оквиру Културног лета.
• Потпредседник Владе Републике
Србије и министар унутрашњих
послова Небојша Стефановић је 18.
августа у Старој Пазови рекао да је
основни циљ Министарства унутра
шњих послова да полиција буде што
ефикаснија и да ради у интересу сво
јих грађана. Министар је истакао да је
полиција у Старој Пазови успела сте
пен криминалитета да сузбије на вео
ма низак ниво.

• Амбасадор Русије у Србији Алексан
дар Васиљевич Чепурин, посетио је 5.
августа општину Шид. Посета је била
организована на иницијативу Удруже
ња руско – српског пријатељства, а
поводом отварања друге Ликовне срп

• Културно – уметничко друштво „Соко“ из
Инђије било је домаћин италијанском
КУД „Ру Макатуре“ из Карпинонеа у пери
оду од 19. до 24. августа.
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• У организацији Младих истраживача
Србије и Удружења грађана „Зелени
поглед“ 20. августа је у Купинову почео
20. Међународни волонтерски еколошки
камп Обедска бара. У Купиново је допу
товало 14 волонтера из седам земаља
света и из Србије, који су током две неде
ље радили на чишћењу станишта птица.
• Општину Шид су 21. августа посетили
министар за иновације и технолошки раз
вој Ненад Поповић и директор Фонда за
иновациону делатност Иван Ракоњац са
сарадницима. Они су привредницима
представили програме подршке техноло
шким иновацијама.
• Почетак радова на изградњи приступне
саобраћајнице ка индустријској зони, био
је повод посете председника Општине
Предрага Вуковића и његових ближих
сарадника, новом градилишту у шидској
општини 25. августа.
• Последњег викенда у августу, сви путе
ви у шидској општини водили су у Бачин
це, на локацију „Чесмин до“ да би стигли
на манифестацију „Сремски ручак чобан
ски“. „Сремски ручак чобански“ одржан је
26. августа.
• Први румски полумаратон је одржан
26. августа под покровитељством и уз
финансијску помоћ локалне самоу
праве. Најбољи у мушкој конкуренцији
био је Кенијац Самуел Наибеи Кипли
мо, који тренира са Оливером Јевтић.
Најбоља у женској конкуренцији била
је Оливера Јевтић.

СЕПТЕМБАР
• На територији Срема 2.628 првака кре
нуло је 1. септембра у школу. У свим срем
ским основним и средњим школама при
ређени су пригодни програми за ђаке
прваке.

ру фестивала „Царски Сирмијум – град
легенди“ одржан је 26. по реду Фестивал
беседништва. На овогодишњој манифе
стацији надметало се 12 младих људи.
• Сајам свиња у Кузмину ове године одр
жан је 17 пут заредом. Сајам је званично
отворио начелник Градске управе за
пољопривреду Владимир Настовић, 3.
септембра.
• У Лежимиру су, 9. септембра одржани
четврти по реду „Овчарски дани“. Ову
манифестацију свечано је отворио дирек
тор Агенције за рурални развој Града
Сремска Митровица Петар Самарџић.
• Концертом Џенана Лончаревића на
Рибарском тргу у Винској улици, 23.
септембра завршени су „Пударски
дани“ у Иригу. Они су започели 20. сеп
тембра.
• У присуству представника државних,
привредних и економских институција и
бројних званица из земље и иностран
ства, компанија ИГБ Аутомотиве Инђија
обележила је десет година успешног
постојања, 21. септембра.
• На агро – гастро сцени Срема и Мачве
појавила се нова манифестација под
називом „Дани паприке“. Организатори су
удружење повртара „Равњанска капија“ и
Агенција за рурални развој Града Сремска
Митровица.

ОКТОБАР
• Под слоганом „За радост сваког детета
– градимо мостове међу генерацијама“ од
2. до 8. октобра низом активности обеле
жена је Дечија недеља.
• Председник Покрајинске владе Игор
Мировић и директор Управе за капитална
улагања Војводине Недељко Ковачевић
уручили су 5. октобра уговоре у вредности
од око милијарду динара, представници
ма градова и општина, који су остварили
право на бесповратна средства на јавним
конкурсима Управе за капитална улагања
Војводине.

бал – ЦГ Фудс Јуроп у Руми, која је свеча
но отворена 5. октобра, дневно ће произ
водити 450.000 паковања нудили. Отвара
њу на румској петљи су присуствовали
председник Србије Александар Вучић,
власник компаније Бинод Чаудри, покра
јински премијер Игор Мировић, амбаса
дорка Индије у Београду Нариндер Чау
хан и председник Општине Рума Слађан
Манчић.
• Да су Шатринци постали препознатљи
ви по гускама, доказано је још једном на
13. по реду „Гушчијади“, манифестацији
која се одржава у част ове птице. Ового
дишња „Гушчијада“ одржана је 7. окто
бра.
• Тридесет породица које су избегле са
подручја бивше Југославије до почетка
лета 2018. године добиће кров над гла
вом, захваљујући изградњи стамбеног
објекта у Голубинцима 13. октобра, обе
лежавању почетка радова, присуствовао
је потпредседник Владе Србије и мини
стар спољних послова Ивица Дачић.
• У Јаску је 14. октобра одржана манифе
стација „Јесен иде дуњо моја, кукурузи
већ су зрели“. Исту је званично отворио
заменик председник а Општине Ириг
Миодраг Бебић.
• Овогодишња награда за драмско
стваралаштво која носи име Борисла
ва Михајловића Михиза, једног од
наших највећих драматурга, књижев
них критичара и писаца, припала је
Димитрију Коканову. Ову наград у
додељују додељује истоимени фонд и
Српска читаон
 ица у Иригу, а потпред
седник Покрајинске Владе Ђорђе
Милићевић уручио је награду Кокано
ву, 17. октобра, на дан Михизовог
рођења.
• Дан ослобођења општине Инђија од
окупаторских снага, 22. октобар обеле
жен је низом различитих активности и
манифестација.
• Широм Срема, Српска напредна стран
ка обележила је 27. октобра своју славу,
Свету Петку.
• Одлуком Владе Републике Србије у
општини Пећинци распуштена је Скуп
штина општине и образован привремени
орган, а прва седница овог органа одржа
на је 30. октобра.

• Министар пољопривреде Бранислав
Недимовић отворио је 2. септембра
изложбу домаће пољопривредне меха
низације, коју су заједнички организо
вали Казнено поправни завод Сремска
Митровица – производна јединица
Дубрава, Град Сремска Митровица,
Агенција за рурални развој и Министар
ство пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
• У Позоришту „Добрица Милутиновић“ у
Сремској Митровици, 2. септембра у окви

НОВЕМБАР
• Регионални сајам привреде 11. по
реду одржан је 5. и 6. октобра на ком
плексу спортско – рекреативних базе
на у Новој Пазови. Ову дводневну
манифестацију званично је отворио
министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић.
• У првој фабрици компаније ЦГ Корп Гло

• У среду, 1. новембра обележено је 73
године од ослобођења Сремске Митро
вице и Лаћарка од окупатора у Другом
светском рату. Погинулима су почаст
одали представници митровачког СУБ
НОР – а, али и борачких удружења из
Брчког, Бијељине и Вуковара.
• Од 2. до 6. новембра у Шиду и Вишњи
ћеву одржани су 38. „Вишњићеви дани“.
Ове године обележило се 250 година од
рођења српског Хомера Филипа Вишњи
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ћа. Свечана академија одржана је 5.
новембра у сали Културно образовног
центра. Награду за животно дело у
области културе добио је протојереј ста
врофор Ђорђе Хаџи Воларевић, а у
категорији младих до 30 година Вања
Стевановић, глумица аматерског позо
ришта „Бранислав Нушић“.
• Старопазовачки Центар за социјални
рад под покровитељством Општине
Стара Пазова организовао је прву међу
народну конференцију која је одржана
3. новембра, у години када ова устано
ва обележава 35 година постојања и
рада.
• Базен у Сремској Митровици свечано
је отворен 7. новембра. Отварању су
поред многобројних званица присуство
вали представници локалне самоупра
ве на челу са градоначелником Влади
миром Санадером, као и министри у
Влади Републике Србије - министар
трговине, туризма и телекомуникација
Расим Љајић, министар спорта и омла
дине Вања Удовичић и министар пољо
привреде, некадашњи градоначелник
Сремске Митровице током чијег манда
та је и покренута реализација овог про
јекта - Бранислав Недимовић.
• Градска слава Митровдан обележена
је 8. новембра у Сремској Митровици
целодневним програмом. Пријем за
госте из јавног, политичког, културног и
привредног живота Срема у Градској
кући приредио је митровачки градона
челник Владимир Санадер, а потом је
уследила свечана седница Скупштине
Града Сремска Митровица на којој су
уручене Новембарска награда и Плаке
те града. Такође, истог дана, пред број
ним Митровчнима концерт је одржао
Жељко Јоксимовић.
• Колективно венчање уприличено је 11.
новембра у Градској кући у Сремској
Митровици, а судбоносно „да“ изговори
ло је 15 парова. Овој свечаности су
присуствовали представници локалне
самоуп
 раве, породице, пријатељи и
кумови младенаца, а прве честитке им
је упутио градоначелник Владимир
Санадер.

• У Сремској Митровици је 15. новем
бра у присуству бројних Митровчана,
представника локалне самоуправе,
Владе Републике Србије и АП Војво
дине, подвожњак код митровачког
Насеља КПД званично је пуштен у

рад. Подвожњак је отворила Ана
Брнабић председница Владе Репу
блике Србије.
• У Пећинцима су 15. новембра потписа
ни уговори између деветоро ученика
Средње техничке школе „Миленко Вер
кић Неша“ који похађају образовни про
фил трговац и предуз ећа „Луки комерц“
из Пећинаца о извођењу практичне
наставе током ове школске године.

година, поново су пред Митровчанима.
Изложба 60 радова насталих у периоду
од 1950. до 1968. године овог митровач
ког сликара отворена је 29. новембра у
Галерији „Лазар Возаревић“ у Сремској
Митровици.

ДЕЦЕМБАР

• У сремскомитровачкој Градској кући,
18. новембра, организована је свечана
додела студентских стипендија, а уједно
су и потписани уговори о регресирању
трошкова за превоз студената. Стипен
дију Града добило је 48 студената, док
је право на бесплатан превоз остварило
шесторо студената.
• У Казнено поправном заводу у Срем
ској Митровици, 22. новембра, потписан
је меморандум о разумевању између
Града Сремска Митровица, Управе за
извршење кривичних санкција, невлади
не организације Хелп и ОЕБС-а како би
са званичним радом почело и прихвати
лиште за псе о којима ће бринути осуђе
ници. Меморандум су потписали управ
ник КПЗ Александар Алимпић, градона
челник Сремске Митровице Владимир
Санадер, директор Управе за извршење
санкција Милан Стевовић, шеф мисије
ОЕБС – а у Србији Андреа Орицио и
регион
 ални координатор организације
Хелп за Србију Клаус Мок.
• Обележавање Дана општине Рума,
24. новембра, као и славе града Све
тог Стефана Дечанског започело је
полагањем венаца на споменик др
Жарку Миладиновићу. Венце су поло
жили Слађан Манчић и Стеван Кова
чевић, председник Општине и пред
седник СО Рума, као и гости из Бер
зенбрика. После тога, уследила је
свечана седница на којој је Јован
Воркапић добио кључеве града од
председника Слађана Манчића, а
повеља за хуманитарни рад уручена
је др Смиљи Лончар.
• Овогодишње такмичење соло певача
„Никола Цвејић“ је организовано у знаку
значајног јубилеја – две деценије посто
јања, што је завидан број година за јед
ну културну манифестацију посвећену
соло певању. Такмичење је одржано 24.
и 25. новембра, а за најбољу је изабра
на Марија Чупоски.
• После обиласка постојеће данско –
кинеске компаније меморијске пене
Хелткер Јуроп на Румској петљи, пред
седник Покрајинске владе Игор Миро
вић је 27. новембра са генералним
директором Александром Подравцем, и
у присуству Слађана Манчића, првог
човека румске општине, положио камен
темељац за изградњу новог производно
– складишног објекта ове компаније.
• Слике и цртежи Лазара Возаревића,
након рестаурације која је трајала пет

• Општина Шид је 6. децембра свеча
но обележила Дан општине и 73
године живота у слободи након Дру
гог светског рата. Председник
Општине Предраг Вуковић уручио је
Децембарске награде Станиславу
Ступавском, новинару, писцу и
спортском раднику из Шида и Радо
вану Грчићу, уметничком руководио
цу фолклорног ансамбла СКУД „Све
ти Сава“. Захвалнице су уручене
Удружењу жена „Вишњићево“ из
Вишњићева, „Моровићанке“ из
Моровића, Живки Комленац, педаго
гу, Основној школи „Бранко Радиче
вић“, Одред у извиђача „Лазар
Бибић“, Дејану Бобаљу, председни
ку МЗ Бикић До и Веселину Вучкови
ћу, књижевнику из Шида.
• Девет амбуланти на територији пећи
начке општине, као и Дом здравља „Др
Драган Фундук“ у Пећинцима ускоро
добијају сасвим ново лице, а радове
који су започели на реконструкцији
амбуланти у Дечу и Суботишту, 8.
децембра обишла је председница при
временог органа Општине Пећинци
Дубравка Ковачевић Суботички у прат
њи заменице директора пећиначког
Дома здравља Александре Гавранчић
Симић.
• Општини Шид је, 12. децембра пред
ставник делегације Европске уније у
Србији Штефан Худолин уручио возила
која су набављена у циљу повећања
спремности цивилне заштите и спаси
лачких јединица у случају поплава.
Председнику Општине Шид Предрагу
Вуковићу је том приликом уручена
цистерна за пијаћу воду, два багера,
комбиноване машине и багер утовари
вач.
• 15. децембра у Сремској Митровици
на Тргу Ћире Милекића званично је
отворено клизалиште и почела је ового
дишња клизалишна сезона.
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НА ПРЕДИЗБОРНОМ СКУПУ

Ко отвори прозор, види да је боље

П

редседник
Српске
напредне
странке
Александар
Вучић
на предизборном скупу у
Пећинцима рекао је да га
питају шта га тера да дола
зи у Мионицу или Пећинце,
с обзиром на то да је пре
седам дана био у Јелисеј
ској палати, са француским
председником Емануелом
Макроном, пре четири са
председником Кубе Раулом
Кастром, пре два, у Кремљу,
са председником Русије
Владимиром Путином.
Али, истакао је, никад не
би стигао до њих да није
људи из Пећинаца, Миони
це, Неготина, Костолца и
других места.
- Ниједна српска делега
ција није дочекана са толи
ко респекта у Москви, нити у
Кини или Бриселу, као сада,
јер Србија има свој став.
Али, ја никад не бих дошао
до њих нити бисмо били
поштовани, да није Пећи
наца, Мионице, Неготина,
Костолца, подршке обичног
народа, добрих људи, пору
чио је Вучић.
Вучић је назначио да је
учествовао у отварању
нових фабрика, од којих
Пећинци имају приходе и
додао да сматра да је пома
ло заслужан и за долазак
немачког Боша. Он је навео
и да је пет фабрика отворио
у Руми.
-Људи обично кажу, јер
ми смо Срби увек помало

Председник СНС-а Александар Вучић у Пећинцима

незадовољни и џангриза
ви, да никад не виде ништа
и то није добро. Али, када
отворите прозор, можете да
видите да је боље, рекао је
Вучић.
Много посла, поручио је,
предстоји, наводећи да је
потребно подићи Купино
во као туристичко место,
Обедску бару... Рекао је и
да избори нису шала, већ
озбиљна и најважнија ствар
у демократији и да је основ
но питање које се поставља
- размишљање о својој деци
и шта је то што човек може
да уради за њих, за себе.
Он је захвалио и бившем
председнику Србије Том
силаву Николићу и лидеру
социјалиста Ивици Дачи
ћу, “јер смо стисли петљу”

да својевремено кажу сви
заједно народу какво је
стварно стање ствари, да је
земља доведена до банкро
та и на томе што су предузе
те тешке мере које су пове
ле земљу напред.
Изнео је податке да је
2012. године стопа незапо
слености била 25, 9 одсто а
данас 11,8 одсто, да је јавни
дуг када је постао премијер
био 77 одсто БДП, а данас
62,1 одсто, а такође и да су
стране инвестиције дости
гле ове године 2 милијарде
и 120 милион
 а евра.
Вучић је рекао и да је
ММФ оценио да смо „напра
вили чудесан преок рет“, те
поручио и да ће плате и пен
зије и надаље расти, али из
реалних извора, из стабил

не финансијске ситуације и
раста.
Приметио је како неки
кажу да „никад није било
горе“ и поручио им да се
не праве да не виде да се
ствари поправљају. Како
је рекао, зато и желе да се
врате, понестаје им пара
које су опљачкали, па би
сада, када све иде набоље,
поново да пљачкају.
Носилац изборне листе
СНС у Пећинцима Дубрав
ка Ковачевић Суботички
рекла је у свом обраћању
да је пресрећна што су се
грађани окупили у овако
великом броју да покажу
заједништво, снагу и слогу
око кључног животног пита
ња за становнике општине
Пећинци.

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОРА МИРОВИЋА

Велика улагања у Пећинце

П

редседник Покрајинске вла
де Игор Мировић посетио 20.
децембра општину Пећинци где
се најпре састао са општинским руко
водством, а након тога у пратњи чел
ника пећиначке општине обишао ново
изграђени пут Шимановци – Сремски
Михаљевци који је Покрајинска влада
финансирала са 34 милиона динара.
Ирог Мировић је обишао и радове на
замени комплетне водоводне мреже
у Обрежу вредне 26 милиона, који се
финансирају средствима Покрајинске
владе и радове на реновирању основ
не школе у Брестачу за које је Покра
јина издвојила два милиона динара.

Председник Мировић је подсетио да
је током протекле године за радове
на јавним објектима и на комуналној
инфраструктури у општини Пећинци
преко покрајинских секретаријата и
Управе за капитална улагања уложе
но више од 170 милиона динара.
- То није довољно, јер ово је разу
ђена општина са великим бројем села
и потреба има много. Тренутно ради
мо на великом броју објеката основ
них школа, предшколских установа и
амбуланти и чинићемо то и у наред
ном периоду. Ја сам оптимиста да у
наредној години и у наредним годи
нама можемо урадити много више. У

јануару већ крећемо са новим конкур
сима и са новим заједничким пројекти
ма овде. Већ у марту ћемо наставити
са радовима и нећемо се зауставити
све док сви јавни објекти, целокупна
путна и комунална инфраструктура и
долазак нових инвеститора не омогу
ћи онај степен развоја у овој општини,
који ће је приближити најразвијени
јим општинама у Србији – изјавио је
Мировић.
Председница Привременог орга
на општине Пећинци Дубравка Кова
чевић Суботички нагласила је да је
помоћ Покрајинске владе општини
Пећинци драгоцена, јер без те помоћи
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СНС освојио 77,7 одсто гласова

О

пштинска изборна комисија
општине Пећинци, након што
је обрадила податке са свих 30
бирачких места, објавила је прелими
нарне резултате на изборима за одбор
нике у Скупштини општине Пећинци,
према којима је листа „Александар
Вучић - Српска напредна странка Социјалистичка партија Србије - Иви
ца Дачић освојила 77,72 одсто гласова
бирача који су изашли на гласање па
ће у наредном мандату имати 28 од
укупно 30 одборничких места у пећи
начком парламенту. Од 11.255 грађана
који су искористили своје право гласа,
за СНС је гласало 8.747 гласача.
Тако је листа Српске напредне стран
ке у пећиначком парламенту освојила
28 од укупно 30 одборничких мандата,
док ће два мандата припасти коали
ционој листи Демократске странке и
Лиге социјалдемократа Војводине, која
је једина од преосталих кандидованих
листа успела да пређе изборни цензус.
Тим поводом први човек пећиначких
напредњака Милорад Пантић је изја
вио да је овако висок изборни резул
тат јасан доказ да је рад за грађане и
са грађанима најбоља кампања и да
грађани пећиначке општине и те како
добро умеју да разликују вредан рад
од увреда и неистина.
- Током кампање наши политички
противници су нас засипали неосно
ваним оптужбама и увредама најгоре
врсте, покушавајући да прикрију да
су за 12 година власти опустошили
општинску класу и оставили за собом
500 милиона дуговања. Али наши
суграђани су још једном показали да
не желе празне приче, већ јасне пла
нове за извесну будућност. Захваљујем
се свима који су подржали нашу листу
и омогућили нам да у условима поли
тичке стабилности наставимо са реа

не би били реализовани бројни пројек
ти који су завршени или су у току.
- Све што смо до сада започели завр
шили смо или завршавамо до краја
године, а са председником Покрајин
ске владе договорили смо и неколи
ко значајних инвестиција за наредну
годину, међу којима су изградња нове
предшколске установе у Шимановци
ма и изградњи приступног пута у рад
ној зони Сибач, која треба да омогући
долазак нових инвеститора и у овај
део пећиначке општине – рекла је
Дубравка Ковачевић Суботички.
Председник Мировић је у Брестачу
обећао и да ће већ од пролећа обез
бедити средства за комплетну унутра
шњу реконструкцију основне школе у
овом насељу, а до краја наредне годи
не и за спољашње уређење брестачке
школе.

Гласање у пећиначкој општини

Листа Српске
напредне странке
у пећиначком
парламенту освојила
је 28 од укупно
30 одборничких
мандата, док ће два
мандата припасти
коалиционој листи
Демократске странке и
Лиге социјалдемократа
Војводине

лизацијом свих започетих пројеката,
који ће донети напредак нашој општи
ни, а нашој деци обезбедити сигур
ну будућност. Вечерас није победила
само Српска напредна странка. Вече
рас су победили сви грађани општине
Пећинци – рекао је повереник Општин
ског одбора СНС Пећинци Милорад
Пантић.
Испод цензуса остала је листа
„Јединствена Србија“ - Драган Марко
вић Палма која је освојила 3,94 одсто
ласова. Следи листа „За Пећинце без
корупције“ која је освојила 3,01, затим
листа „Српска радикална странка др Војислав Шешељ“ која је освоји
ла 2,80 док је листа „ЛДП - Борисав
Костић“ освојила 1,44 одсто гласова
изашлих бирача са територије општи
не Пећинци.

Покрајински премијер у друштву представника локалне самоуправе
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ЂУРА МАНДИЋ, НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Кључни помаци извршени на
плану сузбијања криминалитета

Начелник сремске полиције Ђура Мандић

Од јануара до
новембра 2017.
на подручју Срема,
реализовано је 337
заплена опојних
дрога, а укупна
количина заплењених
наркотика износи
211 килограма.
У 2015. било је
заплењено 71,5
килограма дроге,
а у 2016. години
151 килограм

Н

ачелник Полицијске управе
Сремска Митровица, главни
полициjски саветник Ђура Ман
дић, 21. децембра, новинарима је
представио резултате рада сремске
полиције за протеклих 11 месеци ове
године.
Према његовим речима, на под
ручју Полицијске управе у Сремској
Митровици, у периоду јануар - новем

бар 2017. године, очувано је и уна
пређено стање јавне безбедности.
Кључни помаци су извршени посеб
но на плану сузбијања криминалите
та, очувања стабилног јавног реда и
мира и безбедности у саобраћају.
Смањен је укупан број кривичних
дела и број кривичних дела општег
криминалитета. Повећан је број
откривених кривичних дела у обла

У саобраћајкама погинуло 35 особа
За 11 месеци 2017. године, на под
ручју Срема регистроване су 1.073
саобраћајне незгоде у којима је
погинуло 35 особа, а повређене 842
особе, од тога 62 деце.
Приликом контроле саобраћаја,
откривено је 42.033 саобраћајна
прекршаја, више за 19,4 одсто него
2016. године. Припадници саобра
ћајне полиције су реализовали више
превентивних акција усмерених, пре
свега, на повећање безбедности
деце као најугроженије категорије у
саобраћају, пешака, бициклиста и
мотоциклиста.

