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Неће ни сада нико плакати што у
Србији има што мање Срба. Оно,
Срба је можда све мање, али је
људи на планети све више и више.
Живеће овде једнога дана још
више људи него данас, а то што ће
они бити у доброј мери косооки,
помало жути или црномањасти,
не треба да нас чуди

Д

обити домаћи задатак да за новине напишеш нешто
„новогодишње“, није ни мало једноставно. Не бих
знао одакле да почнем. Да ли од оне оптимистичке
реченице коју у новогодишњем интервјуу изговара пред
седник румске општине Слађан Манчић, који очекује да му
се роди што више нових Румљана? Или од оне, коју изгова
ра, рецимо, мештанин села Лежимира, који моли бога да
прода још неколико јутара добре земље и збрише у град
Сремску Митровицу, где ће се запослити у некој фабричици
за тријесчетрдесетиљададинарамесечно и купити стан од
неког инвеститора преваранта, који штеди на паркету и
корејским бравама, које пуцају после годину дана. Митро
вица и Рума су на петнаестак километара удаљене једна
од друге, а сасвим другачије гледају на ствари. Јер, док у
Митровици млади продају скупу земљу на селу и купују
јефтине станове у граду, јер у селима нема ни асфалта, а
камо ли перспективе, дотле у граду има фабричица у који
ма може да се ринта до миле воље за мале паре. У Руми,
добрим сељацима не пада на памет да распродају дедови
ну, јер у својим селима имају фабрике (пример Хртковаца,
Платичева, Кленка), па самим тим имају разлога да не тра
же разлог за селидбу.
Ствар избора, не само од данас до сутра. Али, Митрови
ца постаје град, па зато ваљда и може да се понаша бео
градски? Као и Србија која се полако, али све више своди
у атар београдског пашалука.
Без обзира на косовске трубе, такозване војске, још тако
званије државе, и без обзира на одлучност нашег министра
војног, у нашим ратовима се не гине. Бар ни изблиза толико
колико се гине у саобраћајкама. Оне се дешавају свако
дневно, а једна од оних, коју свакако нећемо заборавити,
бар не на дужи рок, је ова које је у црно завила Ниш и око
лину. Тако се то дешава од оног хеликоптера, који се сру
шио са пацијентима, па ево до данас, када су се сударили
аутобус и воз у покрету, јер није било рампе. Остало је
између, са све мање или више људског фактора и што
мање личне одговорности. Јер, то је наша држава. Земља,
која има државних пара за пола године прављења светлар
ника, који личи на Дизниленд за децу ударену мокром чара
пом, а нема за постављање више стотина рампи на пру
жним прелазима. Каква је то држава? Држи воду док мај
стори оду?

Кога је брига што нам деца из ове земље одлазе свако
дневно, тамо где им је боље и извесније. Један мудар
човек је још одавно рекао, да му је отаџбина тамо где му је
добро, а то ево траје. Није више ствар само ни у платама,
већ у несигурности. Одрастао сам као клинац у једној дру
гој држави, која је била много сиромашнија од ове, али
људи су имали осећај кретања унапред. Није се тада баца
ла храна из беса, али нам је свима било стало до онога што
имамо. Неће ни сада нико плакати што у Србији има што
мање Срба. Оно, Срба је можда све мање, али је људи на
планети све више и више. Живеће овде једнога дана још
више људи него данас, а то што ће они бити у доброј мери
косооки, помало жути или црномањасти, не треба да нас
чуди, јер свет расте и мења се. Једни народи постају јачи,
други изумиру, а какав ће који бити и остати, то зависи од
оних који их воде. Ко ће их водити и куда, то зависи од
избора, бар док се демократија не укине. Као скупоцен, а
неефикасан начин бирања.
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Покрајинска влада
је посвећена бољитку
грађана Војводине
Покрајинска
влада је и у 2018.
години радила
као тим стручних,
озбиљних и
напретку
Аутономне
покрајине
Војводине у
свим областима
посвећених људи.
То је приступ који
смо дефинисали
још средином
2016. године када
је она формирана,
то је приступ који
нећемо мењати
ни у времену које
долази. Резултат
таквог приступа је
чињеница да смо,
практично,
реализовали
све што смо
планирали и то је,
свакако, разлог за
задовољство
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Г

одина на измаку је према речима
председника Покрајинске владе
Игора Мировића била успешна
пре свега због тога што је заустављен
негативан тренд развоја Покрајине,
настао у дугом низу година пре про
мене покрајинске власти. У интервјуу
за М новине Игор Мировић је говорио
о резултатима оствареним у 2018. го
дини, као и плановима за 2019. годи
ну.

: Како оцењујете годи
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ну на измаку у смислу реал
 изаци
је постављених планова. Чиме сте
као председник Покрајинске владе
највише задовољни, а где сте се су
сретали са највећим изазовима и
потешкоћама?
ИГОР МИРОВИЋ: Покрајинска вла
да је и у 2018. години радила као тим
стручних, озбиљних и напретку Ауто
номне покрајине Војводине у свим
областима посвећених људи. То је
приступ који смо дефинисали још
средином 2016. године када је она
формирана, то је приступ који неће
мо мењати ни у времену које долази.
Резултат таквог приступа је чињени
ца да смо, практично, реализовали
све што смо планирали и то је, сва
како, разлог за задовољство. Али, не
и за опуштање, јер ми ово доживља
вамо само као почетак, пошто ваља
још много тога покренути, пре свега у
области бржег економског развоја ко
ји је, наравно, приоритет свих приори
тета. И ту су и највећи изазови којих
се, међутим, не плашимо, напротив.

Шта сматрате највећим успехом
Покрајинске владе у 2018. години?
Које инфраструктурне пројекте из
двајате, било да су реализовани
средствима Покрајини или уз подр
шку Владе Србије?
– То што смо, дефинитивно, пре
усмерили негативан тренд развоја,
односно регресије наше Покрајине,
настале у дугом низу година пре про
мене власти на покрајинском нивоу,и
дали додатну енергију точку разво
ја који је покренут. Што заједничким
средствима са Владом Републике
Србије, што сопственим средствима,
што удруживањем средстава са Гра
дом Новим Садом, завршили смо но
ви Жежељев мост, затим нову модер

Oног тренутка
када смо ставили
тачку на бесмислена
и за све грађане
Војводине штетна
надгорњавања
између покрајинске
и републичке власти
иницирана, углавном,
из Војводине – а то је
била једна од првих
ствари које смо
урадили – створени
су услови и
атмосфера за
напредак који
је очигледан

Закључно са крајем
септембра, број
запослених у
Војводини је, у односу
на исти период
прошле године,
повећан за готово
22.000 људи или за 4,1
посто, што је, узгред,
највећа стопа раста
запослености у целој
нашој земљи

У Срем уложено преко
68 милиона евра
Шта можете издвојити као посеб
но значајне пројекте који ће бити
реализовани у Срему током 2019.
године?
– Тек нам предстоје конкурси наше
Управе за капитална улагања, после
којих ће се знати који све пројекти ће
бити финансирани, укључујући,
наравно, и оне у Срему. Извесно је,
међутим, да се у години која долази

може очекивати реализација раније
започетих пројеката као што су, реци
мо, градња прве фазе спортске хале
у Старим Бановцима или инфра
структурно опремање дела Радне
зоне 8 код Адашеваца. Срем је, ина
че, изузетно атрактивно инвестицио
но подручје, па је само овогодишња
вредност инвестиција које су у њега
стигле премашила 68 милиона евра.
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ну зграду Хитне помоћи у Новом Саду,
убрзано завршавамо и нову зграду
научно-технолошког парка, брже него
што је планирано тече и изградња но
ве зграде РТВ из које ће сигнал почети
да се емитује наредне године, поново
смо покренули и успешно спроводимо
и градњу Народног позоришта у Су
ботици, крају се приводи и трагично
запуштено интернистичко одељење
Опште болнице у Панчеву...
Оцените сарадњу Покрајинске
владе и Владе РС?
– Када је пре две и по године фор
мирана ова Покрајинска влада, као
посебно важна издвојио сам два
принципа њеног функционисања –
обезбеђивање политичке стабилно
сти и окупљање око пројеката. Управо
захваљујући изванредној сарадњи са
Владом Републике Србије остварена
су оба та принципа и отуда и развој
који је покренут, и реал
 изација проје
ката које сам већ поменуо, а који су
само део оног што радимо и што ћемо
тек да радимо. Најједноставније ре
чено, оног тренутка када смо ставили
тачку на бесмислена и за све грађане
Војводине штетна надгорњавања из
међу покрајинске и републичке вла
сти иницирана, углавном, из Војводи
не – а то је била једна од првих ствари
које смо урадили – створени су усло
ви и атмосфера за напредак који је
очигледан.
Колико је средстава у току 2018.
године издвојено за пољопривре
ду и колику је подршку Покрајин
ска влада пружила војвођанским
пољопривредницима када је реч о
подизању капацитета за конкурсе
за ИПАРД фондове и фондове По
крајинске владе? Како оцењујете
генерално стање у пољопривреди?
– Пољопривреда је, свакако, наш
најзначајнији, али не и довољно ис
коришћен ресурс и отуда је њен раз
вој, од самог почетка, један од на
ших главних приор
 итета. Зато смо,
од формирања ове владе до данас,
преко различитих конкурсних линија
Покрајинског секретаријата за пољо
привреду, водопривреду и шумарство
у ту област и усмерили преко шест
милијарди динара. Више од полови
не тих средстава отишло је директно
регистрованим пољоприведним га
здинствима. Само у нове системе за
наводњавање који су, посебно ако се
на уму имају климатске промене и све
чешће и теже суше, од изузетногзна
чаја, у последње две године усмерено
је 1,6 милијарди. Саставни део раз
воја аграра је и оживљавање наших
прелепих села, па смо, такође кроз
конкурсне линије тог секретаријата,
значајна бесповратна средства усме
рили и у изградњу и реконструкцију
водоводне и канализационе мреже у
сеос
 ким срединама, уређење атар
ских путева и отресишта, привођење
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од једне ангио сале на 300.000 ста
новника, па листе чекања за катетери
зацију у нашој покрајини више нема,
а најбржа могућа помоћ оболелима
од кардиоваскуларних болести омо
гућена је свим становницима покраји
не. То је, сагласићете се, од огромног
значаја, посебно у светлу чињенице
да су управо те болести најчешћи
узрок смртности код нас. Све опште
болнице у покрајини смо опремили
ЦТ апаратима а у буџету за 2019. го
дину обезбедили смо средства за ку
повину два линеарна акцелератора.
И, најзад, од формирања ове владе у
реновирање и обнову предшколских и
школских установа и ученичке домове
широм Војводине уложили смо 1,5 ми
лијарди динара.

намени пољопривредног земљишта,
уклањање дивљих депонија, уређење
каналске мреже у функцији одводња
вања и уређења пољопривредног зе
мљишта и поступцима комасације...
Дакле, свега онога што, објективно,
подиже квалитет живота у нашим се
лима и мотивише пре свега младе
људе да остану у њима.
Које мере је Покрајинска влада
предузела да се повећају инвести
ције у привреду Војводине? Имате
ли податак колико је радних места
отворено у 2018. години и у ком делу
Војводине је тај број био највећи?
– Закључно са крајем септембра,
број запослених у Војводини је, у од
носу на исти период прошле године,
повећан за готово 22.000 људи или за
4,1 посто, што је, узгред, највећа сто
па раста запослености у целој нашој
земљи. Верујем да је број новозапо
слених, у међувремену, још повећан,
јер сам и сам имао част да присуству
јем отварању неколико нових фабри
ка. Запосленост, иначе, расте у свим
управним окрузима у покрајини, а тај
изузетно важан тренд је, уз остало, и
резултат рада Развојне агенције Вој
водине коју смо основали средином
прошле године и чији основни задатак
и јесте привлачење инвеститора, а ти
ме и отварање нових радних места.
У којој мери сте задовољни адми
нистративним капацитетима војво
ђанских локалних самоуправа када
је реч о припреми пројеката од зна
чаја за грађане Војводине и њихо
вој реализацији?
– На подизању тих капацитета, за
једно са представницима локалних
самоуправа, интензивно ради Покра
јински секретаријат за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и ло
калну самоправу. Оно што је важно је
сте да свих 45 војвођанских локалних
самоуправа исказује снажан интерес
и спремност да учествује на домаћим
и иностраним конкурсима. Узгред, по
менути секретаријат је, у протекле две
године, кроз десетак конкурса чија
укупна вредност је била 60 милиона
динара, суфинансирао низ пројека
та који се односе на модернизацију и
комплетирање е–Управе и јачање ад
министративних капацитета локалних
самоправа.