- После дужег времена смо успели
да зауставимо један негативни
тренд у области безбедности сао
браћаја. Желео бих још једанпут да
апелујем на грађане да се у пра
зничним данима уздржавају од злоу
потребе алкохола, ватреног оружја и
пиротехничких средстава. Скренуо
бих пажњу и на чињеницу да ће
полиција у наступајућим празнич
ним данима појачано радити, већи
број патрола ће бити присутан,
посебно на местима јавних окупља
ња – изјавио је први човек сремске
полиције.
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сти привредног криминалитета, кри
вичних дела у вези са дрогом, број
заплена и количина заплењене опој
не дроге, као и количина заплењеног
дувана. Повећан је проценат расве
тљених кривичних дела са непозна
тим извршиоцем.
- За једанаест месеци 2017. годи
не, регистровано је укупно 2.867 кри
вичних дела, а поређења ради 2013.
је у Срему било регистровано 4.132
кривична дела, док је у 2014. било
4.108 кривичних дела. Највећи про
ценат кривичних дела чине кривична
дела општег криминалитета, којих је
до краја новембра 2017. било 2.500,
а рецимо 2013. године 3.799 кривич
них дела општег криминалитета, а у
2014. години 3.738. На основу ових
поређања можемо да констатујемо
да је стање безбедности на основу
ових параметарних показатеља на
подручју Срема сигурно боље него
што је било у ранијем периоду. Пове
ћан је проценат расветљавања кри
вичних дела за 2,6 одсто, с тим што
је на делу ухваћено 126 извршиоца.
Та бројка не говори много за грађа
не, али нама говори када анализи
рамо ефикасност полиције у смислу
неког превентивног рада. У 2013. је
на лицу места ухваћено 74 извршио
ца кривичних дела, а у 2014. 52 лица
– наводи начелник Ђура Мандић.
За 11 месеци ове године откриве
но је 306 кривичних дела привредног
криминалитета, за 22,9 одсто више
него у истом периоду 2016. године.
Поднете су 174 кривичне пријаве про
тив 228 извршилаца. На делу је ухва
ћено шест извршилаца кривичних
дела из области привредног кримина
литета. Откривено је 106 кривичних
дела са елементима корупције, или
59 кривичних дела више него у истом
периоду 2016. године.
- У значајној мери откривена је
материјална шетета која је угрожава
ла економски систем наше државе, с
обзиром на то да смо проценили да
је материјална штета за извршење
кривичних дела из области привред
ног криминалитета 1.333.345.912
динара, а противправно прибавље
на материјална корист 1.833.961.407
динара – напомиње Мандић.
Расветљене су серије крађа,
тешких крађа и разбојништава на
подручјима Сремске Митровице, Ста
ре Пазове, Шида, Руме. Смањен је и
број кривичних дела против јавног
реда и мира за 26,8 одсто.
- Повећан је број кривичних дела
насиља у породици, што је резултат
интензивног рада полиције на тере
ну и охрабрености жртава да прија
ве ово кривично дело. Регистрова
но је 271 кривично дело насиља у
породици, за 79 више него 2016. Од
1. јуна, надлежни полицијски слу
жбеници су на подручју Полицијске
управе у Сремској Митровици донели
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Заплењено 211 килограма дроге
Од јануара до новембра 2017. на
подручју Полицијске управе у Срем
ској Митровици, реализовано је 337
заплена опојних дрога, а укупна коли
чина заплењених наркотика износи
211 килограма. У 2015. на подручју
Срема било је заплењено 71,5 кило
грама дроге, а у 2016. години 151
килограм. Ови резултати си свакако
показатељ конкретног рада полиције
у Срему.
Начелник Мандић износи и податак
да је у целој Србији у овој години
заплењено око четити тоне наркоти
ка.
Откривене су и три лабораторије
са опремом за производњу и узгаја
ње опојних дрога, на подручју Руме,

Повећан је број
откривених
кривичних дела у
области привредног
криминалитета,
кривичних дела у
вези са дрогом,
број заплена
и количина
заплењене опојне
дроге и дувана

Више посла
за службенике
Од почетка 2017. године, повећан
је обим послова у надлежности
управних послова, због замене лич
них карата на старом папирном
обрасцу, издавања пасоша за насту
пајућу туристичку сезону и замене
возачких дозвола на старом папир
ном обрасцу. За 11 месеци ове годи
не грађанима је издато 31.770 лич
них карата и 18.323 пасоша. Издато
је 29.603 саобраћајних дозвола и
26.413 возачких дозвола. Извршено
је 8.387 првих регистрација и проду
жена регистрација за 90.828 возила.

Старе Пазове и Инђије.
Што се заплене дувана тиче, за 11
месеци реализовано је 59 заплена
дувана и цигарета. Одузето је 1.915
килограма резаног дувана, 56.157
килограма дувана у листу и 1.022
паклице цигарета без акцизних мар
кица. Вредност заплењеног дувана и
цигарета се процењује на око
32.609.420 динара. Поднето је 57 кри
вичних пријава против 62 особе за 66
кривичних дела, највише за кривична
дела недозвољен промет акцизних
производа и недозвољена производ
ња.
Такође је заплењено 1.100 литара
кријумчарене нафте у вредности
165.000 динара.

138 хитних мера, а на подручју Града
Сремска Митровица 44 хитне мере.
Сада у Срему имамо и сигурну кућу
која може у први мах да пружи уточи
ште оштећенима. Свакако да фено
мен насиља у породици има велику
пажњу полиције – истиче први човек
сремске полиције.
Припадници Одсека погранич
не полиције имали су повећан обим
послова у поступању према ирегу
ларним мигрантима, у смислу утвр
ђивања идентитета и предузимања
потребних законских мера. У циљу
спречавања кријумчарења ирегулар
них миграната поднето је пет кривич
них пријава за кривично дело недо
звољен прелаз државне границе и
кријумчарење људи.
- У свим озбиљним и великим актив
ностима које су спровођене на нивоу
министарства, полиција у Срему је
узела одређено учешће. Што се тиче
мигараната, ми смо једна од полициј
ских управа која се најдуже суоча
ва са мигрантском кризом, посебно
наши грађани који живе на подручју
Шида. Мишљења смо да је измешта
њем миграната из насељеног места
у прихватне центре направљен зна
чајан искорак, чиме је и полицији у
значајној мери олакшан посао. Ми са
шидском локалном самоуправом, као
и са прихватним центрима и Коме
саријатом за избеглице и миграције
имамо сјајну сарадњу. Можемо и у
значајној мери да кажемо да имамо
контролу над мигратском кризом на
подручју Срема. Било је појединач
них случајева у којима су мигранти
вршили кривична дела између себе
или према грађанима, али су у најве
ћој мери сви ти појединачни догађа
ји процесуирани, а лица приведена
правди – напомиње начелник Ђура
Мандић.
На крају конференције Мандић је
грађанима Срема пожелео срећну и
безбедну 2018. годину.
Б. Селаковић
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ИНТЕРВЈУ: ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ, ВЛАДИМИР САНАДЕР

Година изузетних успеха

Ове године Срем
ска Митровица је
добила два
изузетна објекта,
и лепа и скупа
и корисна.
Подвожњак и
базен су отворени
прошлог месеца, а
ускоро ће бити
завршена и школа
у Мачванској
Митровици. То су
више него довољни
разлози да
градоначелник
Владимир Санадер
каже да је
задовољан
годином на измаку

Градоначелник Владимир Санадер

Г

одина 2017. у Сремској Митрови
ци ће бити уписана златним сло
вима. Бар што се тиче инфра
структуре и великих инвестиција. Ове
године Сремска Митровица је добила
два изузетна објекта, и лепа и скупа и
корисна. Подвожњак и базен су отво
рени прошлог месеца. Укупна вред
ност ових грађевина је преко седам
милиона евра, што је око 30 одсто
градског буџета.
У разговору за наше новине, градо
начелник Владимир Санадер каже да

је задовољан годином на измаку.
- Подвожњак и базен су заиста капи
тални објекти. Изгурали смо некако
тај финансијски део, и почетком сле
деће године цела финансијска кон
струкција ће бити затворена. Оно што
је у ствари био највећи проблем је
само извођење радова. Кад причам о
подвожњаку, посебно због тога што
смо неколико месеци чекали дозволе
јавних предузећа, потписивали разне
протоколе и споразуме који су били
нужни да се уопште крене са изград

њом. Морам рећи да смо имали извр
сне извођаче радова са искусним
инжењерима и све је то решено на
најбољи могући начин. То је сада иза
нас. Што се тиче базена, он је у функ
цији, ради. Има све више посетилаца,
људи се полако привикавају на чиње
ницу да Митровица има затворен
базен. То је једна нова ствар, а није се
лако навићи на добро. Углавном, деце
има много, за њих је то и прављено.
Пливање у зимским условима је вели
ка привилегија. То са собом носи и
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Подвожњак у Сремској Митровици

неке трошкове, али сматрам да је то
све у функцији будућих генерација и
да је то заправо улагање у будућност.
Остаје нам да завршимо зграду школе
у Мачванској Митровици. Тамо су у
току завршни радови. Унутрашњи
радови би били завршени до марта
следеће године. Ја се надам да ћемо,
у зависности од временских прилика,
до тада завршити и фасаду и плато
испред школе. Опрема и намештај су
набављени тако да сам сигуран да ће
у септембру следеће године ђаци кре
нути у нову школу. За даље ћемо да
видимо, када се деца преселе, треба
срушити стару школу и припремити
терен за изградњу фискултурне сале,
каже Владимир Санадер.
Да ли се и за наредну годину пла
нирају неки крупни инфраструктур
ни објекти?
Што се тиче нових пројеката, ми смо
одлучили да изградимо још једну шко
лу у граду. У питању је школа „Јован
Поповић“. Објекат те школе се доста
добро одржава, али он је у прилично
лошем стању, што се можда и не при
мећује на прву лопту. У питању је обје
кат привременог карактера и његов
век је истекао још пре двадесетак
година. Имамо проблема и са инста
лацијама и са кровом и процена инже
њера који су обилазили школу је да
треба кренути у изградњу нове зграде.
Урађено је идејно решење, требало би
грађевинска дозвола да буде добијена
до краја ове године. Очекујемо поче
так радова следеће године. Надам се
да ћемо добити један леп објекат, јер
по пројекту то би требало да буде јед

на од пет најмодернијих школа у Срби
ји. Ми ћемо са тим пројектом конкури
сати код Управе за капитална улагања
АП Војводине. Мислим да ће Митров
чани бити изненађени како ће та шко
ла да изгледа. Школа „Јован Поповић“
има традицију и доста ђака. Број уче
ника се не смањује него се периодич
но чак и повећава, јер два велика
насеља гравитирају ка њој. Нова згра
да од око 4.000 квадратних метара ће
бити подигнута поред старе на бетон
ском игралишту, а рок ће зависити од
финансијских могућности. Али, моја
очекивања и наде су да ћемо то успе
ти да завршимо до 2019. или 2020.
године. Предрачунска вредност је око
два милиона евра.
Актуелан је тржни центар од десетак
хиљада квадрата на простору некада
шњег Фудина. Ту ускоро долази Лидл
и једна компанија која гради велике
тржне центре типа Бига, Стоп шопа и
слично. То јесте приватна инвестиција,
али и ми имамо ту неке обавезе, пре
свега наша обавеза је изградња сер
висне саобраћајнице. Ми смо планом
детаљне регулације ту предвидели
изградњу хотела и насеља према
Сави. Када се то све реализује доби
ћемо један модеран градски кварт.
Терен је очишћен, дозвола ће бити
ускоро добијена, решили смо имовин
ско правне односе, и у суштини све је
спремно за почетак радова. Ту ће бити
запослен и одређен број људи, а и
нећемо више морати да идемо у
Шабац или Нови Сад, јер све атрак
тивне фирме ће бити и у Митровици.
Поред тога, треба да уђемо у рекон
струкцију Улице Вука Караџића. Када

завршимо реконструкцију те улице
биће коначно завршен и комплетиран
пројекат пешачке зоне у граду. У току
је конзервација античких ископина на
Житном тргу и изградња амфитеатра
за летњу позорницу. Планирамо рекон
струкцију постојећег и изградњу новог
објекта вртића у Лаћарку. За средства
ћемо конкурисати код министарства
просвете, у питању је око сто милиона
динара. Грађевинску дозволу имамо,
пројекат имамо, све је спремно за реа
лизацију.
Када ће бити завршена изградња
канализације у Лаћарку?
Канализација у Лаћарку је озбиљан
пројекат. Е сад, пара има колико има,
али мислим да ћемо успети наредне
године да дођемо де средстава за
наставак радова преко Канцеларије за
управљање јавним улагањима. Они ће
догодине имати отворен конкурс за
изградњу водовода и канализацион
 их
мрежа. Ми ћемо са пројектом канали
зације у Лаћарку конкурисати. За завр
шетак канализације на северној стра
ни Лаћарка треба нам још 150 милио
на динара, а јужну страну, ону према
Сави, треба да се ради пројекат.
Да ли ће измене закона о порезу
на доходак грађана, односно пове
ћање неопорезивог дела зарада,
битно утицати на пуњење градског
буџета?
У суштини, вероватно се не ради о
неким енормним износима и они неће
битније утицати на буџет. Ово није
толико драматично, с обзиром на то
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да ми добијемо доста средстава из
републике и покрајине, не можемо да
се жалимо. Интенција централних вла
сти је да се локалне самоуправе нате
рају да раде пројекте, да конкуришу
код министарстава и покрајине и доби
јају наменска средства. Тај новац се
врати, али опредељен за одређене
намене, а не за текућу потрошњу. На
нас те мере владе неће утицати.
На ком проценту ће бити изврше
ње буџета до краја године?
Ја мислим да ће тај проценат извр
шења буџета бити преко 80 одсто. То
је добро, али може и боље. Ми ћемо
се у наредном периоду позабавити
реформом пореза на имовину.
У ком смеру ће ићи реформа поре
за на имовину?
Циљ нам је да дођемо до тачних
података колико ми заправо објеката
имамо на територији Града. Да се то
тачно попише. Ми смо већ радили
један попис објеката, али доста се гра
дило у међувремену. Такође, кроз оза
коњење појавиће се нови објекти за
наплату пореза на имовину. У послед
њих шест месеци неколико тимова
који су формирани на терену пописују
објекте, тако да очекујем да ће се база
податак а ажурирати. Иначе, стопа
пореза није мењана, али смо укинули
екстра зону. Нови станови се углавном
зидају у првој зони. Цене некретнина
су мало пале у другој и трећој зони. И
смањали смо порез на пољопривред
но земљиште, као меру помоћи пољо
привредницима због летошње суше.
Генерално, ми имамо раст квадрата у

Градски базен

ИНТЕРВЈУ
првој зони и смањење основице у дру
гој и трећој зони, тако да очекујем да
ће и у наредној години порез на имови
ну бити на нивоу овогодишњег.
Знамо да је стопа незапослености
у Сремској Митровици око девет
процената. Много људи је нашло
посао последњих година. Да ли
можемо очекивати нове инвестито
ре у граду?
Што се тиче инвестиција, ми пре
свега очекујемо проширење послов
них активности компанија које већ
раде у граду. Ту пре свега мислим на
Митрос, који ради на 30 посто капаци
тета. Они ће ускоро кренути у изград
њу новог погона за прераду свињског
меса. Затим, Модине такође гради још
једну халу уз постојећу где би око 150
људи нашло посао. Купер је на поло
вини свог капацитета, и они би још око
500 људи могли да запосле. Имамо
најаву инвестиције у зони Језеро,
земљиште је купљено и градиће се
погон већ на пролеће. У суштини, ми
имамо стопу незапослености испод
девет одсто. У Сремској Митровици
данас ради преко 20.000 људи. То је
својеврстан рекорд чак и у односу на
осамдесете године. Ми још имамо
незапослених људи, али за неког
великог инвеститора који би запослио
хиљаду две људи, ми више нисмо
атрактивно тржиште. Једноставно, они
не би могли да нађу толики број рад
ника. Мада, било би добро да дође
неки заиста велики инвеститор, па да
људи из других делова Србије дођу да
живе и раде у Митровици. То бих ја
волео да се догоди. Такође, надам се
да ће се у Митровици у скоријој будућ

27. DECEMBAR 2017.

ности отворити капацитети за прераду
пољопривредних производа, кукуруза,
воћа, поврћа. Ми покушавамо да под
стакнемо повртаре у Мачви, воћаре у
Фрушкој гори. Долазе велике компани
је које ће подићи нове засаде воће,
пре свега јабука и уз њих и погоне за
прераду. Покушавамо да што више
земље определимо за воћарство и оне
гране које доносе већи профит од
ратарства.
Видим да је интенција републике да
даје веће подстицаје неразвијенијим
крајевима Србије, тамо где су стопе
незапослености више. Међутим, ми
смо и даље, упркос томе, интересант
ни инвеститорима. Што због географ
ског положаја, што због инфраструкту
ре, што због квалитетне и квалифико
ване радне снаге. Ми морамо да се
позабавимо дуалним образовањем и
формирање оних смерова, пре свега у
Техничкој школи „Никола Тесла“ и
ТШЦ школи, који ће бити потребни
привреди. Нама то јако добро иде у
бродоградилишту Вахали, у Митрос у и
неким тапетарским фирмама, које су
потписале уговоре о дуалном образо
вању. Оне средине које буду имале
образовану и квалификовану радну
снагу, имаће и фабрике. Ови остали
ће тешко доћи да нових радних места.
И на крају, шта бисте поручили
Митровчанима и становницима
насеља са територије Града?
Свима грђанима желим срећну и
успешну нову 2018. годину. Честитам
им наступајући Божић и желим да пра
знике проведу у миру и љубави.
Разговарала:
Светлана Цуцанић
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У градској каси
три милијарде динара

Ц

ентрална тачка дневног реда
седнице Скупштине града Срем
ска Митровица, одржане у среду
20. децембра, била је усвајање буџе
та за 2018. годину. Известилац по тој
тачки, начелник Градске управе за
буџет Душко Шарошковић је рекао да
се буџет за наредну годину планира
на нивоу од нешто преко три мили
јарде динара од чега су 2,86 милијар
ди динара чисто буџетска средства.
Што се тиче трансфера, Шарошковић
је нагласио да су у буџет укључена
само уговорена средства, односно
она за која се већ сада извесно зна
да ће стићи.
Буџетом за 2018. обухваћени су и
преостали трошкови за подвожњак
и базен, пошто ће коначне грађевин
ске ситуац
 ије за плаћање пристићи
почетком наредне године.
- Нема промене у буџетској поли
тици Града Сремске Митровице. У
буџету је планиран суфицит, који
ћемо искористити за враћање узетих
кредита – рекао је Душко Шарошко
вић.
Шеф опозицион
 е одборничке гру
пе „За бољу Митровицу“ Алексан
дар Продановић критиковао је буџет,
називајући га рестриктивним. Он је
питао предлагаче како је могуће да
је планирани буџет за 2018. мањи од

плана за 2017. Такође, Продановић је
рекао да је проценат буџетских сред
става која ће се у наредне три године
определити за капиталне инвестици
је недопустиво низак, као и да је гре
шка то што се Град кредитно задужио
због изградње подвожњака и базена.
Градоначелник Владимир Санадер
је подсетио да су у 2017. два кру
пна капитална објекта, подвожњак и
базен, која коштају милијарду дина
ра, завршена, а да је трећи, школа
у Мачванској Митровици, при крају.
Он је нагласио да је кредит узет под
повољним условима и да је сасвим
оправдана такав потез, пошто друга
чије не бисмо могли изградити такве
објекте.
- Кредит ће бити враћен за пет годи
на, и не мислим да је то велико опте
рећење за буџет. А што се тиче нових
инвестиција, следеће године ћемо
градити нову зграду Основне школе
„Јован Поповић“, доградићемо заба
виште у Лаћарку, реконструис
 аћемо
Улицу Вука Караџића, Соларски трг,
тако да се не може рећи да наредне
године неће бити улагања. Са дру
ге старне, око 260 милион
 а динара
ћемо уложити за дотације предшкол
ској установи, како бисмо омогућили
субвенционисану цену боравка, а ту
су и многа друга социјална давања

која су обавез Града, рекао је градо
начелник Санадер.
Одборници су након полемике Про
дановић – Санадер усвојили одлуку о
буџету. Такође усвојили су и предлоге
програма и планова рада јавних пред
узећа Топлификација, Водовод, Реги
онална депонија, Урбанизам и Срем
– гас.
Усвојен је кадровски план и изме
на одлуке о максималном броју запо
слених на неодређено време у јав
ном сектору Града. Изменом одлуке о
локалним комуналним таксама укину
та је такса за коришћење простора за
паркирање друмских, моторних и при
кључних возила на уређеним и обеле
женим местима.
акође, одборници су дали све
тло и за „програм обезбеђе
ња кадровских услова за бољу
доступност и приступачност у кори
шћењу здравствене заштите на тери
торији Града Сремска Митровица“,
што заправо значи да ће митровачка
локална самоуправа из сопствених
средстава финансирати плате за десет
лекара Дома здравља. У питању су
лекари за које је Министарство здра
вља престало да обезбеђује новац за
плате, а који су неопходни како би се
обезбедила квалитетна здравствена
заштита на територији Града.
С. Ц.

Т
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ИНТЕРВЈУ: СЛАЂАН МАНЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА

За четири године у Руму се слило
100 милиона евра инвестиција

Радује ме податак
да интересовање
инвеститора не
јењава и да многи
који већ раде у нашој
општини проширују
своје погоне, што
указује да им ова
пословна клима
одговара. Да је
сарадња са локалном
самоуправом,
администрацијом
и са мном, као
председником
Општине, на високом
нивоу и то нас
сврстава на лидерску
позицију не само
у Срему

Председник румске општине Слађан Манчић

В

ећ по традицији, крај године је
резервисан и за интервју са
председником Општине Слађа
ном Манчићем како би се, кроз разго
вор, подсетили оног што је урађено и
проценили успешност године за нама.
На челу румске општине сте чети
ри године, за почетак да сумирамо
шта је у том периоду урађено, у
смислу инвестиција, отварања
нових фабрика и нових радних
места.
- Када се све сумира, од децембра
2013. године, рекао бих да се много
тога променило и да Рума није иста
као што је била пре четири године. Ту
мислим, пре свега, на буџет који је
тада био дупло мањи, било је око
7.500 незапослених лица. Много
инвестиција је реализовано у том
периоду, много људи запослено и
много новца ушло, што је и најбитни

је, реч је о преко 100 милиона евра и
то је нешто што сада даје резултате и
што се види. Тако да сада можемо да
имамо дупло већи буџет, дошли смо у
ситуац
 ију да не дугујемо ником, а даје
нам то и могућност да можемо да раз
мишљамо о озбиљнијим, капиталним
улагањима, без бојазни да ли ће за
њих бити новца. На страну то што смо
запослили велики број грађана, што
смо им омогућили да имају редован
посао и примања, да и они могу да
развијају своја домаћинства. Сведоци
смо да је Рума у овом моменту једно
велико градилиште, било као инве
стиције, стамбене или пословне згра
де, приватне стамбене зграде – апсо
лутно се промена види.
О којем броју запослених лица
говоримо?
- Са евиденције наше Националне
службе за запошљавање смо запо
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слили преко 3.000 људи. То је према
подацима НСЗ – Филијала Рума, али
морам рећи да је сигурно и више, јер
су се запошљавали и људи који нису
били на њиховој евиденцији – нпр. да
су радили у пољопривреди или били
у некој сивој зони. Имамо и случајева
да одмах по пријави на биро, људи
добијају посао, тако да је тај број
сигурно већи од овог званичног, а са
друге стране, велики број људи из
суседних општина је запослен код
нас, па смо тако и њима помогли.
Рекао бих да је у овом моменту тај
број људи који у Руму путују на посао
и већи од 1.000 лица.
Да кажемо сада конкретно и за
ову годину на измаку, шта је од про
изводних погона отворено и шта се
најављује за следећу годину?
- У овој години, последње што смо
отворили је фабрика нудли непалске
компаније Синовејшн, у овом момен
ту ради 100 радника, следеће још
преко 300 радника, дакле и ту има
перспективе за ново запошљавање.
Положили смо и камен темељац за
нових 10.000 квадратних метара дан
ско-кинеске фирме Хелткер Јуроп,
они планирају запошљавање још 300
радника у наредној години, а крајем
децембра или почетком јануара отва
рамо и фабрику Ла линеа верде у
Добринцима, ту још треба да уговори
мо датум. До краја године ова итали
јанска фирма ће запослити 41 радни
ка, а следеће још 100, што је добро за
тај део наше општине, да гарантујемо
опстанак и живот на селу, подсећам
да имамо и фабрику Каблекс у Плати
чеву. Дакле, да људи могу да остану
на селу и да раде. Наредне године
проширује се АМЦ, која већ ради у
Руми, завршен је поступак доделе
земљишта, на пролеће почиње град
ња, што ће омогућити запошљавање
још 100 радника, румска фирма ФРЕ
ЗАЛ је купила два хектара грађевин
ског земљишта, пројекат је већ ура
ђен. Имамо на Румској петљи прода
те још четири парцеле, треба и бео
градска фирма ММ Фрутс да почне
градњу свог објекта, ББ Електроник је
купио још два хектара за проширење
капацитета у Вогњу. Могу да најавим
да на пролеће и Албон креће у изград
њу новог погона са нових 250 радни
ка, ту ће бити знатан број запослених
са високом стручном спремом, да и
млади образовани људи добију при
лику да раде за добру зараду у свом
граду. Митас приводи крају градњу
погона где планира да у програм про
изводње уврсти и пнеуматике за
мотоцикле, њихов план је да ће отво
рити преко 250 нових радних места.
Радује ме податак да интересовање
инвеститора не јењава и да многи
који већ раде у нашој општини проши
рују своје погоне, што указује да им
ова пословна клима одговара. Да је
сарадња са локалном самоуправом,
администрацијом и са мном, као

председником Општине, на високом
нивоу и то нас сврстава на лидерску
позицију не само у Срему. Надам се
да ће 2018. година бити још боља
него ова, мада је и ова била изузетно
добра.
Све то се, свакако, мора одрази
ти и на општински буџет. Да ли сте
задовољни реализацијом буџета за
2017. годину?
- Стање у буџету показује да послу
јемо добро, домаћински и апсолутно
немамо дуговања ни према коме, сер
висирамо све наше обавезе, све
испуњавамо по доспећу фактуре,
завршавамо могу рећи једну доста
добру пословну годину где смо кроз

Одлука о бесплатним
вртићима тиче се свих
оних који имају децу,
поготово млађих
парова. Желели смо
да покажемо да
мислимо на наше
грађане, а са друге
стране да Румљани
схвате да имамо
стабилну финансијску
ситуацију која нам и
ово може допустити.
То није неки велики
износ, можда до
30 милиона динара
на годишњем нивоу.
Ми хоћемо да
покажемо да бринемо
о грађанима и када
нису избори
низ примера показали да од средста
ва која се сливају у буџет доста и вра
ћамо кроз путеве, асфалтирање,
реновирање објеката и школа. Доста
новца је враћено и кроз улагања у
спорт, изашли смо у сусрет и грађани
ма када је било невреме, издвојили
смо око 5,5 милиона динара људима
који су претрпели највећу штету,
помаж ем о
пољоп рив редн иц им а,
поделили смо тако десет милиона
кроз одређене пројекте. Значи, тако
показујемо да је ова повољна клима
резултат нашег рада, али у крајњој
линији свих нас и за нас – јер људи
који раде могу да се одлучују и за кре
дите за куповину стана, а нама да
приходи од зарада иду у буџет, а ода
тле да улажемо у инфраструктуру и
то се види.
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Буџет за наредну годину плани
ран је на две милијарде и 86 мили
она динара, најављују се и велики
пројекти, можда ће Румљанима
бити посебно значајан онај који се
тиче комплетне реконструкције
дела Главне улице.
- Сви ти пројекти су у току, јер су
тендери за већину тих радова отво
рени. Тако је са асфалтирањем путе
ва у Буђановцима чија је висина око
56 милиона динара, а пројекат ће
вероватно бити реализован на про
леће следеће године. Такође, то важи
и за велики тендер од 100 милиона
динара за изградњу пречистача, тен
дер за комплетну расвету на Румској
петљи је отворен до 5. јануара. Све
саобраћајнице на 220 хектара ове
радне зоне биће под расветом, а
новац смо добили од Фонда за капи
тална улагања, само ове три ставке
су преко 200 милиона динара. Завр
шавамо пројек ат реконструкције
Главне улице чија је вредност преко
100 милиона динара. То подразумева
комплетну реконструкцију дела Глав
не улице од Змај Јовине до зграде
старе општине. У деловима ове ули
це према Тиволу и Брегу рађени су
паркинзи и бициклистичке стазе,
постављан бехатон, то изгледа при
стојно, а исто то се планира и у овом
делу, дакле, комплетни тротоари,
бициклистичке стазе, бехатон, ивич
њаци, коловоз, постављање кандела
бра, као и водоводне и електро мре
же, дакле тотална реконструкција.
Имајући у виду и саобраћај у овој
улици, то ће се радити етапно. Тен
дер расписујемо почетком наредне
године, улазимо у реализацију, а
видећемо каква ће бити предвиђена
динамика радова. Нама је интерес да
се то уради у што краћем року, али не
искључујем могућност да се то ради
целе наредне године, па можда и
делом 2019. године, како би све било
и што квалитетније и лепше.
Оно што није тако велика ставка
у буџету, али показује жељу да се
помогне људима је одлука да од
наредне године боравак у вртићу
за све малишане буде бесплатан, а
наставља се и финансирање ван
телесне оплодње.
- То су програми који се директно
тичу одређених категорија наших гра
ђана. Ова одлука о бесплатним врти
ћима тиче се свих оних који имају
децу, поготово млађих парова. Желе
ли смо да покажемо да мислимо на
наше грађане, а са друге стране да
Румљани схвате да имамо стабилну
финансијску ситуацију која нам и ово
може допустити. То није неки велики
износ, можда до 30 милиона динара
на годишњем нивоу. Ми хоћемо да
покажемо да бринемо о грађанима и
када нису избори
Колико сам обавештен, од доноше
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Отварање непалске фабрике нудли

ња ове одлуке по друштвеним мре
жама, то је био пун погодак. У новом
буџету сва давања су остала на
истом нивоу, задржали смо све соци
јалне услуге, мада ја мислим да је
могло бити и мање, јер су створени
услови и запослен је велики број
људи, наравно, уз дужно поштовање
према људима који не могу да раде,
који су болесни. Ми смо преузели да
финансирамо и низ услуга из прет
ходних пројеката као што су Дневни
боравак за децу са сметњама у раз
воју, Дневни центар за одрасле са
менталним сметњама, геронтодома
ћице и то показује нашу вољу и одго
ворност према тој деци и људима.
Што се тиче вантелесне оплодње, то
ћемо и даље подржавати како бисмо
неким паровима дали још коју додат
ну шансу јер морају деца да се рађа
ју, све ово што радимо, ако се деца
не буду рађала – неће имати смисла.
У том циљу имамо и договор са
Покрајином да током 2018. године
урадимо другу фазу вртића „Коцкица“
јер би то решило све наше проблеме
са смештајем деце.
Када је реч о јавним предузећи
ма и установама, на седници
Општинског већа сте рекли да неки
добро раде, а неки би могли и
боље, такође да за школе има више
средстава но што они користе за
побољшање услова рада.
- Мислим да сам рекао оно што је
апсолутно сада тачно. Постоје јавна
предуз ећа која стварно добро раде
свој посао и кроз финансијско посло
вање показују тај свој добар рад.
Наравно, свуда има проблема, али

Постоје јавна
предузећа која
стварно добро раде
свој посао и кроз
финансијско
пословање показују
тај свој добар рад.
Наравно, свуда има
проблема, али има
јавних предузећа
и установа која
покушавају да задрже
ону стару праксу из
социјализма, да им
се све обезбеди из
буџета. Ми прекидамо
са том праксом

има јавних предузећа и установа која
покушавају да задрже ону стару прак
су из социјализма, да им се све обез
беди из буџета. Ми прекидамо са том
праксом, свако треба да нађе своје
место и својим услугама се избори на
тржишту, имају веће приходе а тако и
боље зараде. Зато смо неким јавним
предузећима смањили она гаранто
вана давања из буџета, да би их под
стакли да буду конкурентни на тржи
шту, да се доказују и боре за што
више посла.
Постоји и жеља да се обједини
рад Општинске управе.
- Разматрамо и неке могућности и
идеје, није искључено да уђемо и у
доградњу од 3.000 до 5.000 квадрат
них метара, поред старе општине да
направимо једну целину и тиме реши
мо дугогодишњи проблем разуђено
сти наше Општинске управе на три
локације.
И на крају разговора ваша порука
Румљанима за следећу годину.
- Грађанима пуно здравља пре све
га, и среће наравно. Онима који до
сада нису увидели да ми испуњавамо
оно што обећамо, свестан сам да не
може све данас и одмах, рекао бих
да је време иза нас показало да смо
многе ствари које смо најавили и реа
лизовали, у доброј намери. Тим гра
ђанима поручујем да још мало буду
стрпљиви, да ће наћи нешто што
њима одговара, неко радно место.
Желим свима да чувају своју породи
цу, ми ћемо омогућити да раде, а на
њима је да граде своје здраве поро
дице и развијају их.
Разговарала:
Смиља Џакула
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БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ НА СЕДНИЦА СО РУМА

Реалан и развојни буџет за 2018.

Н

а
15.
седн иц и
Скупштине општине
Рума, одржаној 20.
децембра, одборници су
донели одлуку о општин
ском буџету за 2018. годину.
Како је појаснила шефица
Одељења за финансије,
привреду и пољопривреду
Биљана Дамљановић, пла
нирани су укупни приходи и
примања од 2.086.419.797
динара. По структури, најви
ше се очекују приливи од
пореза на доходак, добит и
капиталне добитке који су
нешто изнад 39 процената
укупног буџета, док се од
пореза на зараде планирају
приходи од 620 милион
а
динара. Као и ранијих годи
на, на трећем месту је порез
на имовину са планираним
приходима од преко 366
милиона динара.
- У овој суми 1.992.548.000
динара су из буџета, а 93,8
милиона динара су од оста
лих прихода буџета. У одно
су на буџет из ове године,
буџет за 2018.годину је већи
за 43 милиона динара,
односно 2,8 одсто – указала
је Биљана Дамљановић.
Слађан Манчић, председ
ник Општине је рекао да је у
протеклих четири године
значајно смањен број запо
слених у јавном сектору, а
да је запослено само пет
радника на неодр
 еђено вре
ме.
– Када смо преуз ели
власт буџет је био 960 мили
она, а сада је преко две
милијарде, уз све параме
тре да се може очекивати
његова реализација до око
две милијарде динара.
Занимање инвеститора за
улагања је и даље велико, а
постојеће фабрике шире
своје капацитете у наредној
години, уз запошљавање
нових радника. Имамо про
датих још осам грађевин
ских парцела, а очекујем и
пораст зарада запослених.
Немамо никаквих потреба
да „надувавамо“ буџет. Када
је реч о овогодишњем буџе
ту, његова реализација ће
бити око 1,7 милијарди, а
била би и већа јер у овој
години нисмо урадили лици
тацију, јер смо касно добили
саглас ност
надл еж ног
Министарства. Овај буџет је

Седница Скупштине општине Рума

реалан, а покрива и сва
социјална давања, мада
сам ја за то да се она сма
њују за све оне који могу да
раде, јер радних места има,
а да социјална давања буду
за оне који не могу да раде.
Наравно, ту је и његова раз
војна страна, јер ће бити
доста капиталних улагања
– појаснио је Слађан Ман
чић.
На овој седници одборни
ци СО Рума су донели и
трећи ребаланс овогоди
шњег буџета којим се прихо
ди и примања, као и расхо
ди и давања усклађују на
нижем нивоу и то за укупно
око 95,6 милиона динара, а
о чему смо и писали са сед
нице Општинског већа.
Одборници СО Рума су
усвојили, без веће дискуси
је, програме рада јавних
предуз ећа и установа чији је
оснивач румска општина, а

једино се још дискусија
повела око давања сагла
сности на повећање цене
воде за шест процената по
кубном метру.
Прим едба
одборн ик а
Бориса Шикића из покрета
Доста је било је ишла у
правцу да се унутрашњом
рационализацијом надоме
сте средства која ће се
обезбедити из повећања
цене воде.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је указао да
годинама није било одобра
вања повећања цене услуга
јавних предузећа.
– Инсистирали смо да се
нађу могућности кроз уну
трашње рационализације
пословањ а,
штедњ е
у
самим предузећима. Ово је
минимално повећање цене
воде до којег долази после
три године и мислимо да се
то неће значајније одразити

Бесплатан вртић
Одборници су на овој
седници потврдили пред
лог одлуке са Општинског
већа да од наредне године
вртић за све малишане у
румској општини буде бес
платан.
Предс едн ик
Слађ ан
Манчић је појаснио да ова
одлука подразумева и да
ће локална самоуправа
сваког месеца од „Поле
тарца“ тражити извештај о
раду, колико је деце дола

зило у вртић, јер постоје
сумње да су нека деца упи
сана, а да и не долазе у
вртић. Он је најавио и град
њу друге фазе објекта
„Коцкица“ који би решио
листу чекања на којој је
сада стотинак деце. Реч је
о вредности радова од око
60 милиона динара, а
постоје уверавања да ће
средства обезбедити Упра
ва за капитална улагања
Војводине.

на буџете наших суграђана,
јер је битно и да створимо
претпоставке за одрживи
развој нашег „Водовода“
које је стратешки важно
предузеће. А додатна сред
ства на овај начин ће се
користити да се одржи
систем водос набд евањ а
који је потребан грађанима
румске општине – рекао је
Стеван Ковачевић.
И председник Слађан
Манчић је истакао да је реч
о минималном повећању од
2,75 динара по кубном
метру воде, што доводи до
цифре на годишњем нивоу
од 15 милион
 а динара што
ће ово јавно предузеће
искористити за побољшање
квалитета услуга.
Директор Слободан Ста
нић је подсетио да је цена
последњи пут мењана 1.
јуна 2013. године.
– Тада смо само за елек
тричну енергију утрошили
32 милион
 а динара, а ове
године чак 48 милиона
динара. Радили смо ове
године на опремању бунара
на Фишеру, у Јарку, ревита
лизовали смо бунар код
Ирига и поставили пумпну
станицу код Стејановаца, да
повећамо притисак и доток
воде. Штедимо где год
можемо, на опреми, што и
није добро. Мислим да је
ово рацион
 ално повећање
цене, непуна три динара за
1.000 литара воде – додао
је директор Слободан Ста
нић. 
С. Џакула
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ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ШИД ПРЕДРАГОМ ВУКОВИЋЕМ

Година најзначајнијих
инвестиција
На првом месту
нам је да нашим
грађанима
обезбедимо радна
места и да
задржимо наше
младе да остану
овде, да раде
и привређују.
Отварањем
индустријске зоне,
нових фабрика и
повећањем броја
радних места,
биће много боља
слика Шида него
што је то данас, а
и буџет ће тада
бити много већи,
каже Предраг
Вуковић

Председник Општине Шид Предраг Вуковић

У

2017. години у шидској општини
реализовани су многи значајни
пројекти. На првом месту, отпо
чели су радови на инфраструктурном
опремању индустријске зоне, а њено
опремање ће према речима првог
човека Општине Шид, бити завршени
идуће године. У току су завршни радо
ви на комплетној адаптацији Основне
школе „Сремски фронт“, а почетак
радова на стварању бољих услова за
ученике, почетком године очекују се и
у основној школи “Бранко Радичевић”

у Шиду. Како истиче председник
Општине Шид Предраг Вуковић у раз
говору за М новине, у идућој години у
плану је још неколико значајних про
јеката који ће у великој мери доприне
ти бољем животу грађана шидске
општине и стварању бољих услова за
њихов живот.
: О изградњи инду
MМNOVINE
НОВИНЕ:
стријске зоне се у време претход
них гарнитура власти дуго само
причало. Уређење и њено инфра

структурном опремање је почело.
Да ли то значи да грађани шидске
општине могу ускоро да очекују
завршетак тих радова и долазак
инвеститора?
ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ: Почетак
радова на изградњи индустријске
зоне бих издвојио као најважнији про
јекат који је реализован у овој години.
Изграђена је приступна саобраћајни
ца ка њој, а вредност тих радова
износи 32 милиона динара. Половина
средстава обезбеђена су из општин
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ског буџета, док је 16 милиона динара
обезбедила Управа за капитална ула
гања АП Војводине. Изграђена је и
трафо станица у индустријској зони,
која је коштала 13,5 милиона динара,
а средства је такође обезбедила
Управа за капитална улагања. Завр
шетком тих радова створићемо пред
услове за бољи живот свих нас.
Мислим да не треба говорити од
коликог значаја је изградња инду
стријске зоне за нашу општину и гра
ђане. У идућој години, очекујемо
одобрење функције те зоне, и то нам
је најважније. На првом месту нам је
да нашим грађанима обезбедимо
радна места и да задржимо наше
младе да остану овде, да раде и при
вређују. Отварањем индустријске
зоне, нових фабрика и повећањем
броја радних места, биће много боља
слика Шида него што је то данас, а и
буџет ће тада бити много већи. Отва
рањем индустријске зоне кренуће и
грађевинска оператива, изградња
станова и кућа.
У Основној школи „Сремски
фронт“ у току су радови на њеном
комплетном опремању. У овој
школској установи деценијама се
ништа није радило, а постојало је
доста проблема.
- До сада је у адаптацију те школе
уложено 50 милион
 а динара, а обез
бедићемо још новца за додатне радо
ве у њој, како би наставници и учени
ци имали савремене и адекватне
услове за рад. Поносни смо што ће
наш град имати један савремен и
уређен школски објекат, у који ће уче
ници са радошћу ићи и тамо борави
ти.
Нису занемарене ни установе
културе. У сали Културно образов
ног центра изграђена је нова бина,
а у току су и радови на комплет
ном реновирању сале.
- Министарство културе и инфор
мисања подржало је пројекат Општи
не Шид „Сачувајмо културу Шида“ и
за тај пројекат нашој општини су одо
брена средства у висини од 19 мили
она динара. У току су радови на про
мени седишта у сали као и комплет
ној промени ентеријера. Грађани ће
ускоро моћи да уживају у обновљеној
сали, готово исто као и у неким већим
градовима.
О водоснабдевању у фрушкогор
ским селима, такође се годинама
само причало. Мештани Сота
коначно имају водовод у свом
месту, а постоје обећања са ће
ускоро воду у својим домаћин
ствима имати и становници других
фрушкогорских места.
- За изградњу водоводне мреже у
Соту издвојено је 16 милион
 а и 400
хиљада динара, а у идућој години
нам је у плану да радови на изградњи
водовода почну и у Привиној Глави,

Почетак радова на
изградњи
индустријске зоне
бих издвојио као
најважнији пројекат
који је реализован
у овој години.
Изграђена је
приступна
саобраћајница ка њој,
а вредност тих
радова износи 32
милиона динара.
Половина средстава
обезбеђена су из
општинског буџета,
док је 16 милион
а
динара обезбедила
Управа за капитална
улагања
АП Војводине

Донације које су до
сада дошле у Шид,
вредне су близу 400
милиона динара. ЈКП
„Стандард“ и ЈКП
„Водовод“ што се
тиче возила,
опремљени су као
никада до сада. ЈКП
„Стандард“ пре три
године, користило је
возила стара и преко
30 година што
довољно говори о
томе од коликог су им
значаја нова возила
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Бикић Долу, Љуби како би и станов
ници тих села имали нормалне усло
ве за живот какав и приличи у 21.
веку. Имамо информације да су уго
вори за те радове већ спремни за
потписивање. Настојаћемо да свима
њима обезбедимо подједнаке услове
за живот, какве и заслужују.
Ову годину можемо окарактери
сати као веома успешну. Постоје ли
већ неки планови за идућу годину?
- У овој години створили смо преду
слове за развој наше општине. Идућа
2018. година, биће нам сигуран сам
свима много боља и много успешнија.
На првом месту очекујемо да инду
стријска зона добије своју намену и
да дођу инвеститори. Планирамо да
барем њених 20 хектара припремимо
за употребу, како би се могле градити
фабрике и погони. Већ почетком иду
ће године, почињу радови на адапта
цији основне школе “Бранко Радиче
вић”. Желимо да и ученици те школе,
имају подједнаке услове за рад као и
у другој школи. Трећа важна инвести
ција нам је изградња кружног тока
чију сам изградњу обећао ове године,
али нисмо успели да га изградимо.
Следеће године сигурно ће бити завр
шен, као и бициклистичко - пешачка
стаза између Шида и Гибарца. Ради
ћемо на побољшању квалитета живо
та наших грађана, а то ћемо им омо
гућити на првом месту отварањем
индустријске зоне и нових радних
места.
У протеклом периоду и јавна
предузећа добила су вредне дона
ције која ће свакако допринети
бољем пружању услуга грађанима.
- Донације које су до сада дошле у
Шид, вредне су близу 400 милиона
динара. ЈКП „Стандард“ и ЈКП „Водо
вод“ што се тиче возила, опремљени
су као никада до сада. ЈКП „Стан
дард“ пре три године, користило је
возила стара и преко 30 година што
довољно говори о томе од коликог су
им значаја нова возила. Могу да
кажем да сам задовољан нашим
заједничким радом у овој години, али
опет кажем да увек могу неке ствари
да се ураде и боље, што не сумњам
да ће бити у идућој години.
Која би ваша порука била грађа
нима шидска општине? Могу ли да
се надају бољем животу у идућој
години?
- Срећан сам што смо успели да
створимо предуслове за успех и раз
вој нашег града. Очекујем да нам сле
дећа година буде успешнија и боља
од свих претходних година, као и да
ћемо створити добре услове за живо
те свих нас, а поготово наше деце,
како би зауставили њихов одлазак са
ових простора. То ћемо постићи само
ако им обезбедимо нормалне услове
за живот. То нам је приоритетни циљ
на којем ћемо заједнички радити.
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ИНТЕРВЈУ: СТЕВАН КОВАЧЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Да Рума буде боље место за живот

Ј

убудуће не можемо да оста
немо слепи према напорима
таквих људи.

една од најважнијих
одлука коју одборници
током године доносе је
везана за буџет за наред
ну годину. Како оцењује
буџет за наредну годину је
прво питање које смо упу
тили Стевану Ковачевићу,
председнику
Скупштине
општине Рума, у овом ново
годишњем разговору.
- Одлука о буџету за
наредну годину је усвојена
без неке веће расправе, чак
уз одређене похвалне ста
вове представника опозици
оних политичких странака.
То указује да је буџет засно
ван на реалним претпостав
кама, да је избалансиран и
прати онај тренд који смо
установили последњих годи
на – да остварујемо веће
приходе и веће остварење
планираног буџета. Овај
буџет има изразито развојни
карактер, значајни капитал
ни пројекти ће бити реали
зовани током 2018. године,
али је он задржао у доброј
мери и социјалну ноту.
Дакле, постојећа социјал
на права наших суграђана
смо задржали, нека важна
и проширили и мислим да је
то резултат и досадашњих
позитивних токова. Нарав
но, наш је основни циљ да
развијамо општину и да кроз
тај развој привредних актив
ности подигнемо животни
стандард наших суграђана.
Дакле, да смањујемо број
корисника социјалних услу
га, јер се нуди значајан број
радних места, али да се
повећа квалитет услуга код
оних који их примају - каже
Стеван Ковачевић.

Одлука о буџету за наредну годи
ну је усвојена без неке веће распра
ве, чак уз одређене похвалне ста
вове представника опозиционих
политичких странака. То указује да
је буџет заснован на реалним прет
поставкама, да је избалансиран и
прати онај тренд који смо установи
ли последњих година

Ове године СО Рума
је донела још две важне
одлуке – о братимљењу
са немачким градом Бер
зенбрик као и одлуку о
признањима града.
СТЕВАН КОВАЧЕВИЋ:
То је веома значајно за
нашу општину, јер су нам
важна искуства која стичемо
у контактима са представ
ницима локалних заједни
ца које имају веома богату
инфраструктуру и искуство
и то нама може бити значај
на спона за приступ фондо
вима Европске уније – сада
предприступним, а у момен

ту када Србија уђе у ЕУ и
редовним фондовима ЕУ.
Што се тиче признања које
смо увели, то је обавеза коју
смо, као локална заједница,
дуго запостављали. Мислим
да је добро да покажемо
ту врсту захвалности пре
ма оним људима који дају
значајан допринос развоју
наше локалне заједнице,
када је у питању привредни,
спортски, културни, хума
нитарни рад и мислим да
смо увођењем ових награ
да на неки начин се њима
захвалили.
Истовремено
смо дали и сигнал свим

Стеван Ковачевић

младим људима који желе
да се укључе у друштвени
активизам, да њихови напо
ри неће проћи незапажено,
да препознајемо примере
корисног ангажмана својих
суграђана. Мислим да ћемо
у наредном периоду има
ти све више кандидата и
све више награђених. Жао
ми је што је прошла читава
деценија од последње доде
ле општинских признања,
многи вредни прегаоци су
у том периоду били запо
стављени или заборавље
ни, не можемо према свима
исправити неправду, али

Раније су седнице траја
ле сатима, сада се плани
рани дневни ред реализу
је знатно брже.
- Ми се трудимо да наши
предлози буду засновани на
реалним основама, да нема
места спекулацијама. Тако
ђе, трудимо се да матери
јал за рад скупштине доста
вљамо у оном року који је
прописан пословником и
који одборницима и власти
и опозиције даје време да
се са предложеним одлу
кама упознају. Мислим да
то што нема већих трвења
је и зато што имамо заи
ста коректан однос према
опозицион
 им
одборници
ма, којих нема пуно у нашој
скупштини. Сматрам да је
значајно да они имају аде
кватан простор да се изра
зе и могли сте приметити да
се ја не држим стриктно ни
времена које је ограниче
но за дискусију желећи да
дамо представницима опо
зиције могућност да изнесу
свој став, који је некад пози
тиван, некад негативан али
мислим добронамеран и ми
га као таквог прихватамо.
Шта бисте пожелели гра
ђанима у наредној годи
ни?
- Желео бих свим нашим
грађанима да 2018. година
буде година просперитета
на личном, породичном и
друштвеном плану. Надам
се да свако од нас, уколи
ко да свој максимум, од
појединца до институција,
можемо учинити да Рума
буде боље место за живот
и ја сам сигуран да ће 2018.
година у сваком погледу то и
бити - када је реч и о функци
онисању наших јавних пред
узећа, када је реч о подиза
њу привредних активности
али и када је реч о стандар
ду наших суграђана. Има
ћемо отворена нова радна
места и запослиће се још
знатан број наших суграђа
на. Тако ћемо им омогућити
да остану да живе и раде у
нашој општини и то ће бити
гарант за неке деценије које
су испред нас. 
С. Џ.
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Асфалтирана Сремска улица

У

румској општини се користе
последњи суви дани ове године да
се асфалтирају улице и путеви који
су планирани – и то оних које су предло
жили сами савети месних заједница, а у
склопу средстава намењених за унапре
ђење путне инфраструктуре.
Председник Општине Рума Слађан
Манчић обишао је 18. децембра, зајед
но са председником СО Рума Стеваном
Ковачевић и Велимиром Милићем, пред
седником Савета МЗ Никинци радове
на асфалтирању дела Сремске улице
у Никинцима. Неколико дана пре тога у
Краљевцима је асфалтиран приступни
пут ка фудбалском игралишту и сеоском
гробљу.
Асфалтиран је део Сремске улице у
Никинцима, од Улица Косте Нађа до кра
ја улице у дужини од 770 метара. У овом
делу никада није било асфалта, иако су
поједине куће ту изграђене и пре 50 годи
на.
- Густина насељености овде није вели
ка, изграђено је неких десетак кућа, међу
тим, ми смо још у предизборној кампањи
рекли, а сада то и реализујемо, да нам
је намера да свака улица буде уређена
како треба, да ниједно дете до школе не
иде по блату – каже Слађан Манчић.
Вредност овог пројекта је око седам
милиона динара, а финансира се из
буџета румске општине.

Стеван Ковачевић, Слађан Манчић и Велимир Милић

Ако дозволе временски услови уследи
ће радови у Улици Николе Тесле у Руми,
а у плану су и одређени радови у Вито
јевцима и асфалтирање Улице Владими
ра Назора у Путинцима.
– Апелујем на грађане да буду стр
пљиви, доћи ћемо у сваку улицу. Не
можемо све одједном, али постоји добра
воља да на сваки захтев за реконструк
цију улице одговоримо позитивно, јер
новца има довољно - поручио је пред
седник Манчић.
Велимир Милић сматра су радови који
ма је спојена Сремска улица са Улицом
Косте Нађа били више него неопходни.