Како оцењујете рад Покрајинске
владе у сфери социјалне заштите,
демографије, здравства и школ
ства?
– И то су области којима посвећу
јемо изуз етну пажњу. За унапређење
саме социјалне заштите смо од 2016.
године до данас издвојили 518 мили
она динара, а у области демографије
увели две нове мере пронаталитетне
политике које, за сада, постоје само
у Војводини. Прва је бесповратна по
дршка паровима са троје или четворо
деце за куповину кућа или станова,
односно њихово проширење ако их
већ имају. За то смо ове године усме
рили 63 милиона, а у наредној години
ћемо издвојити 175 милиона динара.
Друга мера је увођење двогодишње
надокнаде од 12.000 динара месечно
незапосленим мајкама које роде тре
ће дете, за шта смо у буџету за 2019.
годину планирали 270 милиона ди
нара. За протекле две и по године у
здравство смо уложили 4,6 милијар
ди динара и то је можда област у ко
јој смо направили највеће искораке.
Само илустрације ради, у лето 2016.
године смо, у целој Војводини, затекли
само једну једину функционалну ангио
салу, а данас их је шест. Захваљујући
томе, достигли смо европски просек

Стабилна политичка ситуац
 ија
Како оцењујете политичку ситу
ацију у Војводини?
– Као веома стабилну. Коал
 иција у
покрајинској скупштини чији стожер
је СНС, а у којој су још и СВМ и
СПС, функционише изванредно,
сарадња са Владом Републик е
Србије је, као што већ рекох, одлич
на и све то чини један заиста добар
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амбијент за просперитет свак е
врсте. И, наравно, просперитет
свих. Јер, Војводина је, што је у кон
тексту вашег питања такође веома
важно, и даље место на којем, у
складу и међусобном уважавању,
живе припадници разних нација,
конфесија и културолошких образа
ца и тако ће и да остане!

Покрајинска влада је усвојила
предлог буџета за 2019. годину у
висини од 74,4 милијарде динара,
што је за 13 милијарди више него
2018. године. Молимо Вас да проко
ментаришете тај податак.
– Најпре да будемо сасвим преци
зни: покрајински буџет планиран за
2019. годину је за 13 милијарди ве
ћи од буџета који смо затекли 2016.
године, а за 1,34 милијарде већи од
ребалансираног прошлогодишњег бу
џета. У сваком случају, тренд раста је
неспоран и константан и то је потвр
да економског опоравка и напредо
вања целе наше економије, јер само
то може да доведе до бржег и свеобу
хватнијег пуњења буџета на свим ни
воима. То је свакако тренд који охра
брује, али он није једино што је важно.
Једнако битно, ако не и битније, јесте
одговорно трошити буџетски новац
и усмеравати га у развојне пројекте,
што ми и чинимо и то се, верујем, ја
сно види из свих података које сам до
сада навео.
Да ли је у плану за 2019. години
изградња Фрушкогорског коридо
ра, са тунелом кроз Фрушку гору.
О том пројекту се годинама прича,
колико је његова реализација изве
сна?
– То је један од пројеката који, уз бр
зу пругу Београд – Будимпешта и још
неке пројекте, спада у прву групу ве
ликих државних инвестиција које ће, у
времену које долази, сигурно бити ре
ализоване на територији Војводине.
На раду којих покрајинских се
кретаријата ће бити акценат у 2019.
години?
– Као што сам на почетку рекао, ова
Покрајинска влада је тим стручних,
озбиљних и напретку АП Војводине
посвећених људи. С обзиром да су
они и на челу покрајинских секретари
јата, директан одговор на ваше пита
ње је – свих! Свака област друштве
ног живота је нашим људима важна и
ми заиста чинимо све да сваку област,
у њиховом интересу, развијамо и уна
пређујемо. 
С. Цуцанић
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БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ, МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ

Од нових мера аграрне
политике највећу корист
имаће сточари

Ове године пољопривредна производња је нарасла за 16
одсто, али мени је идеја да то претворимо у полупроизводе
и финалне производе и да нам та индустрија расте. Јер
нема развоја ни једне земље на примарној пољопривреди.
Та земља не постоји на планети. Само оне земље које фор
сирају прехрамбену индустрију, прерађивачку индустрију
могу говорити о расту, каже Бранислав Недимовић
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ародна скупштина Републике
Србије је усвајајући буџет за
наредну годину обезбедила 7,2
милијарде динара више за пољопри
вреду него што је то било опредеље
но ове године. Субвенције у пољопри
вреди ће бити на нивоу од 41,5 мили
јарди динара. Са министром пољо
привреде на крају ове године разгова
рали смо о повећању аграрног буџета,
али и томе у којој мери су испуњени
циљеви министарства у 2018. години.
– За 2018. годину министарство
пољопривреде је поставил о три
циља. Један је изградња система за
наводњавање и почетак изградње
аутоматске противградне заштите. До
сада смо 48 хиљада хектара земље
ставили под систем за наводњавање.
Урадили смо двонаменске системе,
који сада служе и за одводњавање и
за наводњавање. Значи, држава је на
48 хиљада хектара урадила потребну
инфраструктуру. Вода је тамо присут
на и омогућено је пољопривредници
ма да постављају своје индивидуалне
системе. Што се тиче противградне
заштите, почели смо да градимо
радарски центар Ваљево. Урађено је
19 таквих станица, и још треба да се
уради 80 противградних станица, које
ће бити потпуно компјутеризоване, у
наредних месец и по дана. Тим систе
мима ће се убудуће управљати из
једног центра, они ће бити без људ
ских посада и то ће бити сигурнији
вид заштите. Други постављени циљ
се тиче безбедности хране. Лабора
торију за контролу квалитета млека
смо отворили почетком године, а
акредитација је стигле пре неколико
дана. Тако да су испуњени сви усло
ви, како би се млеко плаћало по ква
литету. До сада су квалитет млека
контролисале лабораторије прерађи
вача и откупљивача, тако да су произ
вођачи били у незавидном положају.
Сада се отвара могућност независне
контроле која ће њима свакако уна
предити положај на тржишту. То је
важна ствар, тога није било неколико
деценија. Трећа ствар која нам је
била важна је да крену имплемента
ције ИПАРД-а. Сва три циља смо
испунили, рекао је министар Брани
слав Недимовић.
: Како стоје ствари са
MМNOVINE
НОВИНЕ:
конкурсима за средства ИПАРД
фондова? Да ли сте задовољни?
БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ: До
сада је расписано пет конкурса. Три
су у потпуности завршена, два су још
у току. Ради се о набавци трактора,
пољоп рив редн е
механ из ац ије,
изградњу складишних и прерађивач
ких капацитета. До сада имамо 503
апликације, преко 300 захтева смо
обрадили. Урађено је 300 решења, а
девет захтева је већ реализовано,
обрађено и оправдано. Први реали
зовани пројекат је у Руми, и прве
паре Европске уније стићи ће у Руму,
негде после 25. децембра.

За 2018. години
министарство
пољопривреде је
поставило три циља.
Један је изградња
система за
наводњавање и
почетак изградње
аутоматске
противградне
заштите. Други
постављени циљ
се тиче безбедности
хране. Лабораторију
за контролу квалитета
млека смо отворили
почетком године, а
акредитација је стигла
пре неколико дана.
Трећа ствар која нам
је била важна је да
крену имплементације
ИПАРД-а. Сва три
циља смо испунили

26. DECEMBAR 2018.

Буџет за пољопривреду ће у
2019. години бити већи него ового
дишњи. Шта ће бити приор
 итети
када је реч о субвенцијама и да ли
ће оне бити веће него до сада?
Пољопривредни буџет за 2019.
годину у односу на 2018. годину уве
ћан је за 20 одсто. После војске, то је
највеће повећање буџета, и оно се у
највећој мери односи на повећање
субвенција. Морам нагласити да
систем субвенција у наредној години
остаје исти, са нагласком на субвен
цион
 исање набавке механизације,
опреме, система за наводњавање,
индивидуалних противградних мре
жа, где је поврат средстава био и
остаће 50 до 60 одсто. Дакле, свега
оног што подиже квалитет пољопри
вредне производње. Значајно пове
ћање субвенција имаћемо у сточар
ству. У товном говедарству износ по
грлу се повећава са десет на 15
хиљада динара, а када је реч о при
плодним грлима, са десет на 20
хиљада динара. Фали нам генетског
материјала, не само због отвореног
тржишта у Турској, него и због нових
тржишта у Кини, Израелу, Египту,
Либану, Уједињеним арапским еми
ратима, тако да нам је потребно све
више телади. Квота за Турску је већ
са пет хиљада тона повећана на
седам хиљада, с тим да ће вероватно
она ићи на десет хиљада тона гове
ђег меса годишње. Највећи део гове
да потиче са простора, Мачванског
округа, Сремског, Јужнобачког и
Јужнобанатског, с тим што се тај обу
хват шири на западну Србију, све
доле до Рашког округа.
Ко ће имати највише користи од
ових мера министарства?
Од ових мера министарства пољо
привреде највише користи ће имати
пре свега сточари, и они ратари који
улажу у механизацију.
Услови у пољопривреди се дра
стично мењају. Некада је максимум
земље од 10 хектара био довољан
да се од ратарства лепо живи.
Колико је данас оптимални пољо
привредни посед?
Зависи о којој врсти производње је
реч. Оптималан посед земљишта
када је ратарство у питању је 50 хек
тара. Испод тога је бесмислено при
чати, ако се човек само тиме бави,
без обзира да ли има земљу у поседу
или је узима у аренду. Што се тиче
воћарства, са два – три хектара може
добро да се живи ако је у питању кул
тура за којом постоји тражња на
тржишту, попут вишње, боровнице,
шљиве. С тим што је код боровнице
највеће улагање. Кад је реч о повр
тарству, са пластеником од једног
хектара, може да се заради хиљаду
евра месечно. Али, мора да се ради.
У сточарству са 40 свиња може да се
заради плата која би се зарадила у
некој фабрици у сменском раду, док
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ву? Имате ли прецизне податке?
Због ових мера прехрамбена инду
стрија Србије губи око 250 милион
а
евра. Ми смо до сада на КиМ извози
ли робе у вредности од 480 милиона
вера, а 250 милиона отпада на пре
храмбену индустрију. Највећи про
блем је ту са млеком и пшеницом.
Тражимо нова тржишта, али доста те
робе се продаје у околне земље па се
реекспортује на Косово. Али, то је
њихов проблем. Међутим, чињеница
је да они не могу без наше робе која
је најквалитетнија и најјефтинија.

са десет бикова може да се обезбеди
озбиљан приход. Са рецимо 30 бико
ва само од државних субвенција
моћи ће да се обезбеди једна плата,
плус што цена бикова расте. Али
опет понављам мора да се ради. Нај
већи проблем је пољопривреди је
што мора да се ради.
Немојте тако, ако ико зна да мора
да се ради то су сигурно пољопри
вредници.
Ови млађи баш и не знају. Највећи
проблем имамо у ратарству, људи
имају 20 – 30 хектара и са тим посе
дом не могу да буду конкурентни.
Реално, у ратарству има посла 25 до
30 дана годишње. То су нам најугро
женије групе, у воћарству они који
имају мање од хектара под воће, и у
ратарству они са поседном мањим од
30 хектара. Они ће морати да дивер
сификују производњу или тржиште
да уради своје. Има ту једна, на око
нелогичност, у Мађарској и Румунији
је цена хектара земље, која није
лошијег квалитета, од пет до осам
хиљада евра. Код нас је од 12 до пет
наест хиљада, и опет је тешко наћи
земљу. То се дешава зато што све
више пара иде у пољопривреду.
Да ли српска пољопривреда
нужно иде ка укрупњавању посе
да?
Не само ка укрупњавању поседа, то
је можда тренд у Војводини. Што се
тиче воћарства ту морамо ићи на
диверсификацију производње и отва
рање прерађивачких капацитета како
бисмо повећали потражњу за сирови
нама из примарне пољопривреде.
Због тога је Влада је спремила посеб
ну уредбу за подстицање инвестици
ја, не по радном месту него по нивоу
технолошких иновација, опреме која
се улаже и доступном тржишту, јер
суштина је у тржишту. Ево, данас сам
отварао фабрику за прераду соје у
брашно, уље ... Када се продаје про
извод већег степена финализације
остварује фактор мултиплик ација
три, четири, пет. И то је идеја, да се
не продаје сировина, него да се та
сировина оплемени и на тај начин
оствари већи профит.