- У овом делу улице живи мало људи,
има десетак кућа, али и ови људи желе
услове достојне 21. века и то и заслужују.
Ми смо изашли са захтевом да се радо
ви изврше у овој години, локална самоу
права је обезбедила финансије и на томе
смо сви захвални. Дакле, нема празних
обећања, већ све оно што је обећано
мора и да се реализује. За још две улице
имамо пројекат и то Петефи Шандора,
Лењинову, треба асфалт и у Улици Вој
воде Мишића и то ћемо поднети захтев
за наредну годину, као и мање радове у
центру села - рекао је Велимир Милић,
председник Савета МЗ Никинци. С. Џ.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Седница по хитном поступку

Н

а захтев Општинског већа који је
упућен председнику Скупштине
општине Шид, у среду, 20. децем
бра одржана је седница по хитном
поступку. На дневном реду било је пет
тачака , а међу њима ребаланс буџета
за текућу годину и утврђивање предло
га буџета општине Шид за 2018. годину.
Јадранка Недић, руководилац Одељења
за финансирање изнела је податке који
се односе на извршење буџета у перио
ду од 1. јануара до 30. септембра 2017.
године. Остварени приходи и примања у
овом периоду износе 640.160.000 дина

Седница локалног парламента у Шиду

ра или 52,96 одсто од укупно планира
них. Што се тиче извршења расхода они
износе 663.274.000 динара или 56,61
одсто.
Након усвајања извештаја о изврше
њу буџета за првих девет месеци одбор
ници су усвојили и предложене измене и
допуне буџета за текућу годину. До реба
ланса буџета дошло је због повећања
планираних расхода, који нису обухва
ћени претходним одлукама, као и виси
не расхода за отпремнине запослених
у организационим јединицама општине
Шид.

-Буџет за 2018. годину је мањи у номи
налном износу у односу на 2017. годину,
а разлог је поштовање упутства Мини
старства финансија. Ради се о развој
ном буџету јер општинско руководство
има намеру да аплицира на конкурсе и
оствари средства од других нивоа вла
сти - рекла је Јадранка Недић.
Буџет општине Шид за следећу годи
ну планира се у износу од 1.167.540.000
динара. Одборници су усвојили и ову
тачку дневног реда, те се прешло на раз
матрање предлога одлуке о изменама
одлуке о максималном броју запослених
на неодр
 еђено време у организационим
облицима општине Шид за 2017. године.
Известилац по овој тачки био је Ромко
Папуга, начелник Општинске управе који
је објаснио прерасподелу максималног
броја запослених на неодр
 еђено време.
Повећава се број запослених на неодре
ђено време у Општинској управи за три
и у Музеју наивне уметности Илијанум
за један, а за исти број (три) смањује
се у Месној заједници Шид, односно у
Народној библиотеци. Разлог је што ће
запослени на неодређено време бити
преузети у друге организацион
 е обли
ке. Средства за спровођење ове Одлу
ке биће обезбеђена у буџету Општине
Шид.
Следећа седница Скупштине општине
Шид планирана је за 29. децембар.
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ВЛАДИМИР ГАК, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА О УРАЂЕНОМ У 2017. ГОДИНИ

Постављени здрави темељи
за будући напредак

Дефинитивно смо
створили добре
услове да Инђија
може да се развија и
то може да примети
сваки наш
суграђанин. Поред
стварања добрих
услова и добре
пословне климе,
враћање дугова је
свакако нешто што је
у нашем раду
обележило 2017.
годину. Да то нисмо
учинили не бисмо
могли да очекујемо
никакав бољитак,
нити да
правимо било који
план за будућност,
каже председник
Општине Инђија

Владимир Гак, председник Општине Инђија

Г

одина која је на измаку за пред
седника Општине Инђија Влади
мира Гака и његове сараднике
била је у знаку враћања наслеђених
дугова. Како и сам каже, 2017. година
била је и година стварања добрих
темеља за следећу и све године које
долазе.
- Дефинитивно смо створили добре
услове да Инђија може да се развија и
то може да примети сваки наш сугра
ђанин. Поред стварања добрих услова
и добре пословне климе, враћање
дугова је свак ако нешто што је у
нашем раду обележило 2017. годину.
Да то нисмо учинили не бисмо могли
да очекујемо никакав бољитак, нити
да правимо било који план за будућ
ност - каже председник Општине
Инђија.

Као што сте и више пута до сада
навели, највећи проблеми били су у
Дому здравља. Каква је данас ситу
ација по питању дуговања према
фармацеутским кућама?
- Непопуларно је враћати дугове, јер
је то нешто што није видљиво нашим
суграђанима. У последњем разговору
са директором Дома здравља добио
сам информацију да је у току ове годи
не, на име наслеђених дуговања,
исплаћено 175 милион
 а динара. То су
велика средства, али не звучи бомба
стично као када бисмо рекли шта смо
све са тим парама могли да урадимо у
години која је на измаку. На пример,
могли смо да реализујемо прву фазу
новог вртића са централном кухињом
или изградимо потпуно савремену
пијацу у центру Инђије.
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То су реалности и то тако треба упо
редити. Да то нисмо урадили, сигурно
би сви приметили како би теже функ
ционисао Дом здравља тј. све би на
два, три месеца стало и то треба да
знају наши суграђани.
Да ли сте ипак и поред враћања
дугова из претходних година успе
ли да урадите неке капиталне про
јекте за општину Инђија?
- Увек ће се лако моћи подвући црта
после сваког од нас ко је имао одго
ворност за општину и грађане, какво
је затечено стање у буџету. Знам
сигурно да ће дуговање општине
Инђија након нашег мандата бити све
дено на најмању могућу меру а уради
ће се много више него што се урадило
у Инђији у претходних 40 година. Када
говоримо о неким конкретним ствари
ма које су урађене, ја бих истакао
само неколико. По важности инвести
ција прва је дефинитивно пуштање у
рад водовода у Чортановцима. Водо
вод у Чортановцима је велика ствар и
битан пројекат који је финансиран
делом из општинске касе, делом од
средстава Владе Војводине. Завршен
је и посао на бушењу пет нових буна
ра који су били битни за трајно реша
вање проблема водоснабдевања.
Доградили смо вртић и обезбедили
тако још 100 места за најмлађе сугра
ђане. Наравно да то није довољно и
хвала Богу расте наталитет у нашој
општини а морам да подсетим да је
једна од првих одлука коју смо донели
била подстицај рађању, где смо за
прворођено дете субвенционисали
породице са 40 хиљада динара једно
кратне помоћи. Са новим буџетом,
имаћемо једну новину која се односи
на једнократну помоћ у износу од 40
хиљада динара и за свако треће рође
но дете у породици.
Проблеми нису затечени само у
Дому здравља, већ и у многим јав
ним предузећима. Каква је данас
ситуација?
- Велики проблем смо затекли у ЈКП
„Комуналац“ где је ситуација са меха
низацијом била катастрофална. Рад
ници су морали да се сналазе са
камионима који су стари више од 35
година и наши суграђани то не знају.
Да би ти вредни људи могли да оба
вљају посао на прави начин, недавно
смо набавили нови трактор за одржа
вање зелених површина а пре
неколико дана потписан је и уговор за
куповину новог камиона смећара и
камиона кипера. Набављен је још
један камион марке Волво, тако да је
сада ситуација у „Комуналцу“ далеко
боља и сада можемо рећи да имамо
једно нормално јавно предузеће, од
којег можемо очекивати да потпуно
квалитетно ради свој посао.
Поред тешког стања у јавним
предузећима и враћања дугова,
ипак сте успели да реализујете и

инвестиције, како Ви кажете, „које
су видљиве“.
- Завршили смо комплетну докумен
тацију за отварање вртића у Љукову.
Мобилијаром смо опремили двориште
вртића које сада изгледа много лепше,
уз дограђени објекат од 300 квадрата.
Урађени су кошаркашки терен и три
бине на рукометном терену код Кул
турног центра. Урађено је много тога,
али свакако је највећи успех оно што
ће нама дати простор да извучемо
Инђију из тешке финансијске ситуаци
је, а то је уређење индустријске зоне,
за коју одговорно тврдим да је далеко
најопремљенија данас, не само у
Србији већ у целој југоисточној Евро
пи. Средства која смо имали, свесно
смо искористили за њено уређење, јер
ако немате уређене радне зоне нема

План је да у 2018.
години пројекат
асфалтирања свих
улица буде завршен,
изградња новог
вртића и пијаце бар
започета, а надамо
се и завршена
ни прихода од пореза на имовину,
зараде а то је суштина пуњења буџе
та. На крају, ако нема инвеститора,
нема ни отварања нових радних
места.
Да ли је уређење североисточне
индустријске зоне допринело дола
ску нових инвеститора?
- Пре неки дан је расписан јавни
позив за отуђење једне парцеле која
се налази у јавној својини, док са друге
стране имамо још једно решење пот
писано за отуђење парцеле. Имамо
још пет парцела за које смо постигли
договор за нову градњу и да северои
сточна индустријска зона није адекват
но опремљена, ми данас не бисмо
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причали ни о једној новој инвестицији
у том делу. Две инвестиције се приво
де крају у делу североисточне инду
стријске зоне близу петље код Аутле
та. То су Агромаркет, који је изградио
објекат од 14 хиљада метара квадрат
них и који већ најављује проширење
капацитета кроз другу фазу, и компа
нија МБ транс која је изградила логи
стички центар од 10 хиљада квадрата
и која такође, најављује проширење
капацитета за још 10 хиљада квадра
та. Код оба инвеститора посао ће наћи
око 150 радника, у овој првој фази.
Отварање и једног и другог објекта
можемо очекивати за неких петнаестак
дана. Дефинитивно се у Инђији нешто
покренуло након пуних пет година
стагнације и избрисаности са привред
не мапе Србије. Већ сам најавио нај
скупљу инвестицију у Србији и ти раз
говори иду и више него у добром
правцу. Ускоро очекујемо коначну
одлуку и то не бисмо могли да реали
зујемо без велике помоћи Владе Срби
је.
У 2017. години реализован је и низ
неких „мањих“ инвестиција?
- Ми смо обећали да ћемо урадити
све што су наши претходници започе
ли и обећали а нису завршили, па смо
тако отворили ново крило зграде
Општине Инђија. У ту инвестицију смо
уложили 25 милиона динара општин
ских средстава. Много ствари је урађе
но попут пешачке стазе у Улици Нико
ле Тесле у Љукову, асфалтирана је
Улица Петра Кочића и на крају, нема
села где нешто нисмо урадили. Све
стан сам да то није довољно али тек
планирамо да побољшамо живот у
селима наше општине.
Шта ће бити Ваш приоритетни
посао у 2018. години?
- 2018. година за општину Инђија ће
бити година у којој ће се, у последње
четири деценије, највише градити.
Први пројекат који ћемо реализовати
је асфалтирање свих неасфалтираних
улица на територији општине Инђија.
Преко 70 улица и преко 40 километара
пута биће асфалтирано. После тога
крећемо са уређењем Градске пијаце,
планирамо завршетак спортске хале
за коју нам треба још око 2,5 милиона
евра да буде коначно отворена. Има
мо обећања да ће нам у томе у потпу
ности помоћи Влада Војводине. Ради
ћемо на побољшању услова у нашим
школама, вртићима и у погледу спорт
ске инфраструктуре. Морамо заврши
ти План детаљне регулације како
бисмо завршили пројекат новог вртића
у Инђији. План је да у 2018. години
пројек ат асфалтирања свих улица
буде завршен, изградња новог вртића
и пијаце бар започета, а надамо се и
завршена. Уз ове инвестиције и добро
пуњење буџета, подршку Владе Војво
дине и Србије, урадићемо све оно што
је потребно свима нама који живимо у
Инђији. 
М. Ђ.

28

ИНТЕРВЈУ

M NOVINE

27. DECEMBAR 2017.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ

Мала општина, а много
реализованих пројеката

Стеван Казимировић, председник Општине Ириг

Наша општина је
мала и за додатна
средства
конкуришемо
пројектима код
других нивоа
власти кроз која
остварујемо
додатна средства.
Не знам да ли још
нека општина може
да се похвали са
оволиким бројем
реал
 изованих
пројеката, каже
Стеван
Казимировић

О

ве године је на територији ири
шке општине реализовано два
десетак значајних пројеката. С
обзиром на то да је Ириг мала општи
на, за додатна средства конкуришу у
Покрајини, али и Републици. Да су
пројекти који Ирижани пишу коректни,
сведоче и одобрена средства због
којих је ове године буџет Општине
пројектован на око 700 милиона дина
ра.
- Враћање наслеђених дугова нас
ни ове године није обесхрабрило.
Били смо упорни и радили на пројек
тима током целе године и са њима
конкурисали код републичких и покра
јинских органа власти. Одобрено нам
је 35 пројеката, од којих је 20 заврше
но у овој години, а остали пројекти ће
се реализовати током следеће године.
Прво смо код Управе за капитална
улагања АП Војводине конкурисали за
средства за реконструкцију и санацију
зграде Касина у Врднику, а вредност
радова је око 6,5 милиона динара.
Урађени су груби грађевински радови,
електро радови на спрату, грејање.
Уграђена је и котларница на пелет.
Потом је извршена санација локалног
пута на Фрушкој гори, од Иришког вен
ца до хотела „Норцев“, а вредност
радова била је око 50 милиона дина

ра. Радове је финансирала такође
Управа за капитална улагања, а у току
је израда пројекта за други део пута,
од Ирига до Змајевца. Завршена је
санација и адаптација Михизове род
не куће. Општина Ириг је суфинанси
рала радове у износу од око три мили
она динара. Надамо се свечаном
отварању у марту – истиче председ
ник Општине Ириг Стеван Казимиро
вић.
Поред ових радова, извршена је и
санација крова на згради Дечије уста
нове „Дечија радост“ у Иригу. Вред
ност радова износила је око 3,5 мили
она динара, а финансијер је Управа за
капитална улагања. Преко Управе за
капитална улагања обезбеђена су и
средства за уређење бициклистичко
– пешачке стазе од Ирига до Хопова.
Један од значајнијих реализованих
пројеката је санација и адаптација
здравствене амбуланте у Крушедол
Селу, а вредност радова је око седам
милиона динара која су одобрена од
Канцеларије за управљање јавним
улагањима.
- Завршено је спровођење пројекта
„Унапређење социјалне инк лузије
услуга деце и одраслих са инвалиди
тетом кроз увођење нових социјалних
услуга у Општини Ириг“.
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Укупна вредност пројекта је 183.000
евра, а њиме су уведене две нове
социјалне услуге: персонални асистент
и лични пратилац. Поред тога, Општи
на Ириг суфинансирала је са Нацио
налном службом за запошљавање,
мере активне политике запошљавања
чија је укупна вредност 2,6 милион
а
динара, уз наше учешће од милион и
триста хиљада динара. Ове године смо
регресирали превоз ученика средњих
школа у међуградском саобраћају.
Средства у износу од 1.220.301 динара
обезбедио је Покрајински секретаријат
за образовање, прописе, управу и
националне мањине – национ
 алне
заједнице. Покрајински секретаријат за
високо образовање и научно – истра
живачку делатност финансирао је пре
воз студената у износу од 110.450
динара. У оквиру спровођења мера
популационе политике у циљу сниже
ња психолошке цене родитељства,
основана је и Школа родитељства. За
ту намену обезбеђена су средства у
износу од 800.000 динара. Средства у
износу од 680.000 одобрио је Кабинет
министра без портфеља задуженог за
демографију и популациону политику, а
Општина је суфинансирала са 120.000
динара – додао је Казимировић.
За санације дивљих депонија на
територији општине Ириг опредељено
је око осам милиона динара. Саниране
су депоније у Иригу, Крушедол Селу,
Шатринцима и Врднику. Упоредо са
тим, извршено је и уређење атарских
путева са изградњом отресишта на
територији општине Ириг, а вредност
радова је 33 милиона динара. Покра
јински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство одобрио је
16,5 милиона, док је Општина Ириг
учествовала са 16,7 милиона динара.
Радове је спроводио ЈП „Комуналац“.
У току ове године, постављен је и
видео надзор на раскрсници у Иригу
код зграде Општине и успостављено је
пет хотспот локација у Иригу.
Петнаест избегличких породица са
територије општине Ириг добило је
кров над главом, у оквиру Регионалног
стамбеног програма. Такође, додеље
на је и помоћ за решавање стамбених
потреба избеглица доделом пакета
грађевинског материјала за 15 кори
сника укупне вредности 126.000 евра.
Поред тога, за стварање и побољша
ње услова становања ових породица,
купљене су три куће и додељиване
једнократне помоћи у грађевинском и
другом материјалу.
- Наша општина је мала и за додатна
средства конкуришемо пројектима код
других нивоа власти кроз која оствару
јемо додатна средства. Не знам да ли
још нека општина може да се похвали
са оволиким бројем реализованих про
јеката. Што се тиче буџета који смо
усвојили за ову годину, он је пројекто
ван на 715 милиона, што је, у односу
на претходну за два милиона више –
закључује Казимировић.
Сања Станетић

29

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Обновљени симболи
борбе против фашизма

У

2017. години Завод за
заштиту споменика кул
туре Сремска Митро
вица завршио је неколико
значајних пројеката. Ова уста
нова културе брине о непо
кретним културним добрима
Срема и северног дела Мачве.
Како истиче директор Завода
Љубиша Шулаја, захваљујући
средствима Министарства за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, у овој годи
ни је завршена реконструкција
споменика „Слобода“ на Ири
шком венцу, инвестиционо
улагање у Спомен комплекс
„Сремски фронт“, а сређен је
и споменик жртвама фашизма
и фашистичког терора у Диво
шу, који је такође био у лошем
стању.
Након вишегодишњих и
честих
девастација,
сим
Љубиша Шулаја
бол борбе Војвођана против
фашизма у Другом светском рату, споме ју мозаика у просторији број 16 Царске
ник „Слобода“ на Иришком венцу, поново палате. Конзерваторска радионица је
има некадашњи сјај.
свакако нешто што је врло значајно за
- Обновљени су недостајући делови Сремску Митровицу, то је једина конзер
рељефа који су ауторско дело Сретена ваторска радионица на овим просторима
Стојановића, консолидован је постамент која се бави искључиво конзервацијом
и читав плато пошто је и он био растре античких мозаик а и то је наша велика
сен и статички је доводио у питање ста част - рекао је Шулаја.
билност читавог споменика - каже Шула
У оквиру пројекта Министарства кул
ја.
туре „Градови у фокусу“, Граду Срем
Споменик је монументалан јер је у вре ска Митровица одобрена су средства за
ме изградње, 1950. године па и касније, реконструкцију Житног трга у Сремској
спадао у највеће споменике такве врсте Митровици. Радови су почели у другој
у некадашњој Југославији.
половини године и очекује се да буду
- Сви знамо колико је жртава дао окончани до априла или маја наредне
народ Војводине у Другом светском рату године. Пројектну документацију урадио
и споменик је био симбол антифаши је Завод за заштиту споменика културе
стичке борбе Војвођана. Сада је споме Сремска Митровица.
ник обновљен, простор је пристојно уре
- Ради се о античком локалитету на
ђен и достојан је онога чему је симбол којем се конзерваторски радови врше
- додаје Шулаја.
на лицу места. Наши старији мештани
Да би се спречиле могуће девастаци се сећају да се на том локалитету, када
је, цео споменички комплекс добио је и је ископан 60-их година прошлог века
24-часовни видео надзор и осветљење.
видео и део улице и канализације. Али
Ове године су завршени радови на време је учинило своје и сада је део
Спомен комплексу „Сремски фронт“, који ископина покривен слојем хумуса. Наш
су трајали неколико година и подразуме задатак је да се локалитет врати у прво
вали су сређивање музејске поставке, битно стање када је ископан. Пројек
алеје и сада на крају сабиралиште.
том је предвиђено и да локалитет живи
- Спомен комплекс захтева континуи заједно са градом, те ће се на самом
рано инвестиционо улагање, али и теку Житном тргу поставити бина и трибине
ће одржавање. Сремски фронт је симбол и на њему ће се одвијати све културне
антифашистичке борбе и сада остаје да манифестације током летњих месеци –
се поведе рачуна о текућем одржавању наводи Шулаја.
комплекса – каже Шулаја.
На крају године, ових дана, завршена
Поред одржавања споменика из је фасада на згради у центру града, која
ослободилачких ратова, који се налазе је споменик културе, у којој су смештени
на територији Срема и северног дела Завод за заштиту споменика културе и
Мачве, уз помоћ Министарства културе Туристичка организација и тиме су окон
стручњаци из Завода континуирано раде чани планирани радови за ову годину
на конзервацији мозаик а.
ове установе културе.
- Ове године смо радили конзерваци
Б. Селаковић
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ВУК КОСТИЋ, ГЛУМАЦ

Г

лумац Вук Костић најширој публи
ци је свакако највише познат по
својој улози храброг полицијског
инспектора Александра Јаковљевића у
серији „Убице мог оца“ која је у првој
сезони бележила позитивне критике и
добру гледаност.
Вук Костић је и један од глумаца у
представи „Женски оркестар“ Југосло
венског драмског позоришта која је
пред румском публиком изведена 18.
децембра. Поклопио се тај датум и са
почетком приказивања друге сезоне
поменуте крими серије „Убице мог оца“,
а то је била и прилика за краћи разго
вор са њим.
Ваша прва улога је била када сте
имали шест година, у „Атељеу 212“,

Лепо се осећам
као Јаковљевић

Вук Костић у представи Женски оркестар (Фото: Лидија Јергић)

у култној представи „Свети Георгије
убива аждаху“. Имајући у виду да су
вам и отац и деда били глумци, да ли
сте већ тада знали да крећете њихо
вим стопама, за разлику од вашег
брата који је ронилац?
ВУК КОСТИЋ: Јесте, знао сам. Брат
није, он воли мора и далеке земље, а ја
сам као мали мислио и веровао да ћу
бити глумац.
У многим филмовима и серијама
играте жестоке момке, ван закона. Да
ли играње оваквих улога може да
вас доведе у ситуацију да играте
само такве сличне, фах улоге, да ли
о томе размишљате пре прихватања
улоге?
 А ја благ човек. Па не могу ја ту
ништа, шта треба, да седим кући? Ја
морам да радим овај посао, а ваљда
ме људи тако доживљавају, за те улоге.
Ја иначе обожавам комедију, а играо
сам само једну, „Малу ноћну музику“ и у
позоришту једну комедију. Ова пред
става коју играмо вечерас, није комеди
ја, реч је о мјузиклу, има смешних сце
на, али то није комедија по жанру.
Искорак из таквих улога је ваша
главна улога у популарној крими
серији „Убице мог оца“ која је рађена
по свим стандардима популарних
серија у свету – да се зна број епизо
да, сезона… Ево чули смо да ће бити
и треће и четврте сезоне. Како је
бити део таквог једног великог про
јекта, какав је то изазов за глумца, а
следи и много већа популарност.
 Да, то је истина. Што кажу колеге
кад уђеш у кућу недељом увече, то је
нека друга димензија. После 30 – 40
филмова, опет је овако другачије, јер

играш неког позитивног лика, што ја
ретко играм, то је „кад је мали победио
великог“, правда, инспектор и онда се
људи поистовете. То је велики плус што
је позитиван лик, мени је супер легао и
у право време, и лепо се осећам у том
Јаковљевићу, потпуно сам слободан и
нисам имао никаквих проблема да се
вратим у његов лик после годину дана.
Није било проблема, јер је правда, Бог
и закон на нашој страни.
Претпостављам да знате да је
доста људи разочарано што се друга
сезона неће приказивати као и прва
на РТС, мање људи може ово да гле
да. Наравно, оваква одлука нема
везе са вама, само констатујемо.
 Ја немам ништа са тим. Видеће и ти
што сада не могу, биће после сигурно
на некој телевизији са националном
фреквенцијом, тако да ће је и гледаоци
који су је сада „пропустили“, сигурно
гледати. Ја само волим да одрадим
свој посао колико најбоље могу, ја свој
део посла морам да одрадим добро,
без обзира где ће се то приказивати.
У серији глумите са Марком Јанке
тићем, чији је отац глумац Миша Јан
кетић био и добар пријатељ са
вашим оцем глумцем Михајлом
Костићем Пљаком.
 Наше судбине се у овој серији пре
плићу и баш ми је драго што ту улогу
игра баш он.
Освојили сте и доста награда,
поред више наших, и награду у Грч
кој као и награду француске акаде
мије за глуму у филму „Живот је
чудо“ 2005. године. Колико те награ
де значе и да ли је то можда био пут

за учешће у неким страним филмо
вима?
 Јесте, у Паризу, доделили су ми је
Чаплинова унука и Мики Манојловић.
Нисам, био сам само у једном францу
ском и у једном украјинском филму,
таман пре него што је тамо пукло.
Нисам тај филм ни гледао.
Да ли је боље да награда дође док
је глумац млад, да добије одређено
самопоуздање?
 Боље када је глумац млад, да доби
је мало крила. Поготово те награде
после свих тих ратова и свега што смо
преживели. Ја сам помислио, ево сад
ће да крене та каријера. Преко је ужа
сно тешко, увек си неки грађанин другог
реда.
Како процењујете ову годину на
измаку када је ваш посао и каријера
у питању?
 Одлично, што се мене тиче и 2018.
може бити иста оваква, само да мало
појачам изласке у лов. (Вук је познат
као човек који воли лов и пецање,
прим. аут)
Уписали сте и мастер студије исто
рије филма. Докле сте стигли?
 Јесам, али не могу да идем на пре
давања. Интересују ме различите ства
ри, али за ово нисам имао времена и
стрпљења.
Шта бисте пожелели нашим читао
цима у 2018. години?
 Што више да се излази у лов, да се
пеца риба и да се иде у кафану, колико
ко може.
Смиља Џакула
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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

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
MМNOVINE
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.
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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.
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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
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Пијана лађа - најпознатија слика Саве Шумановића

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

Савино дело
преживело је
све системе
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.

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.
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Сава Шумановић и
таблоидна публицистика
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.

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

Сава Шумановић у Шиду

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
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ЈКП „ТОПИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Даљински систем грејања
комплетно аутоматизован

П

ословање ЈКП „Топи
фикација“ у 2017.
години обележило је
поред редовног ремонта
пред грејну сезону и радови
на мрежи у насељу КП Дом
и уградња калориметара у
стамбеним зградама.
Радови у насељу КП Дом
почели су још 2008. годи
не, а до сада је завршено
50 посто мреже. Остало је
још да се уради око чети
ри километра што би тре
бало да се заврши за две
године. Оно што је још
ове године урађено јесте
уградња калориметара.
Како наводи директор
ЈКП „Топификација“ Слав
ко Сладојевић, уградња
калориметара није обавеза
овог предузећа, али су их
они ипак уградили.
– Све подстанице су
опремљене калориметри
ма, а они се налазе и у сва
ком улазу у стамбену згра
ду. Губици који буду ишли
од подстаница до самих

Славко Сладојевић

зграда падаће на терет
Топлификације.
Морам
рећи да смо ми једина
топлана на даљинско гре
јање у Србији. Што се тиче
појединачних
станова,
постоји техничка могућност
уградње калориметра, али
ми то не радимо. То раде
овлашћене фирме, а цена

је око 350 евра. Ко жели
појединачни калориметар
може код нас може да се
информише, јер ми дајемо
информацију о томе ко је
овлашћен за њихову уград
њу. Само, процес уградње
мора бити одрађен уз наш
надзор – истиче Сладоје
вић.

Ове године урађена је
аутоматизација свих под
станица на нивоу Града,
што значи да је даљински
систем грејања комплетно
аутоматизован.
– Наше четири локалне
котларнице и 28 подста
ница су аутоматизоване и
повезане на главни систе
ма. Ми надгледамо компле
тан систем Града са једног
места, а то нам даје могућ
ност брзе интервенције
уколико се нешто деси.
Често вршимо контролу
цеви, а систем пунимо са
деми водом која у себи
нема минерала који нагри
зају цеви, тако да су наше
цеви доста добро очуване
и сваке године се контро
лише њихова дебљина –
рекао је Сладојевић.
Цена грејања се није
мењала, промењена је 1.
јануара 2017. године и у
скорије време неће доћи
до поскупљења.
С. Котаранин

ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

12 зграда добило нове кровове

- Градско становање
Сремска Митровица је
поред редовног одржава
ња стамбеног и пословног
простора, током ове године
инвестиционим радовима
из сопствених средстава
зграда, али и субвенциони
саним радовима од стране
Града Сремска Митрови
ца, успело да подигне ква
литет живота суграђана у
колективном
становању.
Изведени радови текућег
одржавања и хитних интер
венција су коштали преко
осам милиона динара, а
подразумевали су између
осталих и поправке интер
фона, брава, степенишне
расвете, мање поправке
кровова због прокишња
вања, санирање кровних
светларника и других еле
мената крова након олујног
ветра у септембру, као и
одгушење канализационих

вертикала и прикључних
шахтова - наводи дирек
тор Градског становања
Милош Ковач, и додаје да
су највећи проблеми стам
бених зграда дотрајалост

Милош Ковач

кровног покривача.
- Заједничким ангажова
њем, од септембра 2016.
до краја 2017. године је
извршена комплетна или
делимична замена кров

ног покривача са пратећим
радовима на 12 зграда у
граду, највише у Насељу
Стари мост. Укупна вред
ност радова је 7.880.259
динара, од чега средства
одобрена на име позајмице
износе 4,8 милиона динара
– каже Ковач.
Ове
године
локална
самоуправа је из градског
буџета са 4.896.262 динара
субвенционисала радове
на зградама које су у систе
му Градског становања.
Пред крај године, акту
елизована је и прича око
регистрације
стамбених
заједница по новом Закону
о становању и одржавању
зграда. Зграде су обаве
зне да региструју стамбену
заједницу а уколико то не
ураде, биће им постављен
принудни управник.
Б. Селаковић
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ЈП „СРЕМ ГАС“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дупло већи број захтева
за прикључак
П
риближава се крају годи
на која је за Јавно пред
узеће „Срем гас“ значи
ла много инвестиција и радова
на проширењу гасоводне мре
же. У неке велике инвестиције
које је финансирала локална
самоуправа било је укључено
и ово јавно предузеће, ту се
пре свега мисли на изград
њу подвожњака. Сам проје
кат изградње овог захтевног
инфраструктурног
објекта
подразумевао је и измештање
гасовода, а самим тим и анга
жовање „Срем гаса“.
Како каже директорка ЈП
„Срем гас“ Даница Недић,
током целе године извођени
су радови на изградњи и про
дужавању гасоводне мреже
због додатних захтева за при
кључење.
– Број захтева које су под
носила физичка лица за при
кључење на гасоводну мрежу

до 1. децембра је био 108, док
је 13 захтева стигло од стра
не правних лица. То је укуп
но дупло већи број захтева у
односу на претходну годину.
Све већи је број захтева прав
них лица, а ту се мисли на
инвеститоре који зидају стам
бене зграде. Ми кроз захтев
једног инвеститора добијемо
више потрошача. Тренутно,
активан број потрошача које
гасом снабдева наше јавно
предузеће износи 4.803. Ове
године је замењен и велики
број мерача, преко хиљаду.
Они се баждаре на сваких пет
година и ми редовно вршимо
њихову замену. Такође, из без
бедносних разлога извршена
је контрола и замена свих оду
шних лула – истакла је Даница
Недић.
Како за наше новине каже
директорка Даница Недић, у
програм пословања за 2018.

Даница Недић

годину биће уврштена два
измештања гасовода, што ће
се финансирати сопственим
средствима. У питању су кру
жна раскрсница у Железничкој
улици и на Радиначком путу.
И на крају, Даница Недић
поручује да ће и ове грејне
сезоне омогућити потрошачи

ма да гас у најхладнијим месе
цима плаћају у оквиру репро
грама током летњих месеци.
Што се тиче цене, директорка
Срем гаса каже да улазна цена
диктира и цену према крајњим
потрошачима, али да промена
цене гаса за сада неће бити.
С. Котаранин

ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Шири се водоводна мрежа
З
а директора ЈКП „Водо
вод“ Сремска Митро
вица Борислава Баби
ћа, 2017. годину су највећим
делом обележили инфра
структурни радови у скло
пу две највеће инвестиције
у граду. У зонама изградње
подвожњака, једне кружне
раскрснице и базена „Водо
вод“ је радио реконструкцију
и изградњу водоводне и кана
лизационе мреже.
- У зони подвожњака ура
ђено је 670 метара нове
водоводне мреже и 34 нова
прикључка, као и 265 метара
канализационе мреже и 21
канализациони прикључак. За
потребе базена урађено је око
500 метара фекалне и атмос
ферске канализације, као и
прикључак на канализациону
и водоводну мрежу – наводи
директор „Водовода“.
Настављени су радови на
изградњи водоводне мреже
у Ноћају и Равњу. У Равњу
је положено око 500 метара
новог цевовода, а одрађено
је свега десетак прикључа
ка. Зато се позивају мештани
Равња да дођу у Пројектни
биро „Водовода“ и поднесу

Борислав Бабић

захтев за прикључак на водо
водну мрежу, како би себи
обезбедили квалитетну пија
ћу воду. У Ноћају је до сада
изведено око 150 прикључака
и тај посао ће бити интензиви
ран следеће године.
- На иницијативу Савета
месне заједнице Мачванска
Митровица, радници „Водово
да“ су почетком године завр
шили радове на постављању
новог цевовода у дужини од

135 метара у Насељу Модран
у Мачванској Митровици.
Тиме је решен вишегодишњи
проблем смањеног притиска
који је постојао због честих
кварова и цурења – додаје
Бабић.
У локалним системима
водоснабдевања у Дивошу и
Босуту уграђен је уређај хло
роген који је у функцији пости
зања здравствене исправно
сти воде за пиће по највишим

стандардима. Важан посао
урађен је и на фекалној црп
ној станици „Батутова“. У
циљу спречавања загушења
пумпи и неадекватног прото
ка отпадних вода, урађена је
санација постојеће решетке.
Пред крај године руковод
ство ЈКП „Водовод“ се сусре
ло са проблемом урушавања
бунара у Дивошу, те мештани
више од месец дана немају
исправну воду за пиће.
- Тај бунар је изграђен 1994.
године и једино је извориште
за водоснабдевање села.
Наложено је хитно бушење
новог бунара на већ посто
јећој локацији. Радови су
почели, финансирамо их ми
из сопствених средстава и
очекујемо да ће најкасније
до Божића мештани Дивоша
добити воду за пиће – каже за
крај директор ЈКП „Водовод“
Борислав Бабић.
И током ове године, није
било проблема са водоснаб
девањем током летње сезо
не, а с обзиром на хладне
дане из „Водовода“ апелују на
потрошаче да заштите своје
водомере током зимске сезо
не. 
Б. Селаковић
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ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Уређење и града и села
Ј
авно предузеће за послове урбани
зма „Урбанизам“ је правни следбе
ник некадашње Дирекције за изград
њу Града Сремска Митровица. Поред
тога, ово предузеће је на неки начин,
следбеник и свих организационих обли
ка институција које су се бавиле урбани
стичком струком на просторима Града.
Делатност предузећа обухвата изра
ду просторних и урбанистичких планова,
урбанистичких пројеката, израду про
јеката парцелације и препарцелације,
послове праћења стања у одређеним
областима од значаја за израду планова
и консалтинг послове. Делатност урба
нистичког предузећа је део комплексне
области планирања и уређења простора
и насеља. То је област у којој су посебно
изражени овлашћења и интереси локал
не заједнице – Града Сремска Митрови
ца, јер се односи на стратешко планира
ње развоја града на државном нивоу, на
просторни и урбани развој, коришћење
земљишта, комуналну инфраструктуру и
заштиту животне средине.
ЈП „Урбанизам“ је и током 2017. годи
не извршавало стручне послове израде
просторно планске и урбанистичке доку

ментације за потребе оснивача, града
Сремска Митровица, као и градских јав
них комуналних предузећа, инвеститора
и грађана.
Према речима директорке ЈП„Урбани
зам“ Мирјане Вашут, у први план рада
предузећа се увек ставља стратешки
план, што представља просторни план
територије Града.
– У 2017. години израђен је велики
број планова детаљне регулације, то су
највећим делом планови за оснивача тј.
за Град Сремску Митровицу. 80 одсто
планираног смо реализовали, а оста
лих 20 одсто је у току израде и њихова
реализација се очекује у јануару или
фебруару 2018. године. Оно што желим
да истакнем јесте да је урађен генерал
ни урбанистички план источне целине
Града. Урађено је 14 планова детаљне
регулације, четири плана је урађено за
спољне инвеститоре, а остатак за осни
вача. Урађено је неколико идејних проје
ката партерног уређења, идејни пројекат
партерног уређења дрвореда уз главну
градску обилазницу и партерно решење
насеља КПД. То су послови који се у јед
ној години раде, а у другој се реализују

Мирјана Вашут

идеје из тог плана. Награда за наш рад
је учешће на 26. Међународном сало
ну урбанизма у Нишу. За пројекат храма
вина у Шуљму смо добили признање на
25. Међународном салону урбанизма,
рекла је Мирјана Вашут.
С. К.

БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Богати програми за
љубитеље писане речи
С
ремскомитровачка
Библиотека „Глигорије
Возаровић“ ове године је
обележила 131. рођендан, тра
диционално промоцијом књиге
добитника НИНове награде.
Овогодишња добитница Ивана
Димић промоцију књиге „Арза
мас“ у митровачкој Библиотеци
одржала је 1. марта, а затим су
уследиле и друге занимљиве
промоције, књижевне вече
ри, изложбе и презентације. У
Библиотеци је гостовао Пре
драг Марковић, Пеца Попо
вић, Горан Тадић, као и мање
афирмисани аутори.
Како
наводи
директор
Библиотеке Рајко Секулић,
свако одељење ове културне
установе је дало свој допринос
у раду Библиотеке.
 Трудили смо се да посве
тимо пажњу грађанству и шко
лама, да имамо занимљиве
садржаје за све узрате. Субо
том смо имали успешне дечје
радионице. На Међународном
фестивалу хумора за децу у
Лазаревцу пет ученика који
су представљали Библиотеку
су освојили награде. Учество

Рајко Секулић

вали смо и на Сусрету мла
дих песника са тромеђе са
две младе песникиње. После
дужег времена смо почели
и да издајемо књиге младих
аутора. Завичајно одељење
је ове године покренуло акци
ју прикупљања старих снима
ка, фотографија, разгледница,
књига и рукописа митровачких
аутора, завичајаца, јер је бит

но да се грађанство, посебно
они млађи упознају са исто
ријом Сремске Митровице и
људима који су живели и ства
рали у нашем граду. Зона мла
дих успешно ради, а задово
љан сам како послује дечје и
одељење за одрасле – наводи
директор Рајко Секулић.
У Библиотеци „Глигори
је Возаровић“ током године

организовано је и неколико
занимљивих документарних
изложби, између осталих о
Немањићима, Иви Андри
ћу, Илариону Руварцу, Мила
ну Јовановићу Батуту и Ани
Франк.
Митровачка Библиотека бро
ји око 38.000 корисника, цена
чланарине износи 700 динара,
а током године се организује
и неколико акција када учла
њење буде јефтиније. Право
на бесплатне чланске карте
имају пензионери чија је пен
зија испод 20.000 динара, лица
која примају социјалну помоћ и
добровољни даваоци крви.
Ове године Библиотека је
захваљујући донаторима бога
тија за клавир, а под окриљем
Библиотеке са радом је поно
во почео Хор „Сирмијум кан
торум“ који и даље води Воји
слав Бугарски.
На крају директор Рајко
Секулић наглашава да имају
одличну сарадњу са грађан
ством и да се труде да својим
програмима задовоље укусе
свих генерација.
Б. С.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица проглашена
за европску дестинацију
Г
одина која је на измаку била је вео
ма успешна за Туристичку органи
зацију Града Сремска Митровица.
Почетком године издали су нову публи
кацију „Царска авантура“ која садржи
најлепше фотографије мотива Града, а
забележили су их Митровчани. О њеном
квалитету сведочи и трећа награда на
Међународном фестивалу туристичких
публикација „Кофер слова“ која је у Кру
шевцу додељена митровачкој Туристич
кој организацији.
- За Град Сремску Митровицу и Тури
стичку организацију од посебног знача
ја је добијање титуле пратеће европске
дестинације почетком новембра. Од
26 пријављених дестинација у Србији,
победио је Нови Пазар, док су за пратеће
дестинације изабрани Сремска Митрови
ца и Зајечар. Конкурс је спровела Тури
стичка организација Србије, а тема избо
ра била је „културни туризам“. Изабране
дестинације у Србији биће увршћене у
„Мрежу изузетних дестинација Европе“
и промовисане на међународном пла
ну кроз посебну публикацију посвећену
овом пројекту, као и путем сајтова Тури
стичке организације Србије, Европске
комисије и друштвених мрежа. Изузетно
смо поносни на похвале Комисије, које
смо добили за презентацију нашег Града

– напомиње Светлана Сабо, директорка
Туристичке организације Града Сремска
Митровица.
Туристичка организација је током годи
не учествовала у организацији неколико
занимљивих манифестација попут Ускр
шње чаролије, квиза „Царски Сирмијум“
за ученике четвртих разреда основних
школа, првог Фестивала вина и хране
„Вински парк“, као и првог римског фести
вала „Царски Сирмијум – град легенди“.
Светлана Сабо додаје и да су органи
зовали едукације на тему унапређења
сеоског туризма, писања пројеката, мар
кетинга дестинације, учења из примера
добре праксе. Учествовали су на сај
мовима туризма и Данима Војводине у
земљи и региону.
- Угостили смо бројне новинаре укљу
чујући и значајну посету медија тима
БИТЕФА. „Вински путеви Србије“ у сво
ју понуду, као прву дестинацију, уврсти
ли су Сремску Митровицу, а постигнут је
договор са страним агенцијама о посе
ти туриста са крузера нашем граду која
треба да уследи већ у наредној години –
прича Светлана Сабо.
На крају године, на међународној кон
ференцији коју организује Дунавски цен
тар за компетенцију 14. и 15. децембра у
Београду: Путевима римских императора

Светлана Сабо

и Дунавска винска рута, Светлана Сабо,
представила је Град као атрактивну
туристичку дестинацију и дала допринос
унапређењу сарадње земаља учесница
на овим, све атрактивнијим рутама.
И ове године је ТО организовала
Магични трг у центру града. 
Б. С.

ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Возаревић се вратио кући
Г
одина која је на измаку била је вео
ма значајна за митровачку Галерију
„Лазар Возаревић“. Слике митровач
ког сликара чије име носи ова Галерија
су пропутовале Србијом, биле изложене
у преко 20 градова широм земље, да би
пред крај године, тачније 29. новембра,
након рестаурације биле поново изложе
не пред Митровчанима. Изложбу слика и
цртежа Лазара Возаревића чини 60 радо
ва насталих у периоду од 1950. до 1967.
године, а сви заинтересовани могу да је
погледају до краја јануара 2018.
– Након пет година срећни смо што
смо јавности показали слике и цртеже
Лазара Возаревића. Након реконструк
ције ентеријера и крова Галерије, као и
након опсежне рестаурације слика, част
нам је што је Возаревић поново пред
Митровчанима. Током претходних годи
на, у зграду Галерије је уложено преко 35
милиона динара и радове је финансира
ла локална самоуправа, а у рестаурацију
и опремање слика пет милиона динара.
Ово није крај, настављамо са радовима и
следеће године. Радиће се фасада згра
де и опремићемо ковни простор од 500
метара квадратних. Желимо да створимо
један мултимедијални простор, јер Гале
рија није замишљена као статично језгро,

Милан Маринковић

она је простор који живи. У њој организу
јемо ликовне радионице, концерте, поет
ске вечери – изјавио је директор митро
вачке Галерије Милан Маринковић.
Захваљујући ангажовању директора
Маринковића, враћен је стари сјај овој

установи културе у Сремској Митровици.
– Тренутно смо најоп
 ремљенија Гале
рија у држави, а по квалитету рада и
садржаја смо у самом врху. Митровица је
добила храм ликовне уметности за који
се отимају сви познати уметници да изла
жу. У првој половини године смо на првих
пет изложби имали преко 15.000 посети
лаца захваљујући квалитетном програ
му. Имали смо изложбу слика Милене
Павловић Барили, Надежде Петровић,
Миће Поповића, Горана Митровића,
Михајла Ђоковића Тикала – задовољно
истиче директор.
Митровачка Галерија више није само
место окупљања љубитеља сликарства.
У простору ове установе културе током
ове године организовано је неколико про
моција књига, концерата, занимљивих
радион
 ица. Галерија има одличну сарад
њу са митровачком музичком школом
која им је поклонила клавир, па је зауз
врат у оквиру Галерије опремљена кон
цертна сала.
Сви који посете Галерију „Лазар Воза
ревић“ у Сремској Митровици на први
поглед се одушеве изгледом простора,
али и садржајима које ова установа кул
туре нуди. За следећу годину такође пла
нова је много.
Б. Селаковић
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ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Публика поштује
оно што радимо
Д

ецембар је доба године
када се своде рачуни и
када се резимира коли
ко смо били успешни или не
у години која је на измаку.
За директорку митровачког
Позоришта Јелену Јанковић
публика је та која је обеле
жила ову годину. Она у раз
говору за М новине каже да
Сремска Митровица има
образовану, испрофилиса
ну публику, заинтересовану
за садржаје које нуди Позо
риште „Добрица Милутино
вић“.
 Имамо праву позоришну
публику, која од позоришта
захтева нешто више од пуког
декора. Митровани су у овој
сезони тражили карту више
и то је оно по чему ћу пам
тити ову годину – напомиње
Јелена Јанковић.
Током ове године, због
оскудног буџета Позоришта,
реализована је само једна
премијера. У питању је пре
мијера представе за децу
„Петрарка“, на коју је цео

колектив Позоришта веома
поносан.
 У питању је пројекат са
којим имамо озбиљне про
фесионалне планове да
наступамо на разним позо
ришним фестивалима. То је
митровачки пројекат, Сини
ша Соћанин је написао
текст, Драган Јовичић Јовић
је режирао представу, а у
њој глуме митровачки глум
ци. Представу је употпунила
музика коју на сцени изводи
митровачки бенд „Лост про
фесорс“ – каже директорка
Позоришта.
Током ове године, у митро
вачком позоришту гостовало
је много представа и за већи
ну се тражила карта више.
Пред редовних гостовања
београдских
позоришта,
Јелена Јанковић је поносна
на то што је успостављена
сарадња са позориштима из
унутрашњости.
 Гостовало нам је Шабач
ко позориште са предством
„Перикле“ у режији Никите

Јелена Јанковић

Миливојевића. Након много
година поново смо успоста
вили сарадњу са Народним
позориштем „Стерија“ из
Вршца. Они су гостовали са
представом „Едмунд Кин“,
а ми смо код њих извели
представу „Јавна личност“.
Гостовало нам је и Крушевч
ко позориште са представом
„Лепотица Линејна“. Има
мо лепу сарадњу и негујемо
пријатељство са позориштем
из Винковаца, а у плану су и
заједнички пројекти. И ми смо
такође пуно гостовали, а кад
год смо играли наше предста
ве у Сремској Митровици и
оне су биле добро посећене –
напомиње Јелена Јанковић.

Позориште
„Добрица
Милутиновић“ и ове године,
пети пут за редом, органи
зовало је сада већ тради
ционалну
манифестацију
„Позоришно лето – Трагови
2017“. Од 28. јула до 5. авгу
ста, најмлађи али и они
нешто старији су уживали у
квалитетном програму. Годи
ну завршавају са новогоди
шњим представама, задо
вољни пре свега одзивом
публике, која им, како на
крају истиче Јелена Јанко
вић, даје ветар у леђа да се
и даље боре и стварају нове,
квалитетне представе и уго
варају нова гостовања.
Б. Селаковић

УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Фестивал беседништва
обележио годину

У

станова за негова
ње културе „Срем“ у
Сремској Митровици
основана је у циљу обједи
њавања активности које су
од великог значаја за развој
аматеризма и очувања тра
диције града. Жеља осни
вача је била промовисање
уметности и подстицање ин
дивидуалне надарености, и
у сферама у којима раније,
није могла доћи до изража
ја. У организацији Установе
за неговање културе „Срем“,
а под покровитељством Гра
да Сремска Митровица и По
крајинског секретаријата за
културу, јавно информисање
и односе с верским заједни
цама, 2. септембра, у оквиру
фестивала „Царски Сирми
јум – град легенди“ одржан
26. по реду Фестивал бесед

Душан Дрча

ништва, што је према речима
директора ове Установе Ду
шана Дрче и обележило ову
годину.
 Оно што је обележило
ову годину је свакако Фести

вал беседништва који није у
потпуности реализован она
ко како смо ми замислили,
јер је наша жеља била да
буде организован на отворе
ном, али се надамо да ћемо

идуће године успети у нашој
намери. Поред тога, тради
ционално, у оквиру Новем
барских дана промовисан је
24. број Часописа за науку,
уметност и културу Сунча
ни сат. У овом броју је поред
научних и истраживачких ра
дова, представљена ретро
спектива културних догађаја
који су одржани прошле годи
не у граду. У наредној годи
ни, трудићемо се да разним
иновацијама обогатимо кул
турни садржај, што ће нам
бити и циљ – каже директор
Установе за неговање култу
ре „Срем“ Душан Дрча.
Он додаје да је задово
љан оним што је остварено
у години која је за нама, са
надом да ће наредне године
бити још боље.
С. Станетић
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА „СИРМИЈУМ ПУТ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Зимска служба спремна за снег
П
редузеће за одржавање улица и
путева „Сирмијум пут“ у Сремској
Митровици задужено је за органи
зовање зимске службе, летње одржава
ње саобраћајница и одржавање саобра
ћајних знакова.
Према речима директора „Сирмијум
пута“ Мирослава Кесера, почетак 2017.
године обележиле су веома ниске темпе
ратуре, те је Зимска служба била у дано
ноћном дежурству и успешно је одгово
рила на све захтеве.
- Ледени дани који су оковали нашу
територију почетком године представља
ли су велики проблем за функцион
 исање
саобраћаја. Снега није било превише,
редовно се чистио, али су нам лед и тем
пературе испод минус пет степени Цел
зијуса представљали проблем. По граду
смо због сливника посипали само со, а
на путевима за сеоска насеља и со и
ризлу. Задовољан сам како је све функ
цион
 исало, најважније од свега је да су
путеви били проходни, а возачи су мора
ли да прилагоде брзину стању на путеви
ма – каже Кесер.
Са доласком топлијих дана, урађена је
процена стања путева након зимског
периода и приступило се изради плана
летњег одржавања саобраћајница. У

Мирослав Кесер

надлежности „Сирмијум пута“ налази се
200 километара локалних путева, а током
летњих месеци добар део је реконструи
сан.
- Крпиле су се ударне рупе и сређива

ле банкине. Урађена је хоризонтална и
вертикална сигнализација. За летње одр
жавање путева извојено је 24 милиона
динара, а за хоризонталну и вертикалну
сигнализцију 10 милиона динара – наво
ди Кесер.
Током године замењено је доста сао
браћајних знакова који су били оштеће
ни, а како каже директор „Сирмијум пута“
Мирослав Кесер, приметно је да је ове
године страдао већи број саобраћајних
знакова него ранијих година.
- Сада је поново актуелна Зимска слу
жба. Посао је и ове године поверен
Хидрограђевинару. Зимска служба је од
1. децембра у дежурству, па до 31. марта.
До сада су имали неколико интервенција
након што је почетком децембра пао
први снег. И даље ће бити у приправно
сти и реаговати у складу са временским
приликама. Пратимо стално временске
прогнозе и трудимо се да на време одре
агујемо, како би нам путеви били чисти и
проходни. За рад Зимске службе у сезони
2017/2018. из градског буџета је издвоје
но 11,5 милиона динара – каже на крају
разговора директор Предузећа за одржа
вање улица и путева „Сирмијум пут“
Мирослав Кесер.