Само оне земље
које форсирају
прехрамбену
и прерађивачку
индустрију могу
говорити о расту.
Нарочито у преради
говеђег и овчијег меса,
преради воћа и
поврћа, и преради
житарица у скроб,
уље и друге
производе

Колико је наша пољопривреда
погођена увођењем такси на Косо

Покретни панели на Сави
Министарство пољопривреде и
водопривреде са Светском банком
ради пројекат обезбеђења леве оба
ле Саве, од Старог моста до Капета
није, што је био најрањивији део оба
ле. Ради се комплетна реконструкција
кеја уз изградњу мобилних панела
који ће за 1,2 метра подићи одбрану
од реке Саве. Та тачка је до сада
била 850, а сада ће бити 970 центи
метара. Паралелно са тим радиће се
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и реконструкција газећег дела, са
новим садржајима и мобилијарима.
Вредност инвестиције је око 1,5 мили
она евра са изградњом складишта за
одлагање мобилних панела. Посао би
требао да почне у априлу и требао би
да буде завршен до септембра –
октобра следеће године. Када тај
посао завршимо, радићемо и десну
обалу Саве, односно Мачванску
Митровицу.

Шта су средњорочни планови
минис тарс тва
пољоп рив ред е?
Шта је ваш циљ у наредних рецимо
три до пет година? Где треба да
тражимо шансу за српску пољо
привреду?
Ја у наредне три године очекујем
да не расте само пољопривредна
производња, нама није само то циља.
Ове године пољопривредна произ
водња је нарасла за 16 одсто, али
мени је идеја да то претворимо у
полупроиз воде и финалне производе
и да нам та индустрија расте. Јер
нема развоја ни једне земље на при
марној пољопривреди. Та земља не
постоји на планети. Само оне земље
које форсирају прехрамбену инду
стрију, прерађивачку индустрију могу
говорити о расту. Нарочито у преради
говеђег и овчијег меса, преради воћа
и поврћа, и преради житарица у
скроб, уље и друге производе. Ту
постоји потенцијал за раст и зато ће
држава те секторе стимулисати. У
последњих двадесет година најмање
инвестиција је било у прерађивачкој
индустрији. Ми смо субвенционисали
углавном број запослених, а у овој
индустрији имате релативно мали
број запослених али зато се улагања
мере десетинама милиона евра.
Годину дана је министарство пољо
привреде радило на том концепту, да
висина субвенција зависи од нивоа
технолошког улагања и то ће коначно
заживети.
Претпостављам да ће се у том
случају морати освајати нова
тржишта?
Ми производимо више хране више
него што нама треба. Увоз у пољо
привреди је 2,2 милијарде евра, а
извоз је 3,9 милијарди евра, што зна
чи да је суфицит 1,7 милијарди евра,
у 2017. години. У 2018. години тај
тренд ће бити задржан, а у следећој
години суфицит ће бити и много већи.
Мени је идеја да ми направимо 5 – 6
милијарди евра извоза. Када то
достигнемо, можемо рећи да смо
направили добар посао, мада сма
трам да имамо потенцијала и за
извоз од десет милијарди евра. Али,
за то је потребно да се реконфигури
ше прехрамбена индустрија.
С. Цуцанић
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ВЛАДИМИР САНАДЕР, ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Мало смо запоставили села
али ћемо то надокнадити
У Митровици ће
проценат
незапослености
бити толико
низак, да ћемо у
будућности
тешко моћи да
прихватамо
инвестиције
великих
компанија, јер
ће нам фалити
радника.
Наравно, сви
су добродошли
и очекујемо да
ћемо на бази
тих инвестиција
у Митровицу
довести још
људи који ће ту
пронаћи
запослење
и остати у
нашем граду

Владимир Санадер

Г

одина 2018., којој се полако ближи
крај, у Сремској Митровици је про
текла у духу великих инфраструк
турних пројеката. Улагало се у путеве,
завршене су реконструкције улица
Вука Караџића и Железничке, рекон
струисан је Житни трг, а завршетком
радова на изградњи нове Основне
школе „Добросав Радосављевић

Народ“ у Мачванској Митровици и
почетком радова на изградњи нове
Основне школе „Јован Поповић“ у
Сремској Митровици, локална самоу
права је показала да води рачуна и о
образовним условима у Граду. Градо
начелник Владимир Санадер задово
љан је оним што је за протеклих годи
ну дана постигнуто.

– Оно што смо замислили, можемо
рећи да смо 80 до 90 посто успели да
завршимо. Завршили смо три велике
инвестиције. Отворили смо школу у
Мачванској Митровици, а спремамо се
и за другу фазу радова, који подразу
мевају изградњу спортске хале, што
модерније и функционалније. Што се
тиче осталих послова, успели смо да
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завршимо реконструкцију улице Вука
Караџића, уз помоћ Покрајинске вла
де. Завршени су радови на првој фази
реконструкције Железничке улице, где
смо наишли на разумевање Путева
Србије и Владе Републике Србије, који
су финансирали највећи део пројекта.
Када је реч о осталим инфраструктур
ним пројектима, они су завршени.
Започели смо изградњу сервисне сао
браћајнице код Лидла и новог трговин
ског центра Стоп-шоп, који се граде у
насељу 29. новембар. Издвојио бих и
реконструкцију Житног трга, уз помоћ
Министарства културе. Мислим да смо
ту направили репрезентативан про
стор за наше манифестације и читаво
лето имали смо велики број културних
дешавања. Тај простор ћемо макси
мално користити за промоцију Града.
Морам да истакнем да је рестаурација
Житног трга рађена према захтевима
стручњака, који се годинама баве Сир
миумом. Наравно, ту је и Трг инвести
тора, који треба да буде симбол града
који сада већ има двадесетак озбиљ
них инвеститора. Чињеница је да на
крају 2018. године имамо само око три
и по хиљаде незапослених и то је нај
већи успех који смо постигли. Сада
Митровица има око двадесет хиљада
запослених, који претежно раде у при
ватном сектору – рекао је градоначел
ник Владимир Санадер.
MМNOVINE
НОВИНЕ:: Када смо већ код Трга
инвеститора, колико нових радних
места је отворено у Сремској Митро
вици током 2018. године? Можемо ли
да очекујемо нове инвестиције?
– Ми добијамо податке од Национ
 ал
не службе за запошљавање, и, отпри
лике, у току године запошљава се око
хиљаду људи. Када сам постао градо
начелник, имали смо око шест хиљада
незапослених, сада их је око три и по
хиљаде. Што се тиче нових инвестици
ја, очекујем да ће аустријска компанија
Батимат почети радове у радној зони
Језеро следеће године. То неће бити
велика инвестиција са масовним запо
шљавањем. Они планирају од 50 до
100 запослених. Ипак, нама су и мање
фирме добродошле, с обзиром на то
да су се постојећа предузећа прошири
ла и још увек се проширују. У Митровици
ће проценат незапослености бити
толико низак, да ћемо у будућности
тешко моћи да прихватамо инвестиције
великих компанија, јер ће нам фалити
радника. Наравно, сви су добродошли
и очекујемо да ћемо на бази тих инве
стиција у Митровицу довести још људи
који ће ту пронаћи запослење и остати
у нашем граду.
Да ли је Град измирио све обавезе
према извођачима радова за подво
жњак и базен?
– Извршили смо обавезе по свим
ситуацијама које су испостављене.
Базен је сто посто измирен, а подво
жњак је неизмирен у једном малом про
центу, реч је око 0,5 одсто. Очекујем да

ћемо до краја године завршити ком
плетну причу о финансирању подво
жњака и базена. За школу у Мачванској
Митровици више не постоје дуговања.
Што се тиче три велике инвестиције,
које сам споменуо, могу да кажем да
смо их исплатили и да можемо да раз
мишљамо о новим инвестицијама.
Морам да напоменем да је почела
изградња Основне школе „Јован Попо
вић“, која се финансира средствима
Покрајинске владе, са 80 процената, а
одређени проценат ће дати и Град.
Задовољни смо нивоом инвестиција
које је Покрајина усмерила ка Сремској
Митровици.
Сведоци смо да се сам град Срем
ска Митровица убрзано развија.
Велика средства се улажу у путну
инфраструкт уру, граде се кружни
токови, нове улице... Међутим,
мислите ли да је потребно више
пажње посветити селима? Инфра
структура у селима је у прилично
лошем стању, и то не само у селима
попут Лежимира где су путеви у
катастрофалном стању, већ и у дру
гим сремским селима, попут Лаћар
ка, Кузмина, Мартинаца и слично. Да
ли мислите да је потребно равно
мерније улагати средства у град и
села?
– Ми јесмо, да тако кажем, мало
запоставили села. Она ипак нису пот
пуно запостављена, јер мој претходник
Бранислав Недимовић је много радио
на сеоској инфраструктури и у једном
моменту инфраструктура у нашим
селима је била доведена до задовоља
вајућег нивоа. Наравно, то никад није
довољно, тако да се ми већ у 2019.
години враћамо у села, да завршимо
оно што није завршено. Ту пре свега
мислим на путну инфраструктуру. Већ
сада активно радимо на једном јавно приватном партнерству, које би треба
ло да доведе до тога да дугорочно
имамо извођача радова на одржавању
инфраструктуре, како бисмо обезбеди
ли да се у краћем року уради много
више посла него до сада. Мислим да
ћемо већ следеће године успети да
надокнадимо све оно што нисмо уради
ли у претходне две године. Такође, у
селима ћемо радити каналску мрежу,
заједно са Водама Војводине, која ће
спречити бујичне поплаве, које нам у
фрушкогорским селима стварају про
блеме. Каналску мрежу радимо, поред
Фрушке горе, и у Мачви и у Срему.
Наставићемо са радовима на атарским
путевима, а кренућемо и са гасифика
цијом свих наших села у сарадњи са
Србија-гасом. Надам се да ћемо у
наредне три године гасификовати ком
плетну територију града, а вредност
инвестиције је око 12 милион
 а евра.
Наредне године, радићемо и на кана
лизационој мрежи.
Колико новца је током 2018. године
уложено у канализацион
 у мрежу у
Лаћарку, а колико се планира у 2019.
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години? Има ли изгледа да у доглед
но време Лаћарак, као највеће село у
Србији, добије комплетну канализа
цион
 у мрежу? Ако Град не може сам
да финансира решавање овог еколо
шког проблема, постоје ли неки дру
ги фондови?
– Ове године није рађена канализа
цион
 а мрежа у Лаћарку, баш из разлога
што смо морали да сервисирамо све
поменуте дугове и обавезе. Надам се
да ћемо следеће године смоћи снаге да
поново започнемо са увођењем кана
лизације у том селу. Није било повољ
них конкурса и мислим да ћемо увође
ње канализације у Лаћарку морати да
решавамо на други начин, и то кроз
јавно - приватно партнерство, када
будемо радили пречистач отпадних
вода. Све то ћемо морати да урадимо
одједном, јер немамо довољно новца
да урадимо велики део канализационе
мреже. Радимо парцијално и показало
се да то није добро. Мислим да ћемо у
једном потезу покушати да довршимо
започето, плус другу страну која није ни
испројектована.
Да ли страхујете од тога да ће
митровачка села остати празна?
Пољопривреда на малим поседима
је све мање исплатива, радно спо
собно становништво се сели у град,
а сведоци смо и све веће градње
стамбених објеката у Сремској
Митровици. Мислите ли да је то
узроковано повећањем броја ста
новника у граду на уштрб смањења
броја становника у селима?
– Мали посед је највећи проблем
српске пољопривреде и то је нешто
што је наслеђено из претходног перио
да. Некад се од тог малог поседа могло
живети, али и тада су људи који су га
имали радили у фабрик ама попут
Матроза, Митроса... Они су свој буџет
само допуњавали приходима од пољо
привреде. Сада је то постало много
теже и један број људи се одлучује да
свој мали посед замени станом у граду.
Чак и ако му стан не треба за живот, он
ће га издавати и добијати много више
новца него од издавања земље. Тако
ђе, људи су се запослили, могу да уђу
у стамбене кредите и реше своје стам
бено питање, па се стамбени објекти
граде и због тога. Они који желе да се
баве пољопривредом остаће на селу, а
и у развијеним земљама пољопривре
дом се бави само мали проценат ста
новништва.
Како сте задовољни радом јавних
предузећа током 2018. године?
– Могу да кажем да наша јавна пред
узећа нису корисници буџетских сред
става, што је веома важно. За ЈКП
Комуналије могу да кажем да се на
улицама види да је град чист и да пред
узеће апсолутно добро функционише.
Водовод својим инвестицијама прати
Град. Где год радимо рекнструкције
инфраструктуре, они мењају све инста
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лације о свом трошку. Имамо добар
квалитет воде и немамо проблема са
снабдевањем у летњем периоду. Реша
вамо проблем са водоснабдевањем у
Чалми и Дивошу, следеће године бисмо
требали да почнемо да градимо водо
водну мрежу у Раденковићу. Још нам
остаје само да решимо питање Бингу
ле, и онда ће читава наша територија
бити покривена водоводном мрежом.
Нажалост, када је реч о ЈП Топлифика
ција, имамо проблем у томе што произ
водњу топлотне енергије преузимамо
од Панонских електрана и незадово
љан сам јер још увек нисмо успели да
преузмемо производњу енергије на
себе. Овако, морамо да пратимо раст
цена енергената.
Што се тиче цене грејања, како
коментаришете њено повећање од
преко 17 одсто?
– Методологија за обрачун цене гре
јања је прописала Влада Републике
Србије и јавна предузећа морају да је
примењују. Оно што та методологија
допуштa је да локална самоуправа не
прихвати цену коју она искаже. Посту
пајући по методологији ЈКП Топлифи
кација и њихов надзорни одбор је усво
јило цену која је за 35 одсто већа од
претходне. Када су дошли са том
ценом, ја са њом нисам могао да се
сложим, јер би толико повећање било
велики удар на буџет наших грађана.
Цена грејања која је још увек на снази
је формирана на бази цене гаса од око
28 динара по кубику. Сада је она око 37
динара по кубику, односно, временом
је достигла ту цифру, али ми нисмо
повећавали цену све док смо сматрали
да предуз еће може да послује позитив
но. Из тог разлога, разговарали смо са
менаџментом ЈКП Топлифик ација и
видели колико је неопходно да подиг
немо цену грејања, како би га уопште
било, а то је повећање од око 17 одсто,
што је минимум. Цена би била још
већа, да не користимо сунцокретову
љуску као енергент.
Како оцењујете здравствену и
социјалну заштит у у Граду током
минуле године?
– Мислим да смо током године успе
ли да пребродимо кризу са смањеним
бројем лекара на нашем разуђеном
подручју. Финансирамо десет лекара у
сеоским амбулантама и за њих се сва
ки месец издваја милион динара из
градског буџета. Желимо да наши гра
ђани на селима имају свог лекара,
макар једном у току недеље у мањим
местима, у неким местима два до три
пута, а негде и сваки дан. Мислим да је
то стандард који ћемо очувати. Про
блем је што имамо доста насељених
места и њихова мрежа је разуђена, али
ћемо се потрудити да амбуланте у тим
местима имају медицинско особље.
Улагаћемо и у амбуланте, у сарадњи са
Канцеларијом за јавна улагања биће
реновирана амбуланта у Раденковићу,
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изградиће се нова амбуланта у Шашин
цима. Оно што смо започели са Радин
цима и Бешеновом настављамо даље,
и сваке године ћемо улагати у те објек
те јер примарна здравствена заштита у
селима нам је веома битна. Што се
тиче социјалне заштите, ове године
смо са Министарством за рад, социјал
на и борачка питања поделили триде
сет милион
 а динара једнократне помо
ћи угроженим породицама за куповину
огрева. Редовни послови Центра за
социјални рад теку несметано, а народ
на кухиња и даље функционише. Сви,
којима је помоћ потребна су збринути и
ја сам задовољан.
Шта нас чека у 2019. години? Које
пројекте можете да најавите?
– Надам се да ћемо оно што смо
започели завршити, пре свега изград
њу ОШ „Јован Поповић“, која ће бити
једна од најмодернијих школа у Србији.
Чека нас реконструкција другог дела
Железничке улице са платоом испред
железничке станице, а очекујем и зна
чајна улагања у саму железничку ста
ницу од стране Железница Србије.
Такође, представници Сирмиумбуса су
најавили реновирање аутобуске стани
це, тако да ћемо, што се тиче превоза
путника, бити комплетно инфраструк
турно опремљени. Поред тога, како је
најавио и министар Недимовић, Репу
блика Србија ће доста новца уложити у
Сремску Митровицу. Једна од најзна
чајнијих ствари која нас очекује је
набавка панела за одбрану од поплава.
У селима ћемо градити доста објеката,
а предвиђено је и да се изгради четири
или пет капела у сеоским гробљима.
Наставићемо са одржавањем свега
што имамо. Надам се да ћемо заврши
ти и пројекат јавно-приватног партнер
ства по питању јавне расвете, где ћемо
покушати да заменимо све енергетски
неефикасне светиљке у граду новим
лед светиљкама, које ће нам донети
уштеду електричне енергије.
Шта бисте на крају године поручи
ли Митровчанима и становницима
митровачких села? Шта они могу да
очекују у наредној години?
– Пре свега, свим нашим грађанима
желим срећну, успешну и здраву 2019.
годину. Оно што могу очекивати од
локалне самоуправе је то да ћемо
наставити да радимо овим темпом.
Мислим да су резултати нашег рада
видљиви, а разговараћемо са грађани
ма и о томе шта би требало да урадимо
у њиховим местима. Ми смо увек ту да
их чујемо, припремимо и планирамо
пројекте и финансијска средства да им
помогнемо по питању свега што им је
неопходно, како на селу, тако и у граду.
Желим да Митровица има још више
становник а него што их је сада, и
надам се да ће целокупна привредна
ситуац
 ија довести до повећања броја
Митровчана.
Разговор водио:
Немања Милошевић
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СЛАЂАН МАНЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА

Да нас буде више
него прошле године

Слађан Манчић: Добрих пет година

К

рај године се поклапа и са дату
мом, када је Српска напредна
странка преузела власт у рум
ској општини, тако да се ове наврша
ва пет година. У том периоду, Рума је
била велико градилиште: отварале су
се фабрике, сређивале школе и амбу
ланте, асфалтирали путеви, отварали
вртићи…
Управо зато, наш разговор са Сла
ђаном Манчићем, започињемо суми
рањем онога, шта је у тих пет година
урађено, када је реч о консолидаци
ји јавних финансија, инвестицијама,
отварању фабрика и запошљавању.
СЛАЂАН МАНЧИЋ: Пет година је
иза нас, две кључне ствари, које смо
успели да урадимо за тих пет година
су, прво да упослимо људе – мислим
да смо створили услове да много
инвестиција дође у нашу општину,
изграде се погони и омогуће отвара
ње доста радних места. То нам је било
преко потребно, прилика да се људи
запосле и раде, на задовољство мојих
сарадника и мене. Друга битна ствар
– консолидација и пуњење буџета, као
и стабилна ситуац
 ија у буџету. У про
теклих пет година приходна страна

Пет година је иза нас,
две кључне ствари,
које смо успели да
урадимо за тих пет
година су, прво
да упослимо људе,
а друга битна ствар
је консолидација и
пуњење буџета

је дуплирана. То су две кључне ства
ри, све остало је произашло из тога.
На евиденцији незапослених пре пет
година је било око 7.060 лица, а у овом
моменту их је око 3.500. Математички
речено, запослено је исто толико, али
морамо имати у виду, да су пристиза
ли млади људи, који су се пријављи
вали на евиденцију, има и оних који
нису ни били на евиденцији а запо
слили су се, нпр они, који су се бави
ли пољопривредом, тако да је преко
4.000 лица у овом периоду запосле
но. Имамо велики број запослених и
из суседних општина, што показује да
смо створили услове за запошљавање
како наших, тако и грађана суседних
општина.
MМNOVINE
НОВИНЕ:: Када смо правили про
шли новогодишњи интервју, било је
око 100 милион
 а евра инвестиција,
ове се помиње 200 милиона.
– Само компанија Митас, односно
Телеборг који их је купио, је уложи
ла 22 милиона евра у изградњу новог
погона, да не говоримо о томе, да се
приводи крају пети погон Хачинсона,
ново улагање Ла линеа верде, и њихо
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Отварање реконструис
 ане Главне улице

во улагање вредно три милиона евра
у пластеничку производњу, изград
ња, сада трећег погона у Хелт керу –
њима смо земљиште продали пре два
месеца. Ту су и Албон са другим пого
ном, компанија ДАГ, кожара се проши
рује, ВАИ-ВАИ, сви су они убацили и
нову опрему и отварали нове линије за
производњу. Има ту и других улагања,
и тако долазимо до 200 милиона евра
инвестиција. То се осети и кроз опоре
зивање имовине привредних субјеката
и физичких лица, коју ми радимо кроз
пореску администрацију. Други извор
пуњења нашег буџета, поред пореза
на зараде, је тај огроман новац који је
допринео стабилизацији буџета.
На почетку су Инђија, Стара Пазо
ва, Пећинци, Сремска Митровица,
били испред Руме и тада је био циљ
да Рума постане лидер у региону. Да
ли је то и остварено?
– Многи градови и општине су у то
време били испред нас, по инвести
цијама, развоју града, запошљавању.
У то време они су били атрактивнији
и доста испред нас. Када смо ми, као
људи и странка добили могућност да
управљамо Општином, пожелео сам,
да и ми тај ниво достигнемо и престиг
немо, и мислим да смо успели да од
Руме направимо средину интересант
ну за инвеститоре. Направили смо кру
пан корак, мислим да смо их сустигли
и рекао бих, имајући у виду број отво
рених компанија, да ниједна општина,
слична нама по територији и броју ста
новника, није успела да уради то што
смо ми у овом временском периоду.
Оно што се не види, али је битно,
то је подизање капацитета Општин

ске управе, добијање сертификата и
стандарда, брзина издавања дозво
ла и то инвеститори увек похвале.
– Реорганизовали смо Општинску
управу и озбиљно смо пратили све
инвеститоре у њиховим потребама
у административном смислу, јер они
немају времена да чекају. Морам да
похвалим одељења Урбанизам, ЈУП
План, бившу Дирекцију, а сада Пар
кинг и инфраструктуру, што су брзо
реаговали, пратили смо и препоруке
надлежних министарстава у смислу
издавања грађевинских дозвола. Ту
смо међу првима, по брзини издава
ња локацијских услова и грађевинских
дозвола. Зато смо добили и одређена
признања и од НАЛЕД-а и ГИЗ-а, као и
Покрајинске владе. Ове године добили
смо БФЦ сертификат за Југоисточну
Европу, као општина са најповољни
јом климом и ту смо међу лидирема у
Србији, поред Београда, Новог Сада,
Сомбора, и Рума је лидер у привлаче
њу инвестиција. То нам даје сатисфак
цију и потврду, да то што радимо има
смисла, али и да даље тако радимо.
Ове године је много рађено оног
што се види: Главна улица, улице у
Буђановцима, јавна расвета на Рум
ској петљи, улице и путеви, али и
пуно, кроз пројекте, у смислу да се
добије новац са виших нивоа вла
сти – ове године се у румску општи
ну слило око пола милијарде дина
ра.
Стабилизацију буџета видимо шеф
Одељења за привреду и ја, евентуал
но, још неко ко гледа извод. Мукотрпан
рад је прикупљање новца. У овој годи
ни смо били у ситуац
 ији да радимо
доста скупих, капиталних ствари, које
може да види сваки становник наше

општине и то је резултат нашег пређа
шњег рада. Када нешто крене и када
се постави на здраве темеље, онда
долази и то да, на основу пројеката,
привучемо много новца и са виших
нивоа. Значи да радимо на пројекти
ма, који су од значаја за нашу општи
ну, а то показује и да имамо изузетну
конекцију са Покрајинском и Републич
ком владом и њима, такође, дугујемо
ове добре резултате. Зато и не чуди,
да смо кроз суфинансирање уради
ли Главну улицу, две кључне улице у
Буђановцима, расвету, 100 милион
а
динара за пречистач, који завршавамо
20. јануар
 а. То је много новца којег смо
унели у румску општину, али и правил
но искористили и оправдали добијена
средства. Зато Рума има нов изглед,
а нама је то дало додатни елан, да се
заједно може много више и тај тренд
заједничког суфинансирања ћемо
наставити, јер тако растерећујемо наш
буџет.
Општински буџет за наредну годи
ну пројектован је на две милијарде
и 61 милион динара.
– Пројекције претходних буџета су
рађене на реалним основама и такав
је случај и са буџетом за 2019. годи
ну, али и на основу анализе прихода
и расхода у текућој години. То су нам
били параметри. Направили смо доста
добар и реалан буџет, који је и инвести
цион
 и, али и социјални, јер је покрио
све оне категорије у смислу социјалног
давања. Овај буџет је за 100 милиона
нижи, у односу на 2018. годину, али
морамо узети у обзир да смо ми те
године имали на рачуну 100 милион
а
динара које нам је у јуну 2017. године
пребацило Министарство привреде за
изградњу пречистача отпадних вода
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у радној зони Запад. Ова година је за
румску општину била изузетна, што се
види и по реализацији буџета, која је
до половине децембра била 1,7 мили
јарди динара, без пренесених сред
става. Подсећам да је 1. јануара 2014.
године буџет био 970 милиона динара.
Сама пројекција буџета, на нешто пре
ко две милијарде динара, говори да
сви морамо дати свој максимум, како
би задржали континуитет развоја и
улагања, свега што грађанима омогу
ћује бољи и квалитетнији живот.
Рума је специфична по бесплат
ном вртићу за све, имамо одлуку о
вантелесној оплодњи, суфинанси
рање сређивања фасада…
– То показује да реализујемо нове
идеје, како да помогнемо директно
грађанима, да их растеретимо у тро
шковима. Доста њих је добило могућ
ност да се запосли, али и да мењају
посао. Ми смо у тим неким одлукама
пионири и јединствени по томе, као
та о бесплатном вртићу, суфинанси
рању фасада на зградама колектив
ног становања, ради лепшег изгледа
града, појачане енергетске ефикасно
сти. Ми суфинансирамо две трећине
тих трошкова, дајемо преко стотину
стипендија студентима, спортистима,
новчану помоћ социјално угрожени
ма… Нисмо овде да би само трошили
буџет и имали плате, ми у Општинској
управи и јавним предузећима. Има још
много начина на које можемо изаћи
грађанима у сусрет, ништа није могуће
решити преко ноћи. Ма колико већи
на грађана била задовољна, увек има
људи, који су склони да наше потезе
критикују, али ми из те критике извла
чимо оно најбоље, и из одређених кри
тика нама дође и нека идеја шта још
да урадимо. Нама је главни циљ, да
што више помогнемо грађанима. Ту су
и пољопривредници, којима помажемо

Нови погон Ла линеа верде
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кроз суфинансирање камате, осигура
ње…Апсолутно се трудимо да будемо
креативни, како би већина људи осети
ла да је ова власт део народа.