Б. С.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ

Две књиге угледале светло дана
З
а Историјски архив Срем 2017.
година била је успешна. Издали су
две књиге, „Историја спорта у
Сремској Митровици“ и 16. број Споме
нице Историјског архива Срем, органи
зовали неколико занимљивих изложби
и промоција књига, а узели су учешће и
у манифестацији Ноћ музеја.
- Драго ми је што смо у овој години
издали две значајне књиге. Једна је о
историји спорта у Сремској Митровици.
У првој књизи обрађена је историја и
развој фудбала, кајака, каратеа, џудоа,
триатлона и одбојке у Сремској Митро
вици, а у току је припрема и друге књиге
која ће се бавити кошарком, рукометом,
атлетиком и још неким спортовима.
Наставили смо са издавањем Спомени
це Историјског архива Срем. Ове године
је изашао 16. број овог часописа, а нови
главни уредник Споменице је доктор
историјских наука Ненад Нинковић, про
фесор на Филозофском факултету у
Новом Саду, иначе Лаћарац. У новом
овом броју Споменице објављен је
завидан број радова, часопис се бави
темама као што су трговина у Митрови
ци у 14. веку и историја Срема у 19. и
20. веку – наводи директор Историјског
архива Срем Дејан Уметић.
Историјски архив Срем основан је
1946. године, са седиштем у Сремској
Митровици. Територијална надлежност
Архива обухвата Град Сремску Митро

вицу и шест општина Сремског округа:
Стару Пазову, Инђију, Ириг, Шид, Руму и
Пећинце. Успешно сарађују са устано
вама културе из свих седам сремских
локалних самоуправа.
- У овој години смо успешно завршили
акцију прикупљања књига за манастир
Бањска и манастир Светих архангела
код Призрена. Пројекат је реализован у

Дејан Уметић

сарадњи са Канцеларијом за Косово и
Метохију. У сарадњи са установама кул
туре и књижевним удружењима из Сре
ма прикупили смо велики број књига
које су издале управо ове организације.
Такође, обележили смо и 103. годишњи
цу Легетске битке пригодним програмом
„Данас овде у срцу Срема“ – подсећа
Дејан Уметић.
Током године у организацији Историј
ског архива Срем одржано је неколико
изложби, а свакако једна од најзначај
нијих је „Митровица на Сави, велике
опомене - велики градитељски подухва
ти“. Реч је о изложби фотографија и
архивске грађе о одбрани града од
поплавних таласа аутора Миленк а
Бобића, који је недавно преминуо.
У оквиру манифестације Ноћ музе
ја, Историјски архив Срем организовао
је изложбе докумената и фотографија
из фондова: „Војни суд за Сремску
област (1944 – 1945)“ и „Окружни суд у
Сремској Митровици (1945 – 1948)“ У
Музеју Срема у сарадњи са Матицом
Русина ова установа културе је органи
зовала и пројекцију филма „Акција
Висла“.
На крају, директор Дејан Уметић исти
че да је задовољан радом Архива и
додаје да Историјски архив Срем и у
наредној години планира да организује
занимљиве програме за грађанство.
Б. Селаковић
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ЦРВЕНИ КРСТ

Ланч пакети
Поводом Светског дана соли
дарности, који се обележава 20.
децембра, у Црвеном крсту
Стара Пазова организовали су
поделу меда и кекса свим кори
сницима Народне кухиње.
Претходно им је као додатак
подељен мајонез, а до краја
месеца ће бити завршена
дистрибуција редовних ланч
пакета за период јануар –
фебруар следеће године, уз
мед и кекс. Број корисника
народне кухиње се мења.
Последњи податак је да је био
701 кувани оброк, а ланч паке
та 253. Кувани оброк се спрема
сваки радни дан, а за празнике
је пракса да се обезбеде суви
оброци, месни наресци или
риба, што ће бити случај и у
сусрет предстојећим новогоди
шњим празницима, најављују у
Црвеном крсту.

ШКОЛА „ПИНКИ“

Информатичко
опремање
Ротари клуб Стара Пазова у
сарадњи са ротари клубовима
из Руме, Сремске Митровице и
Новог Београда поклонио је ОШ
„Бошко Палковљевић Пинки“ у
Старој Пазови два рачунара.
Поред ове рачунарске опреме,
школа „Пинки“ је ове године
добила и новчану донацију од
Ротари клуба Стара Пазова,
захваљујући којој је опремила
део зграде где се налази школ
ска библиотека и простор који
користи Музичка школа из Руме.
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СТАРА ПАЗОВА

За 12 приправника
5,5 милиона динара

Уручење уговора

У

општини Стара Пазова стопа незапо
слености у односу на исти период
прошле године драстично је смање
на, показују подаци сремскомитровачке
филијале Националне службе за запошља
вање.
Једна од активних мера запошљавања
младих незапослених лица коју шесту годи
ну заредом спроводи Општина Стара Пазо
ва је ангажовање приправника. Шест прав
ника, два фармацеута и по један економи
ста, ветеринар, пословни информатичар и
профес ор физичк ог васпитања током
наредних 12, девет или шест месеци на
рачуну ће имати 26.500 динара који им сле
дују током приправничког стажа.
Свечаном потписивању уговора, поред

приправника, присуствовали су и њихови
послодваци, а уговоре им је уручио пред
седник Општине Ђорђе Радиновић. За
ангажовање 12 припавника код 11 послода
ваца Општина Стара Пазова је издвојила
5,5 милиона динара, а у последњих шест
година више од 150 лица на овај начин
добило је посао. Да је ова афирмативна
мера уродила плодом, показују искуства
послодаваца који у највећем броју случаје
ва ангажују ова лица и након истека при
правничког стажа. У прилог томе иду и
подаци Националне службе за запошљава
ње који показују да је прошле године у исто
време у старопазовачкој општини на еви
денцији било 3.200 незапослених, а тај број
је данас испод 2.000.

ПОСЛЕ 40 ГОДИНА НОВОПАЗОВЧАНИМА ПРИСТУП АУТО- ПУТУ

Радови на изградњи петље завршени

Н

акон што су радови на изградњи нове петље у
Новој Пазови коначно приведени крају, привре
мена саобраћајна сигнализација је уклоњена, те
је успостављено редовно одвијање саобраћаја на ауто
- путу Београд – Нови Сад у оба смера у овом делу
зоне.
На петљи која је изграђена на месту где се укрштају
ауто-пут Е-75 и локални пут Војка - Стари Бановци
постављена су инсталације јавног осветљења и
заштитне одбојне ограде, урађена је вертикална и
хоризонтална сигнализација и извршена је санација
надвожњака. Реализацијом ове инвестиције, старопа
зовачка општина постала је једна од ретких у Србији са
већим броја укључења и искључења на ауто - пут чиме
је решен проблем оних који свакодневно путују до Бео
града или Новог Сада, али и проблем појачаног сао
браћаја, пре свега теретних возила, у самом насељу.
После четири деценије, Новопазовчанима је коначно
омогућем приступ ауто - путу. Новопазовачка петља
повезује и два аутопута: Београд – Нови Сад и Београд
– Загреб. Подсећамо, више од милион евра издвојила
је Општина Стара Пазова, док је остатак средстава
обезбедило Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ИНЂИЈА

Усвојен предлог буџета
за 2018. годину

И

нђијски већници утврдили су пред
лог одлуке о буџету Општине Инђи
ја за 2018. годину на 52. седници
Општинског већа одржаној у петак, 22.
децембра. Према речима председника
Општине Владимира Гака буџет за сле
дећу годину износиће нешто више од 5,1
милијарди динара и окарактерисан је као
амбициозно одговоран.
- То значи да смо предвидели потпуну
стабилизацију буџета у смислу коначне
исплате свих дугова које смо наследи
ли. Велики део већ је враћен али смо
остатак морали да предвидимо у буџе
ту за наредну годину - каже председник
Општине Инђија и додаје:
- Ако се само половина од предвиђе
них инвестиција реализује, успећемо да
опоравимо инђијски буџет који ће за коју
годину у потпуности бити стабилан. Више
нико ко буде био одговоран за функцио
нисање општине Инђија у будућности,
неће се наћи у ситуацији у каквој смо ми
били у претходних годину дана, оптере
ћени враћањем дугова.
Гак истиче да не постоји ниједан сег
мент у претходних годину дана који је
био на једном нивоу а да је сада смањен,
почев од социјалних давања до многих
других ставки.
- Буџет је мало и предимензиониран,
али не желимо да се одрекнемо ниједног
пројекта. Говорио сам о инвестицији која
нас очекује и која ће бити највећа у Срби
ји до сада. Када дође до њене реализа
ције, онда ћемо видети да буџет није био

предимензиониран - каже председник
Општине Инђија.
Први човек Општине Инђија издвојио
је неколико капиталних инвестиција које
које ће бити започете и завршене у току
2018. године. Неке од њих су асфалтира
ње свих неасфалтираних улица на тери
торији општине почетком марта, затим
реконструкција Градске пијаце, заврше
так нове спортске хале, спортска сала у
Бешки, спортско - бициклистичка стаза
до аутлета и многи други.
- Средства за редовно одржавање ули
ца повећали смо три пута, свако треће
рођено дете добиће једнократну помоћ
у износу од 40 хиљада динара, оста
је подела лаптоп рачунара вуковцима.
Увели смо и новине попут финансирања
трошкова боравка у домовима за сред
њошколце и студенте до 50 одсто. За
четири милиона динара увећан је буџет
за подстицај развоју пољопривреде и за
неких 30 милиона динара смо увећали
буџет за спорт и спортску инфраструкту
ру - каже Гак.
Поред предлога Одлуке о буџету за
2018. годину, инђијски већници, између
осталог, утврдили су предлог Локалног
антикорупцијског плана Општине Инђи
ја за период 2017 – 2020. година, као и
предлог Програма уређивања грађевин
ског земљишта за 2018. годину. Сви утвр
ђени предлози и одлуке наћи ће се пред
одборницима Скупштине општине Инђија
на 20. седници која је заказана за петак,
29. децембар у 11 часова.
М. Ђ.

ИНЂИЈА

Отворено клизалиште

С

пектакуларним
ватрометом
у
петак, 22. децембра свечано је
отворена клизалишна сезона у
Инђији. Ове године клизалиште је поста
вљено у паркићу испред Гимназије на
којем је током отварања велики број мла
дих уживао у журци на леду уз ди-џеја.
Свечаном отварању клизалишне сезо
не, која ће трајати до фебруара, прису
ствовао је и председник Општине Инђија
Владимир Гак.
- Одлучили смо се да ове зиме, уместо
концерата, нашим суграђанима погото
во оним најмлађим, приуштимо забаву

која ће трајати више од два месеца. Због
тога смо одлучили да је клизалиште, уз
пратеће садржаје, права ствар - рекао је
Гак и додао да је локација клизалишта
промењена како би суграђани сами сле
деће године одлучили да ли ће остати
на истом месту или ће се опет мењати
његова локација.
Као што је и раније потврђено, цена
клизања је остала иста, 100 динара за
сат времена, а уз редовне биће орга
низоване и додатне активности попут
школе клизања за све ученике основних
школа.
М. Ђ.
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СИСТЕМ 48

Реконструкција
пијаце приор
 итет
Лицитација за закуп тезги на Град
ској пијаци у Инђији заказана је за
уторак, 9. јануар 2018. године. То је
информација са последњег састанка
Система 48 одржаног у петак, 22.
децембра. Представници инђијског
ЈКП „Комуналца“ почеће са лицита
цијом у 8 часова у просторијама
Пословно - образовног центра у
Инђији.
- Поред тога што ћемо радити закуп
тезги, на лицитацији ће бити присут
ни и комунални инспектори који ће на
лицу места одговарати на сва пита
ња закупаца и уједно решити све
њихове недоумице - каже Душан
Лемаић, в.д директора ЈКП „Комуна
лац“ и додаје да је за следећу годину
предвиђена реконструкција Градске
пијаце, те да закупце тезги очекују
бољи услови.
- У буџету за следећу годину наћи
ће се средства за израду идејног
решења реконструкције Градске пија
це и надамо се да ће ти радови поче
ти у току године. Ми смо се потруди
ли да у 2017. години, колико смо
могли, побољшамо услове за све оне
који бораве и раде на пијаци - каже
Лемаић.
Како на крају истиче в. д. директо
ра инђијског „Комуналца“, у току ове
године извршили су замену кровова
на тезгама које се налазе у доњем
делу пијаце, побољшана је и расвета
на захтев закупаца тезги, а после
седам месеци поново стављен у
функцију базен у рибарници.

М. Ђ.

КЛИЗАЛИШТЕ У ИРИГУ

Забава за најмлађе

У петак, 22. децембра, на Рибар
ском тргу у Иригу отворено је клизали
ште. Ово је први пут да се клизалиште
поставља на територији ове општине,
а пројекат је реализовало Јавно пред
узеће „Комуналац“, уз помоћ Општине
Ириг.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД

Именовања нових директора

Ч

ланови Општинског већа Општи
не Шид су на седници која је одр
жана прошлог петка 22. децем
бра, између осталих тачака дневног
реда усвојили предлоге измена одлуке
о остваривању права из области соци
јалне заштите као и предлог одлуке о
реализацији буџета јединица локалне
самоуправе у делу планираних расхо
да за услуге социјалне заштите у 2018.
години. Такође, усвојени су и програ
ми пословања ЈКП „Водовод“ за 2017.
и 2018. годину, као и измена програма
пословања ЈКП „Стандард“ за 2017. и
програм пословања за идућу годину.
Програми пословања за 2018. годину,
усвојени су и за ЈП „Завод за урба
низам“, ЈКП „Јавна расвета, услуге и
одржавање“, Центра за социјални рад
и Дома здравља Шид. Од најзначајни
јих тачака дневног реда, председник
Општине Шид Предраг Вуковић на
одржаној конференцији за новинаре,
издвојио је оне тачке које су се одно
силе на смену директора у појединим
јавним предузећима:
- За директора ЈКП „Јавна расве
та, услуге и одржавање“ за директо
ра је предложен Душан Ластић који
је и до сада био вршилац дужности
директора. У ЈКП „Водовод“, доса
дашњи директор Марко Бајић је под
нео оставку из личних разлога, а наш
предлог је да се за директора тог јав
ног предузећа именује Александар
Јовановић. Осим ових тачака, на сед
ници смо расправљали о још неколи
ко важних тема. Једна је измена одлу
ке о остваривању права из области
социјалне заштите. Она је битна јер је
нама веома важно да се немоћним и
старим лицима обезбеди помоћ у кући
и лични пратилац за децу са посебним

Седница Општинског већа

потребама. Општина Шид ће обезбе
дити средства како би се тим лицима
осигурала адекватна помоћ - истакао
је Вуковић.
На седници је изгласан и предлог
одлуке о општим правилима кућног
реда у стамбеним и стамбено-послов
ним зградама.
- Надзор над тим објектима ће да
врши комунални инспектор, као што
закон налаже и ми ћемо испунити све
што се од нас тражи - рекао је пред
седник Општине Шид.
На седници је разматрано и неколи
ко захтева установа и физичких лица.
Међу њима разматран је и захтев ОШ
„Јован Јовановић Змај“ за помоћ у
набавци комби возила.
- Ова школа нам је упутила захтев за
помоћ у куповини новог возила. Ми у
овом моменту нисмо у могућности да
им изађемо у сусрет, с обзиром на виси
ну општиснског буџета. Али тај захтев
није одбијен, него ћемо већ у 2018.
години при првом ребалансу буџета,

видети да обезбедимо та средства. За
помоћ нам се обратило и Удружење
ратних војних инвалида за субвенци
онисање цене воде и наш предлог је
да Надзорни одбор „Водовода“ размо
три како би ту одлуку могао да ускла
ди са својим пословањем. Свакако да
сам за то да ратни војни инвалиди у
том погледу имају повлаштени статус
- истакао је Вуковић.
Поред ових тачака, чланови Већа
усвојили су и предлоге решења о
образовању комисије за спровођење
поступка јавног надметења за давање
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини, а усвојене су и изме
не решења о именовању појединих
управних и школских одбора.
Како је на крају конференције иста
као Предраг Вуковић, у општини Шид
створени су добри услови за успех и
развој у 2018. години и при том је изра
зио наду да ће она бити боља и про
сперитетнија у односу на одлазећу
годину.

У ГИБАРЦУ ПОСЛЕ ДУЖЕГ ВРЕМЕНА ОТВОРЕНА САЛА ДОМА КУЛТУРЕ

Простор за младе

У

з пригодан културно-уметнички
програм, у суботу 23. децембра у
Гибарцу је свечано отворена
сала Дома културе. Дуги низ година
сала Дома културе у Гибарцу била је
неусловна за рад. Заједничким снага
ма Општине Шид, Месне заједнице
Гибарац и Удружења жена „Мајчин
загрљај“ из Гибарца, сала је потпуно
реновирана и једна је од лепших у
шидској општини. На објекту Дома кул
туре избијена је влага, изнивелисан је
под, постављене су УСБ плоче, рекон
стрисан кров, урађене су електроин
сталације, мини кухиња и тоалет. Од
сада ће се у реновираној сали одвијати
сва културна дешавања, служиће за

окупљање омладине, а с обзиром на
то да основна школа у селу нема
фискултурну салу, служиће и у те свр
хе. Свечаном отварању Дома културе
присуствовао је и председник Општине
Шид Предраг Вуковић са сарадници
ма.
- Драго ми је што нам се дешавају
лепе ствари на крају ове године. Вео
ма сам поносан на Гибарац и на Гибар
чане. Општина Шид је помогла месној
заједници Гибарац и удружењу жена из
овог места. Слогом и јединством, уз
мало новца, ова сала је урађена како
треба. Драго ми је што ће наша омла
дина имати где да се окупља и што ће
ученици имати простор за спортске

активности. То је велик а ствар за
мештане овог села и ја им честитам на
јединству које су показали, јер без сло
ге ово не би било урађено - истакао је
Вуковић.
Како истичу у Месној заједници Гиба
рац, реновиран Дом културе биће им
од великог значаја.
- После дужег времена, напокон су
се мештани Гибарца окупили овде у
сали Дома културе и сад тек видимо да
су ови радови имали смисла. Мислим
да ће она користити мештанима и да
ће моћи да уживају овде. У Гибарцу
дуго времена није било културних
дешавања, а са овом салом смо доби
ли велике могућности. Данашња при
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ШВЕДСКИ АМБАСАДОР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Шведски модел за
управљање отпадом
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БИБЛИОТЕКА

Књижевни
караван

А

мбасадор
Шведске
у Србији
Јан Лун
дин, посетио је про
шлог четвртка, 21. децембра
Сремску Митровицу. Прили
ком посете са градоначел
ником Владимиром Санаде
ром амбасадор је обишао
Регионалну депонију „Срем
–Мачва“, рециклажно острво
и машинске базе ЈКП „Кому
налије“.
– Нама је част и задовољ
ство да угостимо амбасадо
ра који долази из земље која
има шта да покаже и на коју
можемо да се угледамо по
свим питањима. Тема о којој
смо данас разговарали јесте
управљање отпадом и њего
ва селекција. Имали смо
прилику да сазнамо каква
су искуства Шведске по тим
питањима. Током разгово
ра ми смо затражили помоћ
и савете који се односе на
то како можемо да мењамо
свест наших грађана када је
у питању заштита животне
средине – рекао је Влади
мир Санадер.
Амбасадор Јан Лундин је
током посете истакао да сва
ког месеца посети један град
у Србији, а на ред је дошла и
Сремска Митровица.
– На састанку са градона
челником Санадером разго
варали смо о проблемима

Владимир Санадер

управљања отпадом и пре
чишћавањем воде. Оно што
желим да истакнем је да
овде има потенцијала када
је у питању достизање стан
дарда Европске уније у упра
вљању отпадом – рекао је
Јан Лундин.
Приликом посете
ЈКП
„Комуналије“, амбасадора је
са пројектима овог предуз е
ћа упознао директор Радо
слав Јевремовић.
– Ми смо амбасадору
представили пројекте које
смо успели да спроведемо
на територији Града Срем
ска Митровица. У наредном
периоду очекујемо додатну
сарадњу, која ће се односити
на примарну и секундарну

редба само је прва у низу културних
манифестација, којих ће верујем убу
дуће бити више - рекао је председник
МЗ Гибарац Миломир Угљешић.
Реализацију свих радова, помогло је
Удружење жена „Мајчин загрљај“ из
Гибарца.
- Један од наших циљева на почетку
нашег рада је био да реновирамо овај
Дом културе за добробит наше деце и
свих мештана. Сада смо им то и омогу
ћили и у свему томе нас је подржала
месна заједница, локална самоуправа
и мештани села који су нам пуно помо
гли. За мене је ово један од најлепших
дана у овој години и много сам поносна
и као председница удружења али и као
мајка и надам се успешној сарадњи са
нашим мештанима и локалној самоу
прави и захваљујем се свима а посеб
но мојим чланицама удружења - иста
кла је Маја Недељковић, председница
удружења.

Наступ фолклора

Јан Лундин
сепарацију отпада – рекао је
Радослав Јевремовић.
Током посете,
амбаса
дор је обишао и Регионал
ну депонију „Срем – Мачва“,
чији је програм рада пред
ставио менаџер овог преду
зећа Иван Артуков.
– Амбасадору смо пока
зали халу за сепарацију,
на коју смо врло поносни.
Нама је битно да што више
отпада рециклирамо, а са
новоизграђеном халом ћемо
постићи још боље резулта
те. План је да рециклирамо
око 40 процената отпада.
Радови на хали су при крају
и за месец дана се очеку
је пуштање у рад – рекао је
Артуков.
С. К.

У сали Библиотеке „Глигорије
Возаревић“ у Сремској Митро
вици, у четвртак 21. децембра,
одржан је књижевни караван
Друштва књижевника Војводи
не. Учествовали су председник
Друштва књижевника Војводи
не Ђезе Бордаш, председница
Књижевне заједнице Сремска
Митровица Мирјана Марко
вић, Илеана Урсу, Милан Нена
дић, Јасна Арбанас, Вера Пери
шић и Александар Броцић.
Током гостовања свако од писа
ца представио је део свог ства
ралаштва из прозног рада и
поезије.
Према речима организаторке
Мирјане Марковић, овај кара
ван се традиционално година
ма одржава и тада чланови
ДКВ гостују у разним градовима
Србије, међу којима је и Срем
ска Митровица.
Председник Друштва књи
жевника Војводине Ђезе Бор
даш је истакао да је разговор са
публиком после презентације
стваралаштва увек део програ
ма када се организује караван.
У музичком делу програма
учествовале су две ученице
другог разреда Музичке школе
„Петар Кранчевић“.
С. К.
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ДА ЛИ ЈЕ УЗАЛУДНА БОРБА ЗА ОЧУВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА?