Ма колико већина
грађана била
задовољна, увек
има људи, који су
склони да наше
потезе критикују,
али ми из те критике
извлачимо оно
најбоље, и из
одређених
критика нама дође
и нека идеја шта још
да урадимо. Нама је
главни циљ, да што
више помогнемо
грађанима

Један од приор
 итета у наредној
години ће свакако бити инвестици
ја у нову зграду Општинске управе.
– Ја сам, Јарац у хороскопу и доста
сам упоран, волим да све оно што
обећамо и урадимо. Ова година је
обиловала бројним реализованим
пројектима, ми смо и буџет тако про
јектовали, са најмање пет капиталних
пројеката, а сигуран сам да ће најма
ње три бити реализована. Ту мислим
на зграду општинске управе, вртић,
асфалтирање Сремске улице, изград
њу котларнице на Тиволу, све оно што
ће нам реализацијом донети уштеду.
Када је реч о згради општинске упра
ве, олакшаће се и грађанима и нама.
Котларница на Тиволу је важна, јер
сада месечно прави губитак од шест
милион
 а динара, то значи и уштеду и
јефтиније грејање, јер је мазут сада и
најпрљавији и најскупљи енергент. Не
треба рећи да другом фазом вртића
Коцкица, за дужи период решавамо
смештај наше деце. Ту је и асфалти
рање улица, 60 милион
 а имамо за
текуће одржавање, све то, ако реали
зујемо, имаћемо уштеду, а грађанима
ћемо омогућити лакши, бољи и квали
тетнији живот. Нама је приор
 итет и да
се настави како смо радили, у буџету
нисмо смањивали давања. Та соци
јална давања су велика, има око 2.000
људи који примају помоћ, мада има
толико могућности да се запосле, јер
доста њих може да ради, али чак ни
тај део није смањен. Битно нам је да
задржимо континуит ет у привлачењу
инвестиција, конкурисања са пројек
тима код виших нивоа власти, повољ
ну климу за инвеститоре, туристе и у
2019. години ћемо задржати исти ниво
стандарда и давања као и до сада. Без
обзира о којој се средини ради, жели
мо равномеран развој целе општине.
Шта бисте на крају поручили и
пожелели грађанима румске општи
не?
– Грађанима је увек тешко удовољи
ти, ипак, многи су ми честитали и рекли
да нису веровали да ће се неки про
јекти урадити, а јесу урађени. То мени
даје нову енергију! Апеловао бих на
грађане, да се и они укључе и мењају
себе и своју свест, у смислу очувања
имовине и наше инфраструктуре, као
и животне средине. Да не бацамо сме
ће на сваком ћошку, па тако правимо
дивље депоније, да чувамо оно што
имамо, и да се сви заједно потрудимо,
да наш град буде лепши и бољи.
Наравно, желим им све најбоље у
2019. години. Здравље и живот у сло
зи, да имамо што више деце, јер смо
створили услове да млади људи оста
ју. Да нас у 2019. години буде више,
него што нас је било у 2018. години!
С. Џакула
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Година за нама
прилично успешна

О

ва, 2018. година се ближи крају, а
пред сваки нови почетак сумира
се и процењује шта је и колико
урађено. Како је протекла ова година за
грађане и локалну самоуправу у Иригу,
за М новине говори председник Општине
Стеван Казимировић.

Стеван Казимировић: Година за
нама била је прилично успешна, јер смо
решили бројне проблеме у нашој општи
ни. Урађена је реконструкција пута Бања
Врдник – Јазак, проблем са недостатком
воде смањен је захваљујући изградњи
бунара у Нерадину, пољопривредници
ма у Ривици и Малој Ремети олакшан је
прилаз њиховим њивама уређењем
атарских путева, завршена је комплетна
санација и реконструкција основне шко
ле у Иригу. Такође, набављена је тзв.
„паметна учионица“ за модернизацију
наставе, радило се на побољшању усло
ва боравка деце у објектима Дечије уста
нове санацијом санитарних чворова,
фасаде, заменом котла за грејање и
куповином новог намештаја. Лечење
пацијената је унапређено захваљујући
новим апаратима за ултразвучни пре
глед и за лабораторијску анализу крви,
као и новим санитетским возилом. Од
ове јесени Туристичк а организација
добила је нови објекат у Врднику, који је
од велике користи туристима и даваоци
ма туристичких услуга, али и запослени
ма, јер им омогућава квалитетнији рад.
Када је у питању пројекат гасификације
насељених места општине Ириг – Летен
ка, и даље је у току израда пројектне
документације. За неколико дана очеку
јемо и завршетак замене старе уличне
расвете новим штедљивим ЛЕД сијали
цама у свих 12 насељених места. У
2018. години одобрени су нам бројни
пројекти чију реализацију очекујемо
2019/20. године. Ту бих издвојио пре све
га комплетну санацију и реконструкцију
ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“ у
Врднику и радове на повећању енергет
ске ефикасности на образовно-култур
ном објекту у Шатринцима. Планирани
су радови на изградњи бунара Ириг,
опремање Михизове куће и свечано
отварање, као и почетак изградње етнотуристичког комплекса у Шатринцима.
Ове године одобрен је и пројекат за
изградњу објекта за социјално станова
ње у Иригу (зграда са 13 стамбених једи
ница), сва документација је спремна, а
радови ће почети чим временски услови
то дозволе.
Подсетио бих и на изванредне резул
тате младих спортиста. Треба издвојити
наше атлетичарке Ању Ковач из АК Соко
Врдник, Радмилу Загорац из Клуба за
дизање тегова Осми март из Ирига, као
и Слободана Јовановића из Теквондо
клуба Змај из Врдника за постигнуте сјај

Стеван Казимировић

не резултате на првенствима државног и
европског ранга.
: Каква је ситуација била
MМNOVINE
Новине:
са запошљавањем?
– На основу података које смо добили
од Службе за запошљавање и Центра за
социјални рад, израчунали смо да је про
ценат незапосленог радно способног
становништва око 13 одсто. Проценат
незапослених у априлу ове године, када
смо радили последњи пресек, износио је
18 процената. За само осам месеци број
запослених је прилично порастао, а пре
ма подацима Покрајинског секретаријата

за рад, запошљавање и равноправност
полова, Ириг је општина која је ове годи
не остварила највећи напредак на овом
пољу у Војводини. Желео бих да подсе
тим да је пре само три године стопа
незапослености у Иригу износила чак 56
процената тако да је помак евидентан.
Колико сте задовољни реализаци
јом буџета? Да ли је било довољно
средстава за оно што сте планирали?
– Буџет ће бити реализован на нивоу
прошлогодишњег, дакле нешто преко 70
процената. Нисам задовољан у потпуно
сти, али треба узети у обзир да не зави

M NOVINE

26. DECEMBAR 2018.

17

си све од нас. Нпр. многи пројекти су
одобрени ове године, али њихова реали
зација иде тек идуће, тако да то директ
но утиче на остварење буџета. Међутим,
дефинитивно је много боља ситуација
од оне коју смо имали пре неколико годи
на када је остварење буџета било испод
50 процената.
На територији иришке општине се
одржавају и бројне манифестације
које привлаче велики број посетила
ца, како домаћих, тако и гостију.
– Наш правац развоја иде ка развоју
воћарства, виноградарства и туризма. С
тим у вези, скоро све наше месне зајед
нице имају своју привредно-културну
манифестацију које се баве промоцијом,
пре свега, пољопривредних делатности
заступљених у њима и, генерално, про
моцијом и развојем руралног туризма.
Најпознатија међу њима је манифеста
ција посвећена чувару винограда и гро
жђу Пударски дани, а ту су и Јесен иде,
дуњо моја у Јаску, Гушчијада у Шатрин
цима, Коњи поново каскају Малом Реме
том у Малој Ремети, Дани вина у Риви
ци, Видовдански сабор у Врднику. Јазак
је ове године био и домаћин Сусрета
села Србије за регионе Срема, Бачке и
Мачве у организацији КПЗ Србије, Удру
жења културних стваралаца Србије
Завичај и Републичка комисија за оцену
села Србије. Јазак је освојио прву награ
ду међу најуспешнијим селима Србије у
групи села до 1.000 становника, а ово
престижно признање је уручено 22.
децембра у Елемиру. На календару ири
шких манифестација прикључио се у
новембру Мачков дан младог португи
зера чији је главни организатор Винарија
Мачков подрум, а Општина је покрови
тељ. Овај догађај се претходних десет
година одржавао у Новом Саду, а од ове
године организатор је одлучио да мани
фестацију одржи у месту одакле је и
потекло ово младо вино, тако да се тури
стичка понуда Ирига на овај начин и те
како обогатила. Још једну новину је
донела ова година. У хотелу Термал у
Врднику одржан је први део првог Сајма
виноградарства и воћарства – ВИВО
Ириг. Први део Сајма назван је Пут до
знања, јер је замисао организатора била
да понуди посетиоцима драгоцено зна
ње из ове две пољопривредне гране, а
теме су из агротехнике, биологије и еко
номије. Други део Сајма планиран је за
17. март 2019. када ћемо показати опре
му, машине, заштиту, расадничку произ
водњу.
Кажете да сте развој општине усме
рили добрим делом ка туризму. Да ли
је ту забележен напредак?
– Напредак у развоју туризма је више
него евидентан. Поред тога што све
више туриста долази у нашу општину, од
Туристичке организације општине Ириг
добили смо и званичан податак да се у
2018. години регистровало још 20 сме
штајних јединица, што је 30 одсто више
него у претходној години. Сада на тери
торији општине постоји око 1.500 лежаја.
С обзиром на константан пораст интере
совања за овај део Фрушке горе, а самим
тим и за преноћиштем, отпочета је град
ња Фрушких терми у Врднику – два

Стеван Казимировић и Игор Мировић

хотела са 420 лежаја и седам базена, а у
плану су и спортско-рекреативни парк и
један хостел. Такође, одобрена су сред
ства од Европске уније за изградњу
етно-туристичког комплекса у Шатринци
ма, чија се изградња планира у наредне
две године.
Ириг је познат по великом броју
винарија и великим површинама под
воћњацима и виноградима. Каква је
ту ситуација?
– Интересовање за бављење овим
гранама пољопривреде у иришкој
општини дефинитивно расте. Број заса
да воћака и винове лозе повећао се и
ове године, па се сада око 250 хектара
обрадиве површине налази под вино
градима и око 1.200 хектара под воћња
цима. Када су у питању винарије, пре
само неколико година имали смо две, а
у 2018. години бројимо чак седам. Поред
регистрованих, имамо и велики бројних
малих кућних винарија, тако да Ириг, као
некада, засигурно постаје фрушкогорска
престоница вина. Управо овако озбиљно
бављење воћарством и виноградар
ством у иришкој општини је и инспириса
ло организаторе и локалну самоуправу
да осмисле сајам с овом тематиком.
Највеће културно признање у Ири
гу за драмско стваралаштво посвеће
но је Бориславу Михајловићу Михизу.
Како напредују радови на реконструк
цији његове куће и када можемо да
очекујемо отварање?
– Наш велики писац и драматург,
Михиз, у многоме је задужио Ириг и Ири
жане, а најмање што смо могли да учи
нимо било је да престижну награду за
драмско стваралаштво додељујемо
њему у част. Михизова награда ове годи
не додељена је по четрнаести пут у Срп
ској читаоници у Иригу. И последњи пут
на том месту. За ову прилику од идуће
године користиће се Михизова кућа чије
отварање очекујемо на пролеће. Радови

су приведени крају, обављене су јавне
набавке и сада чекамо средства од
Министарства културе за опремање
куће. Поред тога, остаје још да се греја
ње прикључи на гас и кућа је спремна за
отварање. Такође, план је да се једна од
бројних неименованих улица у Иригу
назове управо по нашем великом Ири
жанину.
Да ли Општинска управа има нове
услуге, односно колико се радило на
њеном унапређењу као сервиса гра
ђана?
– Општинска управа од ове године
може да понуди грађанима тзв. е-упра
ву, односно могућност да потребне доку
менте поруче од куће путем интернета.
Како би становништво имало бољи увид
у рад локалне самоуправе и, уопште,
радове и догађаје на територији наше
општине, од ове године отворили смо
ново радно место – особа за односе са
јавношћу. Трудимо се да пратимо трен
дове и да будемо у кораку са новим тех
нологијама и потребама савременог
друштва. Данашњи брз проток инфор
мација, намеће потребу за особом која
ће бити задужена да их путем савреме
них медија - друштвених мрежа, веб-сај
това и електронских новина, брзо и тач
но преноси становништву. Од пре неко
лико дана општински Услужни центар
нуди могућност плаћања администра
тивних такси платним картицама на
лицу места, како становништво не би
морало да губи време на одлазак до
поште или банке.
Шта бисте пожелели Ирижанима за
наредну годину?
– Укратко, пожелео бих свима много
здравља. С тим у вези, у току претходне
године највише смо и радили на унапре
ђењу рада здравствених установа, али и
за оне на којима свет остаје, односно за
децу у вртићима и ђаке.
С. Џ.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД, ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ

Резултати рада
се виде на терену

У претходних
годину дана,
а захваљујући
добром
планирању
и свесни
својих
приоритета и
потенцијала,
као и добром
сарадњом са
републичком и
покрајинском
владом,
успели смо да
реализујемо
најзначајније
пројекте

Предраг Вуковић

П

рви човек Општине Шид Пре
драг Вуковић, на самом крају
2018. године сумира резултате
који су обележили годину на измаку. И
поред бројних изазова током године,
локална самоуп
 рава је успевала да
нађе права решења.

: Крај календарске
MМNOVINE
НОВИНЕ
године обично користимо да суми
рамо резултате. Како оцењујете
рад локалне самоуп
 раве у 2018.
години?

ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ: У претходних
годину дана, а захваљујући добром
планирању и свесни својих приорите
та и потенцијала, као и добром сарад
њом са републичком и покрајинском
владом, успели смо да реализујемо
најзначајније инфарструктурне про
јекте. Резултати нашег рада се виде
на терену, трудили смо се да реали
зујемо оне пројекте, који су имали за
циљ побољшање квалитета живота
наших грађана, а то ћемо наставити
и у будућности.

Шиђане највише занима завр
шетак индустријске зоне. Докле се
стигло?
На аутопуту Е-70 на граници са
Хрватском на површини од 120 хек
тара, кренули смо у изградњу прве
индустријске зоне у општини Шид.
После обезбеђених потребних доку
мената, сагласности и пројектно - тех
ничке документације, на том простору
изграђена је приступна саобраћај
ница S-0, у дужини од 783 метара и
ширине шест метара, којом је омогу
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Изградња водовода у Бикић Долу

ћен бржи и лакши приступ зони, уре
ђена је каналска мрежа, атмосферска
одводња, и доведен гас до индустриј
ске зоне. Тренутно се изводе радови
на изградњи трафо станице и водо
водне мреже. Очекујем завршетак
радова на инфраструктурном опре
мању индустријске зоне, у првој поло
вини наредне године, а то значи да ће
зона бити функцион
 ална. Имаћемо
шта да понудимо домаћим и страним
инвеститорима, а све у циљу отвара
ња нових радних места и побољшања
услова запошљавања наших грађана.
Шта је са најављеним инвестито
рима?
У току ове године имали смо неко
лико разговора са потенцијалним
инвеститорима, за сада још увек не
могу ништа да откривам, али оно што
могу да кажем је то, да ће у Шид врло
брзо доћи први озбиљни инвеститори.
Завршена је водоводна мрежа у
Бикић Долу и Привиној Глави, кад
се очекује да и мештани Љубе и
Моловина добију воду?
Пет насељених места, на терито
рији шидске општине и то Сот, Бикић
До, Привина Глава, Љуба и Моловин
нису имали решено питање водо
снадбевања. Захваљујући подршци
Покрајинске владе, Управе за капи
тална улагања и Покрајинског секре
таријата за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство, успели смо да у
Соту, Бикић Долу и Привиној Глави
доведемо воду у свако домаћинство,
јер то је основна потреба за живот. У
току 2019. године уз помоћ Покрајин
ске владе, вода за пиће стићи ће и у
Љубу и у Моловин, тако да ће пита
ње водоснабдевања бити решено на
целој територији општине Шид .

Урађене су реконструкције поје
диних школа у шидској општини.
Да ли ће се и у наредном периоду
наставити са том праксом?
Један од приор
 итета локалне само
управе је свакако и побољшање усло
ва школовања за сву нашу децу. Током
2018. године реконструисали смо ОШ
„Сремски фронт“ у Шиду, адаптирали и
санирали школе у Моловину и Берка
сову, адаптирали грејање у три објекта
предшколске установе у насељеним
местима Сот, Гибарци и Вишњићево.
У наредној години, преко Канцелари
је за управљање јавним улагањима
Владе Србије, урадићемо енергетску
ефикасност ОШ „Бранко Радичевић“ и
наставак реконструкције ОШ „Сремски
фронт“, обе у Шиду.
Како напредују радови на изград
њи зграде за избеглице у насељу
Исток?
Радови на изградњи стамбене згра
де у насељу Исток, одвијају се по дого
вореној динамици, уз мала одступања
и кашњења због временских усло
ва, али по информацији, коју имам
од извођача радова, средином 2019.
године десет избегличких породица
биће стамбено збринути, уселиће се у
станове.
Када ће почети радови на рехаби
литацији улице Цара Душана?
Општина Шид је сопственим сред
ствима урадила пројектно-техничку
документацију за рехабилитацију ули
це Цара Душана. У наредној години
имамо задатак да обезбедимо сред
ства за реализацију овог пројекта, кон
курисаћемо код републичких и покра
јинских институција, јер је ово пројекат
од изузетне важност, пре свега, због
близине граничног прелаза и фреквен
ције саобраћаја кроз ову улицу.

Каква је ситуација са мигрант
ском популацијом?
Локална самоуправа се од 2015.
године сусрела са мигрантском кри
зом. Од тад до данас, кроз општину
Шид је прошло преко 700.000 мигра
ната, који су били смештени у три
прихватна центра Принциповац, Ада
шевци и Шид. У мају 2017. године,
због учесталих инцидената и пљач
ки локалног становништва, прихват
ни центар у Шиду је затворен. Због
благог увећања миграната, почетком
децембра 2018. године отворен је
прихватни центар у Шиду за поро
дице миграната. Због безбедности
грађана општине Шид, у зимском
периоду и спречавања евентуалних
упада у куће локалног становништва,
Комесаријат за избеглице Републике
Србије, отворио је прихватни центар
Шид, у који су смештене породице
миграната, а самци и нерегистрова
ни мигранти, су дислоцирани из Шида
у прихватне центре Принциповац и
Адашевци. Одговор општине Шид на
миграционе изазове, не би био могућ
без значајног доприноса и сарадње
локалне заједнице, државних инсти
туција. Грађани општине Шид су и у
овој години показали висок степен
солидарности и хуманости.
Шта ћете суграђанима пожелети
за Нову годину?
Грађанима општине Шид, желим
срећне новогодишње и божићне пра
знике, и успешну 2019. годину, са
жељом да у Нову годину уђу са више
оптимизма и енергије, и надом да ће
2019. година бити боља и проспери
тетнија од претходне. Желим вам, да
предстојеће празнике проведете у
миру и благостању, окружени породи
цом и пријатељима.
Д. Попов

20

M NOVINE

ИНТЕРВЈУ

26. DECEMBAR 2018.

МР ЖЕЉКО ТРБОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Важно је да младе људе
задржимо овде

П

очетком 2018. године општина
Пећинци је, након локалних
избора, добила ново општинско
руководство, а на функцију председни
ка општине дошао је мр Жељко Трбо
вић, који је у претходном мандату био
начелник пећиначке Општинске упра
ве. Сумирали смо годину која је на
измаку, са првим човеком пећиначке
општине.
Стиче се утисак да је крај године у
општини Пећинци обележила жива
привредна активност. Обишли сте
бројне компаније, али и градили
шта. Колико је са аспекта привреде
ова година била успешна? Вероват
но једна од најуспешнијих. Тренутно
се у нашој општини гради око 200.000
квадратних метара пословног просто
ра, а годину завршавамо са само 753
незапослена на евиденцији Национал
не службе за запошљавање, што је
резултат којим, сигуран сам, мало која
општина може да се похвали. У стал
ном смо контакту са привредницима и
увек тражимо простор за унапређење
привредног амбијента. Током ове годи
не формирали смо и Привредни савет
општине Пећинци - тело које пружа
могућност представницима привреде,
да предлозима и иницијативама утичу
на процес доношења одлука, којима
се мења привредни амбијент у нашој
општини. Ушли смо и у поступак доби
јања сертификата општине са повољ
ним пословним окружењем, а изград
њом приступног пута у радној зони
Сибач, на обилазници око Пећинаца, и
ову зону смо отворили за инвеститоре.
Поред развоја привреде, значајну
енергију и средства, уложили смо у
инфраструктурне пројекте, који имају
за циљ унапређење квалитета живота
у нашим насељима.

Које значајне инфраструкт урне
пројекте сте реализовали у овој
години?
Велики инвестициони циклус започет
је још у децембру прошле године и ове
године смо само наставили са реали
зацијом започетих пројек ата. Током
ове године завршена је прва фаза
изградње канализационе мреже у
Доњем Товарнику, ускоро почињемо са
другом фазом, а већ смо обезбедили
део средстава за трећу фазу. Заврше
но је реновирање Дома културе у
Сибачу, а у току је реновирање Дома
културе у Дечу, које се такође ради по
фазама. Реновиране су амбуланта и
пошта у Купинову. Обновљен је торањ
храма у Обрежу, на који је подигнут

Председник Жељко Трбовић

Током ове године формирали смо и Привред
ни савет општине Пећинци – тело које пружа
могућност представницима привреде да пред
лозима и иницијативама утичу на процес доно
шења одлука којима се мења привредни амби
јент у нашој општини
позлаћени крст, а постављени су теме
љи парохијске сале у Сибачу. Уређен
је путни појас са новим паркинг мести
ма у улици Слободана Бајића у Пећин
цима. Почели су радови на проширењу
ловачког дома у Карловчићу. Изграђе
на су нова дечја игралишта у Огару,
Ашањи, Шимановцима и Доњем Товар
нику, а постојећа се редовно одржавају
и реновирају. Замењене су комплетне
хидро и електро-инсталације на изво

риштима месних водовода у Купинову
и Ашањи, а предстоји нам то исто и у
Обрежу, док смо на црпним станицама
канализације у Пећинцима уградили
две најмодерније пумпе, прве овакве у
Србији. Иначе је доста улагано у ква
литет комуналних делатности – рекон
струисан је димњак топлане у Пећин
цима, ЈКП Сава је добило возило за
чишћење снега, а уредили смо и нове
просторије овог јавног предузећа у које
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Пријем првака

су се и уселили пре десетак дана. ЈКП
Сава је током овог лета очистило
дивље депоније у Брестачу, Шиманов
цима, Прхову, Купинову, Пећинцима,
Попинцима, Сибачу и Суботишту.
Финансирали смо набавку ватрогасне
опреме за пећиначку ватрогасну једи
ницу. Доста је урађено на повећању
безбедности саобраћаја – у завршној
фази је реконструкција Голубиначке
улице у Шимановцима, поставили смо
лежеће полицајце и брзинске дисплеје
у зони шимановачке основне школе, а
у плану су лежећи полицајци у зони
школа у Прхову, Доњем Товарнику и
Дечу. Лежећи полицајци ће бити поста
вљени и у Пећинцима, на укрштању
улице Јове Негушевића са обилазни
цом око Пећинаца. Завршена је и сана
ција пута од Шимановаца, преко Преке
калдрме, до Споменика на улазу у
Купиново. Сигуран сам да сам неке од
мањих инвестиција заборавио да
поменем. За све веће пројекте имали
смо драгоцену подршку Владе Репу
блике Србије и Покрајинске владе и
сигуран сам да та подршка неће изо
стати ни у будућности. Наставићемо са
инвестирањем у свим нашим насељи
ма и у свим областима живота и у
2019. години. Нећемо одустати ни од
једне зацртане инвестиције. Можда
понекад не успевамо да планове реа
лизујемо брзином којом смо планира
ли, али од реализације планова не
одустајемо. Све што смо обећали гра
ђанима мора бити реализовано.
Више пута сте у својим изјавама
наглашавали значај мера за повећа
ње наталитета. Хоћете ли наставити
са мерама које већ годинама општи
на Пећинци спроводи и да ли се
примећују први резултати тих
мера?
Приметно је да се на територији
наше општине, из године у годину,