Деца се изражавају речником
улице и ријалити програма
С
Није њихов говор
под утицајем
енглештине, већ
је пун жаргона,
речник са улице,
један ниво
културе са
ријалитија – кажу
наставнице
српског језика
у Основној
школи „Бошко
Палковљевић
Пинки“ у
Сремској
Митровици
Љиљана Јевтић
и Милица
Огњановић

тање језичке културе у
Србији је забрињавају
ће, а од основне школе
до универзитета, српски језик
је занемариван. Пред нале
том модерне технол огије,
наставници и професори срп
ског језика, чини се, губе бит
ку у очувању матерњег језика
код млађих нараштаја који не
знају добро правопис, а у сва
кодневном говору све чешће
користе и стране речи.
Као најчешћи узрок томе
наводи се „лоша подлога“ из
основне школе, као и масов
но коришћење друштвених
мрежа где омладина користи
скраћенице. Шаљући поруке,
деца углавном не користе

знакове интерпункције и не
воде рачуна о правопису, и
самим тим немају развијену
свест о правописним прави
лима, што је у последње вре
ме, чини се, узело маха.
- Деца се изражавају при
лично сажето, на питање дају
најкраћи могући одговор, како
усмени, тако и писмени. Нај
лакше им је ако рад може да
се преузме са интернета. Сад
се води тешка борба за чита
ње лектире и обраду дела.
Кад ученицима дамо есејска
питања, они не знају да фор
мирају реченице и процене
шта је битно, а шта не. Коре
ни тога су вероватно још и
ниже – у вртићу, породици,

Љиљана Јевтић и Милица Огњановић

али доста на то утичу и
модерне технологије. Никад
на интернету неће прочитати
нешто додатно о, рецимо
писцу чије дело обрађујемо,
али се зато интерент користи
кад треба да се препише
текст. У писменом изражава
њу праве велике грешке.
Ћирилицу и латиницу мешају,
посебно у петом и шестом
разреду. У петом разреду јед
но дете је препричавало бајку
и рекло, уместо да је вила
зла, вила надркана. Њима је
то нормалан израз. Није
њихов говор под утицајем
енглештине, већ је пун жарго
на, речник са улице, један
ниво културе са ријалитија –
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кажу наставнице српског јези
ка у Основној школи „Бошко
Палковљевић Пинки“ Љиља
на Јевтић и Милица Огњано
вић.
У просеку, сваки трећи
осмак брка ћирилицу и лати
ницу, сваки десети изађе из
школе, а да не зна све паде
же, познавање придева сво
ди се на жаргоне, па се за оно
што се нек ад називал о
лепим, данас каже да је кул,
екстра и врх.
- Нека деца у петом разре
ду уче да пишу. То је оно што
су требала да савладају у
првом разреду. Децу не сме
мо грдити, не смемо им дик
тирати, дозвољено им је да
науче колико хоће. Читање је
последње чиме би се они
бавили, јер треба сести и
одвојити време. Има деце
која су и заинтересована да
читају и више него што се
тражи у школи, али таквих је
мало. Ни породица можда не
инсистира више толико на
томе, нити смо ми наставни
ци више ауторитет да може
мо нешто велико да промени
мо. Имамо четири до пет
часова недељно, али нам је
програм преобиман и немамо
простора да за свако значај
није дело дамо деци да напи
шу бар анализу лика и да се
позабавимо вежбањем пра
вописа. Све наставне једини
це се морају обрадити, а
онда нам остаје јако мало
простора за веж бање са
децом – кажу наставнице и
додају да су покренуле Кле
тову акцију „Читалачки мара
тон“ и направиле читалачки
клуб, а да су деца на поклон
већ добила прву књигу да
читају.
На питање колико се про
менила ситуација у односу на
раније, наставнице кажу:
- Много. Другачији метод
рада је био тад, деца су много
више знала раније. Генерал
но, код деце влада одсуство
жеље за знањем. Вероватно
то важи и за друге предмете,
само што се српски језик нај
више примењује, па је најочи
гледније. И ученицима и
родитељима је само оцена
битна. То није проблем само
овог предмета, већ је дру
штвени проблем - шта је то
вредност. Ђак који је одличан,
који има знање и амбиције он
„није на цени“ – закључују
наставнице српског језик а
Огњановић и Јевтић.
Због овакве забрињавајуће
ситуације и ми се питамо – да
ли ћемо се поново вратити у
ситуацију у којој смо били
пре Вука Стефановића Кара
џића?
С. Станетић
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КОНКУРС „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ ГРАДСКЕ БИБЛИОТ
 ЕКЕ РУМА

Победница Косана Марков

Додела награде Атанасије Стојковић

К

осана Марков из Ветер
ника је победница кон
курса за први необјавље
ни роман и добитница награде
„Атанасије Стојковић“ који по
шести пут расписује Градска
библиотека у Руми.
Награда подразумева обја
вљивање њеног првог романа
под називом „Тајна Сокиног
огледала“ који ће се штампа
ти наредне године, када ће
бити и његова промоција.
На овај конкурс је присти
гло седам рукописа, од којих
су четири углавном, књижев
ни покушаји. После читања
свих рукописа, жири у саставу
Момир Васиљевић, председ
ник жирија, Тодор Бјелкић и
Ђока Филиповић, одлучују о
победнику међу три преоста
ла рукописа. Поред помену
тог који је освојио награду, ту
су још били „На почетку беше
Сад“ и „Добро је отићи на вре
ме“.
– „Тајна Сокиног огледала“
је одличан текст. То је аутен

тично књижевно дело са пуно
емоција и са невероватним
даром за одсликавање лико
ва. Ово је и најрепрезента
тивнији пример тзв. „женског
рукописа“, уз одлично обра
ђене женске ликове Миле
се, Соке и Данке, али у овом
роману су снажно урађени и
мушки ликови. То је породич
на сага и потпуно је на трагу
онога што се назива књижев
на ангажованост у борби про
тив породичног насиља. Овај
роман је врло трагична и на
жалост, врло могућа прича и у
данашњем времену. Оно што
је недостатак овог рукописа
су недостатак дескриптивних
пасажа, као и мањак дијало
шких делова, а наш предлог
је да се то у редакторском
поступку исправи – рекао је
на свечаности доделе награ
де Момир Васиљевић.
Да никад није касно за први
роман или за било шта да
се почне у животу сведочи и
сама Косана Марков која је

свој роман написала као пен
зионерка.
– Имала сам срећу да за
своје писање имам подршку
своје породице. Овај роман
је настао из неких вечерњих
прича које сам као дете сам
слушала и у својој продици
и комшилуку и то сам желе
ла да истражим. Наравно,
људи који су у томе могли да
ми помогну су полако нестаја
ли, али је ту била моја машта
и тако је настао овај роман.
Раније, као дете писала сам
песме, али су ме професо
ри усмеравали да пређем на
прозу. На мене увек оставе
утисак оне приче за које осе
тите да иду из дубине душе.
Сакупљала сам те све при
че, а овај роман је настао
када сам била болесна, када
ми је све сметало, тада ми је
син купио лаптоп и рекао да
пишем – каже Косана Марков,
добитница шесте награде
„Атанасије Стојковић“.
С. Џ.

КОНФЕРЕНЦИЈА БИБЛИОТЕКАРА

Митровчани
у Београду

У

Београду је од 13. до 15. децембра
2017. одржана XIV конференција
Библиотекарског друштва Србије „О
чему говорим када говорим о библиотека
ма: заговарање, промовисање, лобирање“.
Обележен је Дан библиотекара и 70 годи
на од оснивања Библиотекарског друштва
Србије. Великом броју колега из Србије
придружили су се гости и колеге из Немач
ке, Аустрије, САД, Хрватске, Босне и Хер
цеговине, Румуније, Немачке, Летоније,
Словачке и Кипра.
Свечаном беседом Светлане Јанчић,
бившег управника НБС, обележено је

седамдесет година од оснивања Друштва,
кроз приказ историјата и развоја овог удру
жења чак и пре 1947. године па до данас.
Током обележавања Дана библиотекара
Србије и јубилеја БДС представљен је и
други број научног часописа Библиотекар,
који је посвећен јубилеју Друштва.
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Пазовачки календар и ове
године испод божићне јелке

П

ремијера Пазовачког календара
2018 први пут у Хурбановом
парохијском дому одржана је у
среду 13. децембра.
Пазовачки календар 2018 је и ове
године изашао из штампе пред празни
ке, а премијера је изазвала велико
интересовање читалаца. О публикаци
ји СКУД-а „Херој Јанко Чмелик“ која је
изашла уз финансијску помоћ Канце
ларије за дијаспору из Братиславе и
бројних спонзора, говорили су Мартин
Пребуђила, уредник и Мирослав
Демак, идејни творац. На почетку је
присутне поздравио свештеник Игор
Фелди који је изразио радост што је
промоција календара баш на овом
месту, где се некада окупљала инте
лигенција.
Пазовчки календар је књига која је
прерасла локалне оквире иако је
локалног карактера. Из године у годи
ну је квалитетнији и технички све бољи,
истакао је М. Пребуђила, захваљујући
члановима редакције и бројним људи
ма добре воље који га подржавају.
Тема календара је стогодишњица од
завршетка Првог светског рата и при
пајање Војводине Србији 1918. док је
друга тема везана за обичаје – забијач
ка односно свињокоља. Први пут у
историји календар има златотиску
реклами штампарије Савпо, која годи
нама штампа ову публикацију.
Три најважније ствари у први план је
ставио М. Демак. Прва је што овај
пазовачки и чабјански календар, су два

календара који излазе као локалне
публикације у целом свету. Друга је
значајна по томе, што се календар
издаје како би се сачувало то што тре
ба памтити из прошлости, а истовре
мено да се запише и то што радимо
данас. Трећа најважнија ствар је што
се редакција од почетка и све до сада
труди да календар увек буде тематски,
што је највећа вредност. Поред књиге и
ове године је редакција припремила и
зидни календар.
После представљања публикације
уследила је презентација и проба пазо
вачких младих вина а у организацији

старопазовачког удружења винара и
виноградара, која се већ трећу годину
заредом организује заједно са промо
цијом календара. Виноградаре и вина
ре је испред овог удружења поздравио
Михал Гирег. О добром квалитету вина
нажалост ове године из оправданих
разлога није говорио Жељко Бохинц,
сомелиер сремски, већ су присутни уз
добру капљицу младих вина али и
пазовачке кобасице са кромпиром,
наставили дружење, када су настале и
нове идеје и теме за наредни Пазовач
ки календар.

Ана Симоновић

Pazovský kalendár aj tohto
roku pod vianočný stromček

P

remiéra Pazovského kalendára na
rok 2018 sa po prvý krát konala na
Hurbanovskej fare v stredu 13.
decembra .
Pazovský kalendar 2018 si tohto roku
vykliesnil cestu k čitateľom práve na
Lucku a ako aj roky predtým premiéra
vyvolala
veľký
záujem
čita
teľov. O publikácii SKUS hrdinu Janka
Čmelíka Stará Pazova, ktorá vyšla
s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí v Bratislave ale aj početných
sponzorv, hovorili Martin Prebudila,
redaktor a Miroslav Demák, zakladateľ.
Úvodom prítomných pozdravil velebný
pán farár Igor Feldy a vyjadril radosť, že
sa premiéra koná práve na Hurbanov
skej fare.
Pazovský kalendár už roky presahuje
lokálne rámce, z roka na rok je kvalitnejši
a technicky vyspelejší a to ako uviedol

redaktor Prebudila, vd´aka členom
redakcie a ľuďom dobrej vôle, ktorí ho
podp or ujú.
Témou
Pazovského
kalendára na rok 2018 je sté výročie od
zakončenia I svetovej vojny a pripojenie
Vojvodiny Srbsku 1918 a ked´ ide o
obyčaje je to zimná, pomaly zabudnutá
téma – zabíjačky. Prvý krát v dejinách
kalendár má aj zlatotysk v reklame tlači
arne Savpo, ktorá rokami tlačí publikáciu.
Tri zásadné veci týkajúce sa kalendára
do popredia vysunúl na premiére zakla
dateľ Demák. Pripomenúl, že tento
Pazovský a Čabianský kalendár sú dva
kalendáre ktoré vychádzajú ako lokálne
slovenské na celom svete. Po druhé,
Pazovský kalendár sa vydáva preto, aby
sme zachovali to, čo si treba pamätať z
minulosti, ale zároveň aby sme zapísali
aj to čo dnes robíme. Po tretie, od
samého začiatku doteraz redakcia v

čele s Demákom sa snaží aby kalendár
bol tematický, čo je najväčšou hodnotou
. Okrem tohto kalendára redakcia aj toh
to roku pripravila násteny kalendár.
Potom
nasled ov ala
ochutn avk a
pazovských mladých vín v organizácii
staropazovského združenia vinárov
a vinohradníkov, ktorá už tretí rok prebi
eha súbežne s premiérou kalendára.
Vinohradníkov a vinárov ale aj početných
milovníkov vína v mene organizátorov
privítal Michl Gíreg. O dobrej kvalite oko
lo 30 vzoriek vín sa tohto roku žiaľ
nezmien
 il Željko Bohinc, someliér sri
emsky, lež prítomní pokračovali v dru
žnom rozhovore pri mladom víne ale aj
zimnej zabíjačkovej pochúťke klobáse so
zemiakmi, kedy vznikli aj nové idey a
témy na další ročník Pazovského
kalendára.
Anna Simonovićová
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Систематски
прегледи деце

Стоматолошки прегледи у школи „Радивој Поповић“

С

лужба дечије стоматологије Дома
здравља Сремска Митровица крајем
децембра организовала је системат
ски преглед деце Школе за основно и сред
ње образовање „Радивој Поповић“.
Како наводе митровачки дечији стомато
лози, захваљујући изузетној предусретљи
вости руководства школе, психолога, пре
давача и медицинског особља ове установе
прегледи су се одвијали у изузетно пријат
ној атмосфери како за децу тако и за стома
толошки тим.
Значај очувања оралног здравља је од
изузетног општег значаја и само редовна
мотивација становништва путем информи

сања, организованих прегледа доводи до
здраве популације. Посебно је важна за
децу којој због низа ограничења у разво
ју треба поклонити посебну пажњу када је
здравље зуба у питању, с обзиром на то да
је чин пружања стоматолошких интервенци
ја пуно сложенији.
- Овим путем желимо да скренемо пажњу
и осталим делатностима да су ова деца део
нашег друштва и да поред огромне љубави
коју им несебично даје особље школе, ника
ко није на одмет да ту љубав пружимо и сви
ми остали – наводи др Александра Станко
вић из Службе дечије стоматологије.
М. Н.

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Постељина на поклон
О
пштој
болници
у
Сремској
Митрови
ци прошле среде
20. децембра, хуманитар
не организације Каритас из
Сремске Митровице и Мор
моснка црква поклонили
су 395 комплета болничке
постељине и 35 поклон пак
етa, вредних милион и по
динара.
Поклон пакете деци која се
лече у митровачкој болници
уручили су млади волонте
ри митровачког Каритаса уз
жеље за брзо оздрављење,
а у пакетима су се налазили
слаткиши, воће, књиге, сли
ковнице, бојанке и играчке.
Директор Опште болнице
Сремска Митровица Живко
Врцељ, захвалио се на дона
цији, а посебно на постељи
ни која је, како је рекао, увек
добро дошла.
С. К.

Донатори и домаћини са поклонима
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Ухапшена
два радника
ЈП „Стамбено“
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Срем
ској Митровици, у сарадњи са
Основним јавним тужилаштвом
у Руми, ухапсили су Ј. М. (1965)
и Г. Л. (1965), запослене у ЈП
„Стамбено“ у Руми, због посто
јања основа сумње да су почи
нили кривична дела проневере
и фалсификовања службене
исправе.

Постоје основи сумње да су Ј.
М. и Г. Л. од јануара 2016. годи
не до септембра ове године,
присвојили милион динара од
наплате трошкова грејања које
су грађани уплаћивали на бла
гајни ЈП „Стамбено“.
Уплате, како се сумња, нису
књижили у пословним књигама.
Осумњичени су уз кривичну
пријаву приведени Основном
јавном тужилаштву у Руми.
Према даљој процедури тужи
лац је, после саслушања, под
нео предлог за одређивање при
твора Основном суду у Руми.
Како сазнајемо у Основном
суду, поступајући судија је 15.
децембра за оба лица одредио
притвор до 30 дана.
Поводом ових хапшења кон
тактирали смо и директора ЈП
„Стамбено“ Срђана Николића,
али нам је он рекао да не жели
да комнетарише ова дешавања
нити да се меша у рад полиције
и судства.
С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Радно време
током празника
За време празника у Сремској
Митровици радиће Трећа здрав
ствена станица (Диспанзер на
Сави) 1. и 2. јануара у периоду
од 7-20 часова.
Здравствену заштиту деце и
омладине пружаће Служба за
здравствену заштиту школске
деце и омладине - Школски дис
панзер, 1. јануара од 7-20 часо
ва, као и 2. јануара, такође од
7-20 час ова. Стоматол ошка
здравствена заштита за време
предстојећих празника радиће 1.
и 2. јануара од 7-14 часова, док
ће Служба хитне медицинске
помоћи Дома здравља пружати
здравствене услуге 24 часа.
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СРЕМЦИ ИЗ ПЕРА МИОМИРА ФИЛИПОВИЋА ФИЋЕ

Вредни људи
чудне ћуди

Прве новинарске текстове о (не)обичним људима сачинио сам о Сремцима. Уве
жбан тиме казивао сам и о таквим диљем оне државе која је сад исцепкана на шестседам делова. Ради подсећања старијих и на знање млађих читалаца износим неке
од чудних ћуди вредних Сремаца

Кикирики у Срему
Агроном Ђорђе Вујић и возач Петар Пав
ковић из Вогња, пре 34 године измоле од
Ђорђевог оца Душана да им да јутро
земље у аренду на вересију, слагавши га
како желе да испитају неку нову сорту повр
ћа. Душан се мало нећако и алали јутро
земље. Ђорђе и Петар посеју кикирики у
априлу иако се сеје у мају. Имали су резер
ву ако не никне да на време нешто друго
туре у њиву. Ниче на време. Зелени се.
Гледају гдe су махуне. Кад оно оне ко кром
пир, у земљи. Родило ко негде на југу.
Добише две тоне на јутру. Сушили га ко
пасуљ у дворишту. Долазио народ, гледа и
чуди се. Зарада је била десет пута већа од
улога.
У сремскомитровачком институту ми
рекоше да су сви природни закони против
рађања кикирикија у Срему. На то ја сав
важан извадим из кесе један бокор кикири
кија са вогањске њиве. Занемеше. Не веру
ју. Иду и проверавају. Уверише се. Немају
коментар. Некад велик а југословенска
фабрика Корн-продукт у Сремској Митро
вици за производњу флипса, куповала је
годишње 120 тона скупог кикирикија. А
могла је да га произведе на само 60 јутара
или 35 хектара.

Држава васкрсла
живог Војина
Пре 30 година први пут се догодило,
ваљда у историји цивилизације да једна
држава и то комунистичка каква је била
Југославија васкрсне мртвог човека.
Реч је о Војину Јовановићу из Гргуреваца
кога је неспретни поп Чеда 1930. године
кад се родио, уписао у књигу умрлих, уме
сто у књигу рођених. И такав жив по земљи,
а у књигама покојни Војин Јовановић је
ишао у основну школу и имао другаре. Слу
жио је војску и положио возачки испит. Е,
кад је упознао Иванку Санадровић и дошло
до венчања није могао да се венча јер није
имао извод из књиге рођених. Ишао ни сам
не зна где да докаже да је жив, а не мртав.
И није вредело. У сремскомитровачком
суду, иако је био присутан пред судским
већем и у присуству новинара, проглашен
је мртвим. И да се смејеш и плачеш. Онда
је држава узела у своје руке здрав разум и
уместо права које никада и није имало везе
правдом, преко тадашњег Извршног већа
Војводине решењем на једној страници
папира прогласило Војина Јовановића
после 56 година да је жив, а не мртав
човек.
Можда би неке случајеве због правде

држава и сад требало да предузме.
На пример све чешћа дивљања на ста
дион
 има.

Стева из Шашинаца
103 пута младожења
Стеван Срдић из Шашинаца је упамћен
као добре нарави и човек чудне среће.
Његови мештани су знали, а и сам је гово
рио да је проћердао два максима земље и
103 пута се женио. Женио се брзо и тако и
разводио, па многим женама није ни лик
запамтио. Десило му се на пијаци у Срем
ској Митровици док је продавао воће да му
приђе једна лепа жена и пита га: Извините,
пошто су вам ове дуње?
Стева је одмери и каже: Госпођице за све
на пијаци су два динара, а за вас како се
погодимо, а може и да се малко испомогне
мо... Ако вам је по вољи!
Лепо жена га саслуша и мало оштрије
проговори: Стеване, да л’ је могуће да ти
мене не познајеш? Стева се зачуди и
ништа не одговори. Наста тајац и лепа
жена проговори: Стеване, сети се, ја сам
Нада, твоја 48 жена по реду!
Стеван се није сетио, али је по други пут
оженио ту Наду. Наравно, за кратко.
За последњом женом стекао је породицу
и живео мирно до краја живота. Све новине
које су писале о Стеви проглашавале су га
рекордером у женидбама.

Келнерице удав’о
за сељаке
Чувеном голубиначком кафеџији Ђорђу
Ковачевићу Ћири због високог степена
беле куге у Србији одавно је требало да
уручити највиши орден за подизање ната
литета у нашој земљи. На десетине својих
келнерица које је конкурсом доводио најче
шће из Београд и околине удавао је за мом

ке у Голубинцима. Једне године је чак 33
келнерице које су радиле у његовој кафани
удао за момке из његовог села. И оно што
је најважније, сви су ти бракови изродили
децу. Зато предлажем да Народна скуп
штина Србије донесе закон и уведе зани
мање проводаџије за који посао се неће
плаћати порез, а држава још да тим људи
ма уплаћује социјално и пензионо осигура
ње. Имаће Ћира кафеџија више. А и деце.

Шобола ’ватао
голубове и купио краву
Ђорђе Апић Шобола из Сусека је зани
мљива и поштована личност у селу. На
центар изађе у папучама да нешто чује, а
ли и да важно каже. Кад тамо Италијани
моле да им неко нахвата дивљих голубова,
платиће колико ко иште. У Венецији зими
између 1984. на 85. годину угинули су голу
бови, а они су симбол ове древне вароши.
Шобола их саслуша преко преводиоца и
рекне им да дођу ујутро добиће колико ’оће
голубова. Тако и би. Шобола је у школски
таван убацио кукурузе и кад су голубови
ушли да једу затворио је таван с поља.
Затим је ушао са батерлампом и покупио
голубове у неколико мрежастих врећа за
паприку. Радости нигде краја међу Италија
нима. Шобола неће да узме новац. Један
од Италијана са пуном шаком угура новац
Шоболи у џеп од рекле. Кад је Шобола код
куће избројао новце, жена му реч: Сутра је
вашар у Шиду, ома да си ошо и купио краву.
Тако и би.
Можда би могли и голубове да извозимо.
У њих ништа не улажемо, а има их.
Боље би прошли него што увозимо сви
ње и још којешта, а имамо их у изобиљу.

Ванземаљци крали
кокоши у Белегишу

Сремци победили Менгелову вакцину
Злогласни фашистички лекар Јозеф
Менгеле у време Другог светског рата је
заробљеницима убризгавао такозвани
вива експеримент да плодним мушкарци
ма спречи да имају децу. Његовој мон
струозној мисији били су подвргнути и
сељаци заробљени из Доњих Петроваца
у Срему. Из овог села у заробљеништву је
било 105 мушкараца у најбољој доби
живота. Кући се вратило 37. Тројица су
подвргнута Менгеловим вива експеримен
том. Кад су кући дошли Миливој Грујић је
имао 52 киле, Бора Матић 40 кила и Нико

ла Опарушић 40 кила.. Примали вакцине,
а јели само да су у животу. Били су косту
ри који ходају. Имали су жене. Није им се
ни тела жена. А онда су навалили на
шунку и сланину сапуњару са луком и
којекаквом туршијом. Килажа се дуплира
ла, а вива вакцина испарила. Навалили су
на жене. Поправише децу. И ту није крај.
Живнули Сремци са пуном кућом чељади,
туже Менгелову државу и добију прилич
но лепу надокнаду коју су поделили деци
и унуцима за које се сулуди лекар борио
да се не роде.
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Фотографија Стевана Лазукића, Војводина стара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад, 2007. година)

За мештане Белегиша су пре 17 година у
њиховом селу боравили ванземаљци. Како
другачије да објасне велике крађе живине
и свиња, а да нико није ухваћен у крађи
иако је цело село даноноћно са ловачким
пушкама бранило своје кокошињце и
свињце. Не можемо казати, полиција је
такође помагала. Али, није вредело.
Више од месец дана људи су у Белегишу
дрхтали ноћу, а кокоши и прасићи су неста
јали. Тадашњи секретар Јован Костић је
изјављивао новинарима да су ти непозна
ти починиоци – ванземаљци веома поште
ни људи. Они уђу неприметно у кокоши
њац узму 10-12 кокошака а оставе исто
толико. Тако и у свињац. Пола прасади
однесу, а пола оставе домаћину. Ванзе
маљци су толику забуну и страх унели у
мештане да су се они који су са пушкама
чували своје кокошињце и свињце наубија
ли својих и комшијских керова и мачака да
је долазило и до свађа. У том периоду
осим кокошака и прасади у Белегишу је
нестала само једна дрљача. Разуме се
зашто су ванземаљци крали кокоши и пра
сад. Ваљда им је понестало хране. А
зашто укра’ше једну дрљачу. Нико ни данас
не зна. Можда би било добро да сад пред
новогодишње празника Белегишани причу
вају своје кокоши и прасиће. Могу се поно
во јавити ванземаљци.

Шампањац
Стеве полиглоте
Чувени Стеван Ковачевић Бачванин из
Јаска одавно није међу нама. Овај несваки
дашњи Сремац справљао је најбољи шам
пањац на свету. Јесте! Његов шампањац је

пио Тито и његови високи белосветски
гости. Пили смо и ми новинари. Стеван је
био у Француској 17 година, у Мецу, престо
ници Шампање, у Француској. Тамо је
видео од Француза како се справља шам
пањац. И не само то. Стеван је научио
неколико светских језика. Био је сремачки
сељак. Изгледао је господствено. Знао је
да пева на неколико светских језика. И да
игра све што је музика свирала. Једном
приликом у његовом дворишту слио се сил
ни господствени свет из више земаља. Сте
ван се попео на пањ и поздравља све на
језицима којим су ти гости говорили. Сви су
знали да се најбољи шампањац производи
у Срему. Стеван је тад имао жену и сина
који је електро струке а винова лоза га баш
није занимала. Међутим, дознасмо од Сте
вана да су међу тим гостима и два, да ли
призната или не, његова сина која је стекао
у Француској. Обојица су високо образова
ни. Један је тако личио на Стевана да нема
дилеме да је његов.
Како је Срем олако одласком Стева
Бачванина изгубио примат производње нај
бољег шампањца на свету! А, хтео је да
покаже како се то справља од грожђа са
Фрушке горе. Нико није хтео да научи.! Ни
син или синови. Неки тамо у Француској
или Шпанији и у Италији су богати зато што
справљају шампањац. Сигуран сам не
бољи од Стевиног.
  

Сремац је измислио
машину за шишање

Никола Бизумић из Нерадина је под име
ном Џон Смит 1864. године пријавио патент
да је изумео машину за шишање косе на

главама људи. То се догодило у Лондону.
Нисам сигуран да то велики број Сремаца
зна. Никола Бизумић је био брица девете
регименте аустријске војске и кад је пред
ложио како да се направи машина за
шишање одмах су га прогласили да није
нормалан. Иначе људи су до тада шишани
само маказама уз помоћ чешља. Жене се и
нису шишале.
Кад је Никола отишао у Лондон, продав
ши имање и овце у Нерадину са њим су се
и песмом спрдали: Продо Ниџа имање и
овце, па сад луда по Лондону троши новце.
Та луда, како га Сремци назваше, има
имовину вреднију више пута него цео Срем.
Енглеска влада је неколико пута, а послед
њи пут пре 30 година тражила је наследни
ке до шестог колена како би се имовина
Џона Смита, то јест Николе Бизумића,
поделила. Она је тад износила да би 114
наследник а који су се пријавили сваки
добио по 111 нових аутомобила Застава
101. Међутим, нико од њих се није хтео пот
писати да признају једне друге за наслед
нике. Увек је један хтео да докаже да они
остали нису у никаквом сродству за Нико
лом Бизумићем.
Ја сам имао прилику да будем на скупу
114 потенцијалних наследника у Иригу са
колегама који, нажалост данас нису међу
нама, и мало је фалило да будем бијен што
сам рекао: људи што се не договорите, има
за све и сувише.
Ето, такве смо ћуди. Сваки ’оће све. А,
Енглези користе огромно богатство нашег
човека док се рођаци не усагласе. Сад
верујем да то никад неће бити. Иако је мој
пријатељ из омладинских дана Стеван
Казимировић, председник општине веома
вољан да помогне у овој ствари.

76

M NOVINE

27. DECEMBAR 2017.

VREMEPLOV
27. децембар
2000. Већина Руса за личност века
изабрала вођу Октобарске револу
ције Владимира Иљича Лењина.
28. децембар
1869. Вилијем Семпл из Охаја
патентирао жвакаћу гуму.
1895. У париском ресторану Гран
кафе браћа Луј и Огист Лимије
организовала прву филмску пројек
цију.
1925. Руски песник Сергеј Јесењин
извршио самоубиство. Био један од
најпопуларнијих песника 20. века,
чије су песничко дело, а посебно
стил живота, имали значајан утицај
на руску и европску омладину.
29. децембар
1981. Умро хрватски књижевник
Мирослав Крлежа, једна од најзна
чајнијих личности у културно-књи
жевним збивањима на југословен
ском простору у 20. веку.
30. децембар
1922. Званично основан Савез
Совјетских Социјалистичких Репу
блика, стварањем конфедерације
Русије, Белорусије, Украјине и
Транскавкаске Федерације.
31. децембар
1845. Рођен је Никола Пашић, један
од најзначајнијих политичара у
историји Србије и Југославије,
оснивач и вођа Народне радикалне
странке (1881-1926).
1911. Марија Склодовска Кири
добила је другу Нобелову награду
за хемију за истраживање радиоак
тивних елемената. Прву је 1903.
поделила је са супругом Пјером и
Бекерелом.
1. јануар
45. п.н.е. Ступио је на снагу нови,
Јулијански календар, којим је Гај
Јулије Цезар, према саветима грч
ког астронома из Александрије
Сосигена, реформисао рачунање
времена тако што је за почетак
године одредио 1. јануар уместо 1.
марта.
1582. Папа Гргур ЏИИИ је рефор
мисао календар, што је највећи
број земаља прихватио, док су
Јулијански задржале српска, руска
и још неке православне цркве.
2. јануар
1898. Рођена српска глумица
Љубинка Бобић, чланица Народног
позоришта у Београду од 1920.
Током дуге каријере тумачила је
најразличитије ликове, а ненадма
шном се сматра њена интерпрета
ција Живке у комедији “Госпођа
министарка” Бранислава Нушића.
3. јануар
1868. У Јапану укинута институција
шогуна и почела “просветитељска
ера” династије Меиџи. Цар Муцухи
то успоставио централну царску
власт, спровео реформе по европ
ском узору и отворио пут за брзи
развој Јапана.
1924. Енглески египтолог Хауард
Картер у Долини краљева у близи
ни Луксора у Египту нашао сарко
фаг фараона Тутанкамона.
1980. Председник Југославије
Јосип Броз Тито примљен у Клинич
ки центар у Љубљани. Пошто опе
рација на крвним судовима није
успела, 3. фебруара му ампутирана
нога.

4. јануар
1494. Штампарија у Цетињу штам
пала прву књигу на српском језику,
“Октоих првогласник” Ђурђа Црно
јевића и штампара Макарија, једну
од највише коришћених богослу
жних књига у Српској православној
цркви.
1809. Рођен француски учитељ Луј
Брај, који је 1829. изумео систем
писма за слепе, Брајева азбука.
1960. У саоб
 раћајној несрећи поги
нуо француски писац Албер Ками,
добитник Нобелове награде за
књижевност 1957.
5. јануар
1589. Умрла француска краљица
италијанског порекла Катарина де
Медичи, кћерка господара Фирен
це Лоренца ИИ, која је после смрти
мужа Анрија ИИ од 1560. владала
Француском као регент. Уз подршку
папе Гргура ЏИИИ 1572. организо
вала покољ протестаната, “Варто
ломејску ноћ”.
1991. Умро српски писац Васко
Попа, члан Српске академије нау
ка и уметности, најпревођенији
српски песник у другој половини
ЏЏ века. Називан језичким чудо
творцем и последњим великим
оригиналним песником.
6. јануар
1919. Умро је Теодор Рузвелт,
председник САД (1901-09), чија је
политика створила светску силу од
дотад изолационистичке Америке.
Спровео је план за изградњу
Панамског канала, а за посредова
ње у руско-јапанском рату 1905.
добио је 1906. Нобелову награду
за мир.
1929. Југословенски краљ Алек
сандар И Карађорђевић укинуо је
Видовдански устав, распустио
Народну скупштину и завео личну
власт у држави.
7. јануар
1610. Италијански астроном и
математичар Галилео Галилеј
открио је Јупитерове месеце Ио,
Европу, Ганимед и Калисто.
1943. У Њујорку је умро Никола
Тесла, српски научник и пронала
зач на пољу електротехнике и
радио-технике. Од 1884. до смрти
живео је у САД, где је патентирао
око 700 проналазака од којих неко
лико десетина има широку приме
ну.
8. јануар
а
1935. Рођен је амерички музичар
Елвис Арон Присли, “краљ рока”,
изузетно популаран педесетих и
шездесетих година 20. века. Про
дао је више од 150 милиона плоча
и играо у двадесетак филмова.
Умро је 1977. од прекомерне упо
требе алкохола и дроге.
9. јануар
1856. Рођен српски композитор и
музички педагог Стеван Стојано
вић Мокрањац. Његово дело сма
тра се најзначајнијом етапом у раз
воју српске национ
 алне музике у
19. веку.
1878. У српско-турском рату српска
војска ушла у Ниш, а Турци су
наредног дана предали тврђаву и
варош, чиме је окончана турска
управа у том граду. Борбе су траја
ле 25 дана, а одлучујућа је била
победа Браничевске бригаде на
Чегру.

HOROSKOP
ОВАН: Пажљиво про
цењујете нова послов
на дешавања, јер сво
је идеје треба да пла
сирате на правом месту или пред
особом која има довољно слуха
за сличне интересе. И даље одби
јате да чините компромисе када
они нису у складу са вашим
моралним начелима. Због бројних
обавеза дешава се да пропуштате
неке важне догађаје у свом поро
дичном или љубавном животу.

ВАГА: Ваша снала
жљивост у пословном
смислу доноси само
тренутну сатисфакци
ју и олакшање. Јасно вам је до
које границе можете да очекујете
успех и због тога бирате неке
заобилазне методе као начин да
се ослободите нечије пословне
контроле или критике. Мимо сво
је воље упадате у неке кон
фликтне ситуације.

БИК: Неко диктира
нове догађаје, што
значајно комплик ује
ваш пословни или
статусни положај. Нарочито вам
се не допада чињеница о суже
ним могућностима да избор одго
варајућег посла или акције коју
бисте спровели заједно са бли
ским пријатељ им а. Немојте
дозволити да вас неко испровоци
ра на пословни ризик. Чак и у
љубавном односу неко други дик
тира правила.

ШКОРПИЈА: Способ
ност доброг опажања
и сјајне концентраци
је вам помажу да
остварите своје пословне циље
ве. Важно је да у сусрету са
сарадницима подстичете креа
тивност у идејама, јер ускоро вас
очекује заједнички добитак и
могућност за обнављањем неких
пословних договора. Показаће
се да партнер уме да испуни сва
ваша очекивања. Предстоји вам
период нежности и задовољ
ства.

БЛИЗАНЦИ: Стал о
вам је да оставите
велики утисак на
сараднике, али већи
на догађаја вам не иде у прилог.
Добро размислите шта све може
те да коригујете у ходу како бисте
деловали убедљиво на оне који
се колебају. Очекује вас добитак
или успех кроз новчане инвести
ције. У односу са партнером при
жељкујете већу емотивну слободу
или прилику да остварите своје
намере.

СТРЕЛАЦ: Неко ће
вас
изнен ад ит и
лошим информација
ма, али уз додатну
упорност и велики напор на крају
ћете бити задовољни својим
пословним успехом. Боље је, да
избегавате сарадњу са непозна
тим особама и да проверавате
све могуће информације у вези
материјалних улагања. Неко са
стране покушава да вам иском
плик ује љубавни живот или
однос са вољеном особом.

РАК: Очек ују вас
похвале и признања
на различитим стра
нама. Шта ће вас
додатно мотивисати да прихвати
те неке нове изазовне задатке.
Али, избегавајте јавна обећања
по питању, строго утврђених роко
ва. Стало вам је да успоставите
боље разумевање и емотивно
зближавање у односу са вољеном
особом. Пријаће вам краће путо
вање.

ЈАРАЦ: Веома амби
циозно и са нескриве
ним оптимизмом при
ступате разним дого
ворима које иницирају ваши
сарадници. Потребна вам је и
одређена доза мудрости прили
ком решавања новчаних питања.
Удружите своје интересе са осо
бама које добро познајете. У
односу са вољеном особом све
изгледа мирно и предвидиво али
изненадићете се необичним обр
том.

ЛАВ: Налазите се у
фази креативног успо
на и стало вам је да
побољш ат е
свој
пословни или друштвени статус. У
прилог вам иду нова дешавања и
многе ситуације када се одлучује о
пословним циљевима. Слободно
преузмите иницијативу како бисте
наметнули своју улогу пред сарад
ницима. У љубавној перспективи у
односу са партнером важно је да
сачувате позитивна уверења.
ДЕВИЦ А:
Делујете
врло промишљено и
стало вам је да придо
бијете нечије повере
ње у различитим ситуацијама. Све
треба да чините плански и у скла
ду са искуством. Нема разлога да
оклевате, јер у односу на сарадни
ке имате низ предности које сада
можете да пласирате на прави
начин. У приватном животу поку
шавате да ускладите ритам обаве
за.

ВОДОЛИЈА: Тек када
јасно
дефин иш ете
листу
прио р итета
многе ствари ће поче
ти да се одвијају у позитивном
правцу. Посебно посветите
пажњу пословима који ће вам
донети конкретне резултате и
финансијску добит, јер за кратко
време можете да остварите
успех у више праваца. Партнер
вас је изненадио са неким
добрим идејама.
РИБЕ: Према сарад
ницима делујете зах
тевно, тако да свима
постаје јасно да не
желите да неко ремети или успо
рава ваше пословне планове.
Улажете велику енергију у разли
чите циљеве које сте себи поста
вили. Не дозвољавате да неко
критикује ваш начин рада. Често
се налазите у ситуац
 ији да вам
неко показује своју наклоност.
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Crkveni kalendar
Среда, 27. (14) децембар
Св. мученици Тирс, Левкије,, Филимон, Аполоније и дру
ги с њима
Четвртак, 28. (15) децембар
Св. свештеномученик Елевтерије; Преподобни Павле
Петак, 29. (16) децембар
Свети пророк Агеј; Света Теофанија царица
Субота, 30. (17) децембар
Св. пророк Данило; Св. преподобни муч. ђакон Авакум и
игуман Пајсије
Недеља, 31. (18) децембар
Свети мученик Севастијан; Свети Модест и други - Оци
Понедељак, 1. јануар (19. децембар)
Свети мученик Бонифатије
Уторак, 2. јануар (20. децембар)
Св. Игњатије Богоносац; Св Данило Други Арх. српски
(Претпр. Рожденства)

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.

• Дошли смо на спасоносну идеју: брод
који тоне претворићемо у подморни
цу.
• Добра страна братоубилачког рата:
увек побеђују наши.
• Плодова нема. Још траје процват.
• Ми смо јако паметан народ. Код нас
чак и геније сматрају будалама.
• Излазак батине из раја на земљи је
доживљен болно.
• Срео сам разумна бића из космоса –
ништа их нисам разумео.

Среда, 3. јануар (21. децембар)
Света мученица Јулијана; Свети Петар Кијевски
Четвртак, 4. јануар (22. децембар)
Света великомученица Анастасија
Петак, 5. јануар (23. децембар)
Светих 10 мученика Критски; Преп. Наум Охридски –
Туциндан
Субота, 6. јануар (24. децембар)
Света преподобномученица Евгенија – Бадњидан
Недеља, 7. јануар (25. децембар)
Рожденство Христово – Божић
Понедељак, 8. јануар (26. децембар)
Сабор Пресвете Богородице
Уторак, 9. јануар (27. децембар)
Свети првомученик и архиђакон Стефан

Москва
шнит торта
Састојци: 15 јаја – беланца за патишпањ коре
а жуманца иду за крем фил, за патишпањ коре:
300 г шећера, 200 г сецканих ораха, 3 кашике
брашна, 2 кесице ванилин шећера. За крем фил:
300 г маргарина, 250 г шећера у праху, 2 кесице
ванилин шећера, 100 мл млека, 300 г слатког од
вишања, 300 г ананаса. За украшавање торте:
400 мл млека, 4 кесице шлагa.
Припрема: Одвојити беланца од жуманаца.
Миксером измутити беланца, додати шећер и
наставити мућење док се не растопи. Додати
орахе, ванилин шећер, брашно и промешати.
Тесто поделити у две тепсије и пећи 25 минута на
180°Ц. У суд са жуманцима додати шећер, вани
лин шећер и мутити миксером док се шећер не
растопи. Суд ставити на пару и додати млеко.
Када крем добије потребну густину оставити да
се охлади. У охлађен крем додати маргарин и
мутити миксером док се не сједини. У други суд
сипати млеко и умутити шлаг. Патишпањ исећи
на три дела. Први премазати крем филом и нане
ти слатко од вишања и шлаг. На шлаг ставити
другу кору и премазати филом. На крем фил
поређати кругове ананаса и преко шлаг.
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Игор
Стокић и Николина Грујић.
ДОБИЛИ СИНА: Дејан
Радин и Кристина Бугарчић
Радин - Голубинци, Исидор
и Ивана Радић - Рума,
Ненад и Александра Хори
на - Сремска Митровица,
Слободан и Божица Мијић Сремска Митровица, Жарко
и Олгица Милутиновић Рума, Владимир и Наташа
Петровић - Рума, Недељко
и Зорица Пајић - Бингула,
Александар и Кристина
Кузмић - Јарак, Вукашин и
Јелена Говедарица - Срем
ска Митровица, Ненад и
Алекс анд ра
Пршић
Мачванс ка
Митров иц а,
Срђан и Драгана Јевтић Кузмин.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Богдан
Симеуновић и Дуња Симеу
новић Павловић - Сремска
Митров иц а,
Влад им ир
Керешић и Марија Стамен
ковић Керешић - Рума, Сло
бодан и Санела Јовановић
- Љуково, Драган и Сања
Антонић - Лаћарак, Влади
мир и Јелена Недељковић
- Гргуревци, Горан и Сања
Јаковљевић - Сремска
Митровица, Бојан и Зорица
Давидовић - Лаћарак, Алек
сандар и Драгана Секулић Сремска Митровица, Адри
ано и Марина Иванов Инђија, Владимир и Бранка
Петровић - Салаш Ноћајски,
Злат иб ор
и
Светлан а
Љиљак -Инђија, Бранислав
и Тијана Јовичић - Шид,
Паја и Невена Тедић Бешеново.
УМРЛИ: Јукић Милица
рођ. 1945, Бундало Радојка
рођ. 1935, Продановић
Босиљка рођ. 1964, Стоји
новић Јованка рођ. 1935,
Војводић Бранко рођ. 1956,
Савић - Вујић Даринка рођ.
1935, Лакуш Борк а рођ.
1954, Башић Ката рођ. 1948,
Прибичевић Бранко рођ.
1953, Шимунић Смиља рођ.
1947, Кејић Миланка рођ.
1939, Перић Јованка рођ.
1933, Јовановић Живка рођ.
1934, Јовановић Јелица
рођ. 1939, Вујић Душан рођ.
1952, Цвјетићанин Милош
рођ. 1936, Живчић Ковинка
рођ. 1939, Тргић Марко 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.
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САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Сузбијање
корупције
Припадници Министарства унутрашњих
послова у претходних неколико дана, у
више одвојених акција на сузбијању финан
сијског криминала и корупције, које су
посебно везане за злоупотребе службених
положаја у државним органима, ухапсили
су 38 особа због постојања основа сумње
да су у периоду од 2008. године до данас
починили више коруптивних кривичних
дела.
Постоје основи сумње да су осумњичени
буџет Републике Србије, буџете локалних
самоуправа и друга привредна и физичка
лица оштетили за више од 7,6 милиона
евра.
Акције су у сарадњи са надлежним
тужилаштвима, Управом царина и Поре
ском полицијом, спроведене на територији
Новог Сада, Суботице, Зрењанина, Сомбо
ра, Сремске Митровице, Панчева, Смеде
рева, Пожаревца, Јагодине, Зајечара, Чач
ка, Ужица, Пирота, Ниша и Новог Пазара.
Међу ухапшенима су и четири царинска
службеника, бивши функционер Општине
Бачка Топола, запослена у две основне
школе, радник компаније „Дунав осигура
ње“, бивше одговорно лице филијале
„Пиреус банке“ у Новом Саду, царински
агенти у шпедитерским кућама, више одго
ворних лица и запослених у различитим
привредним друштвима.
Кривичне пријаве у редовном поступку
поднете су против још 39 особа, међу који
ма је пет полицијских службеника, царин
ски службеник, бивши функцион
 ер Општи
не Пећинци, бивше одговорно лице Клини
ке за кардиохирургију – Клинички центар
Србије и још троје одговорних лица у тој
установи, чланови Комисије за спорт
општине Петровац на Млави, одговорно
лице фудбалског клуба „Трбуње“.

Ухапшен
функционер
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици, по налогу
Основног јавног тужилаштва у Руми, под
нели су кривичну пријаву у редовном
поступку против бившег функцион
 ера
Општине Пећинци, због постојања основа
сумње да је починио кривично дело злоу

потреба службеног положаја.
Осумњичени се терети да је без прет
ходно спроведеног поступка експроприја
ције закључио уговор са једним привред
ним друштвом, коме је на тај начин омогу
ћио изградњу саобраћајнице и тиме оште
тио више физичких лица.
Оштећени су касније у парничном
поступку од Општине Пећинци наплатили
штету од 61.000.000 динара.

Притвор
због шверца
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици, по налогу
Вишег јавног тужилаштва у том граду, под
нели су кривичну пријаву против одговор
ног лица привредног друштва „Реља
Петрол“ доо, због постојања основа сумње
да је извршио кривична дела злоупотреба
положаја одговорног лица и фалсификова
ње службене исправе.
Постоје основи сумње да је он у периоду
од 17. јула до 13. октобра 2017. године,
извршио набавку робе од 11 привредних
друштава у укупном износу од 4.800.000
динара, коју није евидентирао у својим
пословним књигама, а затим је продао
непознатим купцима за готов новац, који је
присвојио за себе.

Ухваћено
106 разбојника
Припадници Министарства унутрашњих
послова, у сарадњи са надлежним тужила
штвима, ухапсили су у више одвојених
акција у претходних неколико дана 106
особа због постојања основа сумње да су
починиле кривична дела тешке крађе, кра
ђе и разбојништво.
Акције, усмерене на сузбијање имовин
ских деликата реализоване су на терито
рији полицијских управа Београд, Ваљево,
Бор, Врање, Зајечар, Зрењанин, Јагодина,
Крагујевац, Краљево, Крушевац, Леско
вац, Нови Пазар, Нови Сад, Пожаревац,
Приjепоље, Смедерево, Сремска Митро
вица и Чачак
Ухапшени су осумњичени да су у прет
ходном периоду извршили више од 200
тешких крађа, крађа и разбојништава.
Такође, поднете су и кривичне пријаве у
редовном поступку против још 37 особа.

Пљачка кладионице
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Руми ухапсили су С. М. (1994) и
С. Г. (1994) осумњичене да су од раднице
једне спортске кладионице украли више
од 250.000 динара.
Због постојања основа сумње да су
починили кривично дело разбојништво,
осумњичени су уз кривичну пријаву приве
дени Основном јавном тужилаштву у
Руми, а судија за претходни поступак
одредио им је притвор до 30 дана.

Препад у
продавници
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици ухапсили
су М. И. (1988) због постојања основа сум
ње да је починио кривично дело разбојни
штво. Полиција је осумњиченог ухапсила
непосредно након пријаве да је у једној
трговинској радњи почињено разбојни
штво. Осумњичени је приликом наиласка
полиције бацио нож, а код њега је прона
ђена већа количина новца, за који се сум
ња да потиче из кривичног дела.

Усмртио жену
па побегао
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици и Пећинци
ма, ухапсили су В. К., осумњиченог да је
пре три дана изазвао саобраћајну незгоду
на аутопуту Београд - Батровци, у којој је
смртно страдала једна жена. Сумња се да
је В. К. камион
 ом ударио путнички аутомо
бил марке “опел” који је стајао у зауставној
траци. Приликом ударца, са камионске
приколице је отпао део, пробио унутра
шњост “опела” и усмртио жену на задњем
седишту. Возач је побегао са лица места, а
полиција га је након интензивне потраге
ухапсила.
По налогу надлежног тужиоца, осумњи
ченом је одређено задржавање до 48 часо
ва, након чега ће, у законском року, уз кри
вичну пријаву за кривична дела тешко дело
против безбедности јавног саобраћаја и
непружање помоћи лицу повређеном у сао
браћајној незгоди, бити доведен на саслу
шање у Основно јавно тужилаштво у Руми.

ИНЂИЈА

Кампања дала добре резултате

З

ахваљујући средствима ресорног
покрајинског секретаријата инђијски
Центар за социјални рад „Дунав“ успе
шно приводи крају све активности у склопу
пројекта „Искључи насиље“. Жељка Годић
Аврамовић, директорица Центра за соци
јални рад подсећа да су путем СОС теле
фона, током реализације пројекта, орга
низована 24-часовна дежурства за жртве
насиља у породици.
- Нажалост, кампања „Искључи насиље“
дала је добре резултате, кажем нажалост,
јер је повећан број пријављених случаје
ва насиља и жртава насиља - каже Годић
Аврамовић и додаје да је регистровано 80

случајева насиља у породици у општини
Инђија од почетка примене Закона о спре
чавању насиља у породици, која је старто
вала 1. јуна 2017. године.
- Морам да напоменем да од тада има
мо изузетно добру сарадњу са Полици
јом и Тужилаштвом. Након сваке пријаве
дежурна екипа полицијске станице изађе
на терен и на основу њихове процене изда
ју се хитне мере исељења насилника и
забрана приближавања жртви насиља. Ове
мере су дале добре резултате и насилници
су свесни да су они ти који су одговорни за
своје понашање - каже директорица инђиј
ског Центра за социјални рад.

Годић Аврамовић истиче да су запосле
ни из инђијског Центра за социјални рад
недавно присуствовали конференцији у
Влади Војводине коју је организовао покра
јински омбудсман, а где је главна тема била
примена Закона о спречавању насиља у
породици у последњих шест месеци.
- Чули смо податак да је на територији
Војводине, у том периоду, изречено 1.180
хитних мера, што значи да закон има одјека
и искрено се надамо да ће његова примена
допринети сузбијању насиља у породици у
целој нашој земљи и у општини Инђија, за
коју смо ми надлежни.
М. Ђ.
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СРЕДЊA ШКОЛA „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

У

ченици и ученице
Средње школе „Др
Ђорђе
Натошевић“
у среду, 20. децембра уче
ствовали су у традицио
налној предновогодишњој
ревији фризура и хаљина
у Трејдјуник центру у Инђи
ји. Као и сваке године при
казали су публици све што
су радили током претходног
полугодишта. Како истиче
директорица школе Ханади
Бјелић у питању су радови
ученика који похађају сме
рове мушки и женски фри
зер као и моделар одеће.
Задовољни смо како је
прошла и ова предновогоди
шња ревија а по аплаузима
присутних, рекла бих да се
и посетиоцима свидело то
што раде наши ученици. Ми

Ревија хаљина и фризура
се трудимо да на овај начин
прикажемо шта се и како у
нашој школи ради и колико
су ова деца посвећена свом
образовању и усавршава
њу рекла је Бјелић.

Поред мноштва фризура
и хаљина „за најлуђу ноћ“,
посетиоци у Трејдјуник цен
тру могли су и да проба
ју медењаке, специјално
направљене за ову прилику.

Хтели смо да се сви при
сутни на ревији и засладе
па су свој допринос дали
ученици који похађају смер
кувар и конобар. Ми смо
школа која перфектно функ
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ционише и сви наши ђаци
међусобно сарађују. Управо
то смо и хтели да покажемо
на овој ревији каже дирек
торица СШ „Др Ђорђе Нато
шевић“ из Инђије.
М. Ђ.

М

агични трг у Срем
ској
Митро ви ци
отворен је 22. децем
бра и трајаће све до 30.
децембра, док је забавни
програм намењен најмла
ђима трајао од 22. до 24.
децембра.
Према речима начелника
Градске управе за културу,
спорт и омладину Илије
Недића, забавни програм
који је организован за нај
млађе суграђане обележи
ће почетак зимског распу
ста.
Митровчани су у прилици
да, до 30. децембра, колико
траје ова манифестација,
уживају у гастрономским
специјалитетима и топлим
напицима, али и да купе
разноврсне рукотворине и
украсе на штандовима који
су ове године постављени
у пешачкој зони.
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