Важно је да младе људе задржимо овде и зато
се стално трудимо да им омогућимо да одмах
по завршетку школовања пронађу запослење у
једној од бројних компанија које послују у нашој
општини и да овде заснују породицу и граде
будућност
рађа мање-више исти број беба, па са
тог аспекта можемо да кажемо, да смо
зауставили опадање броја новорође
них, али још увек имамо већи број умр
лих од броја рођених, чиме нисмо
задовољни и зато ћемо наставити да
подстичемо наталитет. И ове године
смо реализовали све мере подршке
породици, које су већ традицион
 алне у
нашој општини – од 40.000 динара
подршке за свако новорођенче, преко
бесплатне школе пливања за децу на
пећиначким базенима током лета, до
бесплатног боравка у вртићу за треће
и четврто дете у породици, као и за
једно дете у породицама са близанци
ма. Новина је да смо ове године, у
сарадњи са Агенцијом за безбедност
саобраћаја, уручили 40 ауто-седишта
породицама са бебама и млађом
децом. Трудимо се да о деци бринемо
од рођења, преко школовања, до запо
слења и заснивања сопствене породи
це. И даље ћемо стипендирати сту
денте и регресирати трошкове прево
за студентима и средњошколцима.
Ученик е који остварују запажене
резултате на школским такмичењима,
награђујемо екскурзијом, а најуспе
шније ученике у учењу и школском
спорту, награђујемо бесплатним лето
вањем. Одлични ученици, током лета
добијају бесплатан улаз на пећиначке
базене, а новчане награде за ученике
генерације и добитнике Вукове дипло
ме, смо увећали за 50 одсто. Од ове

године, ученике генерације награђује
мо са 30.000, а вуковце са 15.000
динара. Све мере остају на снази и
наредне године. Тренутно је у току
велика акција набавке рачунара за
информатичке кабинете, коју реализу
јемо у сарадњи са привредницима из
наше општине. Идеја нам је да у сва
кој школи у нашој општини уредимо
простор за информатички кабинет и
опремимо га са 20 рачунара. Надам се
да ће ова акција током наредне године
бити приведена крају. Није у питању
само број рођене деце, важно је да
младе људе задржимо овде и зато се
стално трудимо да им омогућимо да
одмах по завршетку школовања про
нађу запослење у једној од бројних
компанија које послују у нашој општи
ни и да овде заснују породицу и граде
будућност.
Нова година стиже за неколико
дана. Шта бисте на крају поручили
грађанима ваше општине и целог
Срема?
Грађанима наше општине бих пору
чио да на пећиначку локалну самоу
праву увек могу да рачунају, и да пове
рење, које су нам дали на изборима у
децембру прошле године, неће бити
изневерено, а свима бих у Новој 2019.
години пожелео оно што желим себи
– пуно среће, здравља и успеха, како
на приватном, тако и на пословном
плану.
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ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Радимо за генерације
које долазе

О

пштина Стара Пазова се, у
последњих неколик о година,
прилично издвојила на мапи
Србије, међу осталим локалним самоу
правама, највише растом привреде,
отварањем нових и ширењем постоје
ћих фабрика, привлачењем домаћих и
страних инвеститора, новим радним
местима, те смањењем стопе незапо
слености, која је данас једна од најни
жих у Србији. Планови за 2019. годину,
нису ништа мање амбициозни него што
је то био случај у претходној години.

Улагања у изградњу нових
и реконструкције
постојећих објеката
И даље смо посвећени инвестиција
ма у инфраструктуру. С тога смо буџе
том, и за наступајућу годину, исплани
рали скоро трећину годишњег буџета.
У Новој Пазови ћемо градити нову
спортску халу за све веће потребе
спортиста, исто тако, увелико смо у
току изградње спортске хале у Старим
Бановцима, јер већи развој привреде
последично доводи и до развоја спор
та. Настављамо адаптације објеката
свих основних школа на територији
општине, а као захтевнија улагања
можемо издвојити улагања у школу у
Новим Бановцима, а очекујемо да ће
изградња нове зграде основне школе
у Белегишу почети са првим топлијим
данима пролећа, јер смо у протеклом
периоду припремали сву неопх одну
документацију, која је била обимна
због новог објекта. ОШ „Бошко Палко
вљевић Пинки“ у Старој Пазови и ОШ
„Милан Хаџић“ у Војки, такође чека
адаптација једног дела зграде школе и
крова. Веома је значајно и прошире
ње, тачније доградња на објекту врти
ћа у Старој Пазови. Поносни смо на
то, што већ сада у нашој општини
немамо деце на чекању за упис, а
поменутом доградњом ћемо створити
неопходне капацитете да сва деца
имају боравак. Задовољство нам је да
за родитеље стварамо боље могућно
сти за запослења, а још веће задо
вољство је да за њихову децу, обезбе
димо још места у вртићима.

Путна инфраструктура,
изградња канализационе
мреже и јавна расвета
У 2019. години ћемо се бавити
даљим улагањима у уређење путне

Ђорђе Радиновић

Свим грађанима од срца желим пуно здра
вља, среће, успеха и сваког добра у наредној,
2019. години, уз искрену захвалност што подр
жавају и препознају труд, који улажемо за
добробит свих, нарочито за оне генерације које
тек долазе
инфраструктуре, са посебним акцен
том на очување и растерећење путева
у насељима. Значајна средства опре
делили смо за реконструкције међу
месних путева са предвиђеним пешач
ко-бициклистичким стазама и то ћемо
реализовати кроз јавно-приватно
партнерство, чиме ћемо уредити све
путне правце између наших насеља,
која су услед великог развоја привре
де и отварања нових фабрика, оште
ћена од тешких теретних возила.

Претходни концепт пројекта изградње
канализационе мреже путем јавноприватног партнерства смо, из прак
тичних разлога, изменили на изград
њу по фазама, где ће се, након нала
жења партнера и избора извођача, у
2019. прво кренути са изградњом мре
же у највећим насељима општине, у
Старој и Новој Пазови, а потом и
Бановцима. Ускоро крећемо и у заме
ну постојеће уличне јавне расвете
новом, која је у складу са најновијим
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ЛЕД технологијама. Извесно је да
ћемо на овај начин, због мање цене
одржавања, квалитета материјала и
уштеда, које су наш главни мотив, већ
за неколико година исплатити помену
ту инвестицију.

Здравство
Наша подршка здравственој неги
грађана и стварању бољих услова за
рад здравствених радника, и даље
остаје међу приоритетима. Наставља
мо улагања у здравство као и до сада,
било да је у питању неопх одна опре
ма, модерни уређаји за дијагностику и
прегледе, неопходне реконструкције
на објектима или набавка возила за
здравствене теренске службе итд. Са
континуитетом у пажљиво разматра
ним инвестицијама, прво смо ренови
рали све амбуланте и обнављали,
деценијама стару и дотрајалу опрему.
2018. године смо спровели улагања у
објектима амбуланти у Новој Пазови,
Голубинцима и Сурдуку. За наредну
годину смо планирали једну од најва
жнијих инвестиција у здравству код
нас - реновирање централног објекта
Дома здравља у Старој Пазови.

Даљи развој привреде
– императив
Што се привреде тиче, очекујемо
исти тренд, тј. да као и протеклих годи
на, идемо узлазном путањом. Само у
прошлој години, имали смо отварања
неколико великих производних постро
јења, неколико великих дистрибутив
них центара, почеле су са радом ком
паније које су нашим грађанима донела
драгоцена нова радна места, неке ком
паније су прошириле своје капацитете
за рад, дакле, остварујемо раст о чему

Радујемо се
и добијању статуса
града, за шта се, као
локална самоуправа,
озбиљно и темељно
припремамо. Посао
око реализације
поменутог процеса је
велики, посебно што
желимо да, ми као
локална самоуправа,
дамо максималан
допринос и да све
што статус града
подразумева у
практичном смислу
и обезбедимо
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сведоче и локални статистички подаци.
Настављамо праксу квалитетне и
активне комуникације ка страним и
домаћим инвеститорима јер настојимо
да одржимо пословни принцип парт
нерског односа и према постојећим и
према новим, потенцијалним инвести
торима. На тлу наше општине послује
преко 100 страних, светски познатих
компанија, које су и више него задо
вољне нашим односом према њима и
начином рада наше локалне самоу
праве, односно брзином услуге, јер
ако се нека фабрика гради у једној од
наше четири индустријске зоне, а при
томе је планска документација ком
плетна, грађевинска дозвола се доби
ја за три до пет дана.

Припреме за добијање
статуса града
– Пазова Град
Радујемо се и добијању статуса гра
да, за шта се, као локална самоупра
ва, озбиљно и темељно припремамо.
Посао око реализације поменутог
процеса је велики, посебно што жели
мо да, ми као локална самоуправа,
дамо максималан допринос и да све
што статус града подразумева у прак
тичном смислу и обезбедимо. Ове
активности око припрема и стварања
предуслова је више наша иницијати
ва, за шта смо већ неколико пута, од
надлежних републичких органа, доби
ли похвале. Инфраструктурна уређе
ност, адекватни услови, да се све
институције подигну на виши ниво, су
задатак који смо одговорно преуз ели
на себе и настојаћемо да за нашу
Пазову, наше грађане и њихову бољу
будућност, учинимо све што је у нашој
надлежности и у складу са могућно
стима.
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Следећа година биће
година капиталних инвестиција

Владимир Гак, председник општине Инђија
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Ч

елни људи општине Инђија круп
ним корацима грабе ка свом
крајњем циљу, а то је да ова
локална самоуправа до 2020. године
постане највеће градилиште у Срему.
Већ сада може се рећи да се тај циљ
у највећој мери и остварио, јер је број
реализованих инфраструктурних про
јеката у 2018. години био на завидном
нивоу, и поред свих проблема са који
ма се сусрело локално руководство
након локалних избора 2016. године.
Владимир Гак, челни човек ове
сремске локалне самоуправе, на крају
2018. године каже да, када сагледа
комплетну ситуац
 ију, може рећи да је
задовољан оним што је у урађено и
током претходних 12 месеци, али и у
последње две и по године, колико се
он налази на тој, најважнијој функцији
у граду.
– Морам бити задовољан, када све
саберемо и одузмемо, јер смо на при
мер, наслеђени дуг смањили за око
шест милиона евра. Управо та дугова
ња, са друге стране, су нам онемогу
ћила да реализујемо неке капиталне
инвестиције које смо планирали –
рекао је председник Гак и додао да су
постојали и проблеми са недостају
ћом планском документацијом, дозво
лама и слично, што је такође успори
ло и онемогућило реализацију одре
ђених пројеката.
– Ипак, успели смо да до краја 2018.
године решимо сву папирологију и
расписали јавну набавку за извођача
радова на историјском пројект у
асфалтирања 74 неасфалтиране ули
це на територији наше општине. Пону
де отварамо 31. децембра, а већ у
фебруару следеће године, крећемо са
првим радовима – рекао је председ
ник општине Инђија.
: Импонзантан је број
MМNOVINE
НОВИНЕ:
инвеститора који су, само у 2018.
години, потписали уговоре за купо
вину земљишта у индустријској
зони. Агромаркет, Миком, Златибор
градња, Прича кетеринг... Да ли сте
задовољни бројем инвеститора?
ВЛАДИМИР ГАК: Током две и по
године реализовано је девет нових
инвестиција са преко 900 радних
места. Највећи број њих био је у 2018.
години, као што сте и навели. На еви
денцији Националне службе за запо
шљавање у Инђији тренутно је 1.623
лица и управо ове бројке су доказ
како радимо. За два месеца ћемо пот
писати још један уговор са инвестито
ром, који планира да отвори 70 рад
них места и ту није крај. У 2018. годи
ни, скоро сваког месеца, имали смо по
један нови уговор о купопродаји
земљишта и по једног новог инвести
тора. Све то смо успели, јер смо знали
шта радимо и борили смо се сви пона
особ да од наше Инђије направимо
праву привредну општину. Морам
напоменути, да годинама уназад није
отворено ниједно радно место, а ми
смо за само две и по године, довели

Расписали смо
јавну набавку за
извођача радова на
историјском пројекту
асфалтирања
74 неасфалтиране
улице на територији
наше општине.
Понуде отварамо
31. децембра, а већ
у фебруару следеће
године, крећемо са
првим радовима

девет инвеститора, и поред тешке
ситуације успели да реализујемо вео
ма битне пројекте. Да смо остали на
ономе што смо затекли, инвеститори
би се само окренули и отишли. План
је да до краја овог мандата потпише
мо бар још четири уговора са инвести
торима.
У току 2018. године издвојена су
значајна средства за одржавање
саобраћајне инфраструктуре. Да ли
ће у 2019. години средства за те
намене поново бити повећана?
– 45 милиона динара било је обез
беђено за обнову саобраћајница у
2018. години. У претходном периоду
пресвукли смо новим слојем асфалта
Сремску, Првомајску, улицу Старца
Вујадина, део Занатлијске и Свето
савске улице у Инђији, и неколико
саобраћајница у селима. За 2019.
годину смо предвидели 65 милиона
динара, тако ћемо моћи да поправимо
стање у још већем броју улица. Морам
додати, да смо први пут уврстили у
буџет озбиљан износ, који се тиче
обнављања тротоара и пешачких ста
за у Инђији, јер је то посао који није
рађен уназад 50 година, што значи да
и даље решавамо неке вишедецениј
ске проблеме.
Ипак и поред свих проблема и
борби за нова радна места, нисте
заборавили на социјална давања и
може се рећи, водите изузетно дру
штвено одговорну политику.
– Прва одлука, коју сам потписао по
преузимању одговорности за грађане
наше општине, односила се на пове
ћање накнаде за прворођено дете са
17 на 30 хиљада динара. 2018. године
она је повећана на 40 хиљада, а у
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2019. години износиће 50 хиљада
динара. На пролеће крећемо са
изградњом великог вртића, који ће
имати капацитет довољан за наред
них десет година, а након изградње,
боравак за сву децу биће бесплатан.
Вуковце награђујемо лаптоп рачуна
рима, најбоље студенте стипендија
ма, које ће у 2019. години износити 15
хиљад а
динар а,
финанс ир ам о
вештачку оплодњу, и следеће године
крећемо са изградњом кадровских
станова. Желимо младе, стручне
кадрове да задржимо у нашој општи
ни. План је да изградимо три зграде
са укупно 180 станова и на тај начин
покушамо и да повећамо број станов
ника, али и стручних кадрова у нашој
општини.
Ко ће имати право на кадровске
станове?
– Стручни кадрови до 40 година ста
рости, под одређеним условима,
добиће прилику да реше стамбено
питање. Њихова обавеза биће да 22
године раде на територији општине
Инђија, и ту се не ради само о јавном
сектору, већ и о привредним друштви
ма, страним и домаћим, јер уопште
није важно о којој се компанији ради,
суштина је да ћемо заједнички ући у
градњу и свако ће учествовати у скла
ду са тим, колико им је станова за
њихове кадрове потребно. Станови ће
бити површине од 60 до 80 метара
квадратних и плаћаће се 50 евра
месечно, у динарској противвредно
сти. Након 20 година, за неких 3.000
евра имаће могућност да стан откупе.
Стварно се трудимо да ту причу зао
кружимо и да Инђија постане место из
којег људи неће одлазити, већ ће се
број њених становника повећавати.
Доста сте у претходне две и по
године говорили о наслеђеним
дуговањима. Да ли сада можете
рећи да ће буџет за 2019. годину
бити опорављен у потпуности?
– Буџет ће бити на нивоу прошлого
дишњег и нисмо га у потпуности опо
равили. Имамо две милијарде дугова
ња, које смо морали да уврстимо, тако
да је у суштини реалан буџет око 1,7
милијарди динара. Ми морамо на то
да додамо оно што желимо да ради
мо, ту су вртић, нова градска пијаца,
кадровски станови... Укратко, радиће
мо, градити и враћати дугове. Није
лако носити терет дуга и онога што
желите да урадите. Ми смо нашим
суграђанима рекли, да ћемо се при
хватити озбиљног посла, без обзира
да ли има дугова или нема. Дуговања
која смо затекли, била су много већа
него што смо мислили у времену, док
смо били опозиција. Толики степен
неодговорности и незнања је довео
наш град у ситуацију у којој се данас
налази. Ми се довијамо на различите
начине и то наши суграђани не треба
да осете.
М. Ђ.
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ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ У ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Примарна је услуга грађанству

Радослав Јевремовић

Раније је било људи који су се сами јављали и долазили да раде, док последњих
годину дана не знам да ли смо два Си - Вија добили и гледамо на све могуће начине
да нађемо људе, поготово за сезонске послове. Када је у питању кошење или чишће
ње снега, имамо проблем са проналажењем људи који су вољни и спремни да раде,
речи су директора Радослава Јевремовића

У

години која је иза нас, ЈКП Кому
налије Сремска Митровица је
било веома активно по питању
реализације предвиђеног плана и про
грама, завршно са усвајањем плана и
програма за 2019. годину на последњој
седници Скупштине града. Тим пово
дом је 21. децембра 2018. године, одр
жана конференција за медије, на којој
је директор ЈКП Комуналије, Радослав
Јевремовић, говорио о активностима
свих сектора овог јавног предуз ећа,
као и плановима и инвестицијама за
наредну годину.
ЈКП Комуналије прати све новине и
важеће прописе у савременом окруже
њу, што се нарочито односи на унапре
ђење животне средине и квалитета
живота. То, између осталог, подразуме
ва повећање одржаваних површина у
граду, уклањање штетне вегетације
дуж локалних путева, одвожење смећа
по селима, примарну сепарација отпа

да, санирање што већег броја дивљих
депонија, као и замену старог возног
парка и побољшање услова рада запо
слених.
Највећи и најзначајнији сектор овог
предуз ећа, који обавља основну делат
ност - прикупљање, одвоз и депонова
ње отпада, у протеклој години активно
се бавио својим радним задацима.
Средствима ЈКП-а је омогућена набав
ка новог камиона, који ће се користити
у наредној години за одвоз и депонова
ње комуналног отпада, чиме је возни
парк опремљен још једним возилом.
Упоредо са тим, ЈКП Комуналије насто
ји да промовише и унапреди примарну
сепарацију и рециклажу отпада.
– У протеклом периоду смо подели
ли одређен број канти за примарну
селекцију отпада у насељу Алеја. ЈКП
у сарадњи са групама грађана функци
онише на том принципу да што већем
броју грађана приближи примарну

селекцију отпада, чије је правилно
одлагање један од услова за улазак у
ЕУ. Имамо линију за сепарацију отпа
да, где ће се ПЕТ амбалажа и картон
једноставно пресовати и слати на
рециклажу. Акција коју је ЈКП такође
спровело је била поставка десет посу
да за уклањање измета љубимаца на
одређеним локацијама у граду, што је
наишло на позитиван одјек међу гра
ђанством, чак су у одређеним делови
ма насеља захтевали да их буде више.
Планирамо наставак те акције у следе
ћој години. Скренуо бих пажњу гра
ђанима да се те кесе не користе за
другу намену, и да се не ваде сем за
потребу због које су постављене, пору
чује Јевремовић.
Што се тиче сектора јавне хигијене
града, поред свих редовних активно
сти, та радна јединица је заједно са
делом јединице Градско зеленило
успешно извршила чишћење снежних
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наноса. По речима директора, количи
на соли која је бачена у овом периоду
је равна количини која је потрошена
прошле године у целој сезони. Такође,
набављено је једно мултифункционал
но возило, које се тренутно користи за
чишћење улица. У току је инсталација
новог система за одржавање површи
на покривеним бехатоном, пошто је по
њему забрањено посипање соли, што
упућује на коришћење новог средства,
којим ће се спречавати мржњење и
стварање леда на тим површинама.
Сектор градско зеленило је успешно
извршило озелењавање и допуну сад
ног материјала и санацију на великом
броју локација.
– У реконструисаној Улици Вука
Караџића посађено је око 80 садница
јудиног дрвета и хибискуса. Допуна
дрвета рађена је у Кузминској улици,
улицама Нови шор, Соларски трг,
Десанке Максимовић, насељу 25. Мај
и КП Дом. Крајем године завршена је и
садња у Железничкој улици и Др
Душана Поповића, посађено је 102
саднице јавора и храста, 24 саднице
хибискуса. У наредном периоду пла
нира се садња још десет платана,
каже Јевремовић.
Велика новина у овом предузећу,
која носи и веће обавезе и организаци
ју радних задатака, јесте преузимање
управљања над два приградска гро
бља, Лаћарак и Мачванска Митрови
ца, као и над сеоским гробљем у
Кузмину.
– Постепено радимо геодетска сни
мања, парцелисање, нумерисање
гробних места, како бисмо те, да
кажем, најосетљивије ствари, и у сели
ма могли да преузмемо како треба и
да ту не буде проблема. Једно од бит
них питања је повећања броја запо
слених, с обзиром да преко двадесет
сеоских гробања треба да преузмемо
и да вршимо услуге сахрањивања и
одржавања тих сеоских гробаља. Ту
ћемо се сусрести са новим пробле
мом, а то је недостатак људства. Рани
је бисмо имали одређени број људи
који су се сами јављали и долазили да
раде, док последњих годину дана не
знам да ли смо два Си-Вија добили и
гледамо на све могуће начине да
нађемо људе, поготово за сезонске
послове. Када је у питању кошење или
чишћење снега, имамо проблем са
проналажењем људи који су вољни и
спремни да раде. Што се тиче зараде,
таква је каква је, прописана је зако
ном, али могу да кажем да је редовна,
каже Јевремовић.
Почетком ове године у Паркинг сер
вис је укључено још 655 паркинг места
на територији Града, што је у великој
мери утицало на сам изглед градског
језгра, као и на ефикаснији систем
паркирања. У периоду током којег су
паркинзи били затрпани снегом,
наплата паркирања није вршена, а сви
корисници који су покушали да испуне
ову обавезу слањем СМС поруке доби
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ли су одговор да се паркинг не напла
ћује.
Редовни планови, који се у бити не
мењају су побољшање саме услуге
одвоза и депоновања комуналног
отпада, као и набавка нових машина и
алата за рад
– Што се тиче инвестиција, наш план
је набавка једног камиона ауто - поди
зача за контејнере од пет и седам
кубика, као и набавку нове чистилице
за чишћење путева. Та два возила су
нам најстарија у фирми, а притом су то
две велике инвестиције чија је вред
ност преко тридесет милиона динара.
Планира се набавка још два камиона
за одвоз и депоновање комуналног
отпада од   шеснаест кубика и ако те
четири набавке успемо да завршимо,
онда би најстарије возило требало да
буде 2012. годиште. Трудили смо се,
дакле, да обновимо и тај возни, као и
радни парк. Сваке године набавимо од
десет до петнаест нових тримера, за
одржавање зеленила, и у сваком тре
нутку имамо на стању по десет нових
тримера, неотпакованих. Једноставно,
када људи раде нема стајања, чекања
да мајстор поправи, буквално се   из
камиона износи други и настављају да
раде, објашњава Јевремовић.
У складу са законским регулатива
ма, у овом предузећу је у току успоста
вљање интегрисаног система (IMS)
према захтевима  ISO и OHSAS стан
дарда, што ће унапредити процес
рада и учинак.
Тамара Сивчев

26. DECEMBAR 2018.

Повећање цена одвоза отпада
Што се тиче повећања цена и услу
га ЈКП-а, једино је за услугу одвоза и
депоновања комуналног отпада пла
нирано повећање од пет процената и
то само за физичка лица, које ступа
на снагу од јуна месеца. За правна
лица неће бити повећања, због
законске обавезе да се изједначе
физичка и правна лица.
– Повећање цена долази из разло
га повећања цена самог депоновања
које се до сада није плаћало. ЈКП
годишње плаћа регионалној депони
ји преко четрдесет милиона динара и
то за депоновање комуналног отпа
да које прикупи грађанство. То су
законске регулативе и због тога

морамо да коригујемо ту цену. За све
остале услуге цене остају непроме
њене. Иначе, наплата није одлична,
пре би се рекло да је задовољавају
ћа, али ми гледамо да кроз разне
могућности које нам дозвољава
закон изађемо у сусрет грађанству
по питању измирења обавеза, што
кроз репрограм, што преко отписа
камате ако се дуг исплати у целости,
каже   директор и додаје да, што се
тиче наредне годину,  устаљени план
од кога нема много уступања је да се
и даље буде на услузи грађана
Сремске Митровице и извршавају
сви задаци које оснивач, Град, стави
пред ово предузеће.
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ИНТЕРВЈУ: ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ШИД

Увек може боље

Зоран Семеновић

З

оран Семеновић, заменик пред
седника Општине Шид, као и
увек располаже свим потребним
информацијама и увек жели и да их
подели са другима. Крај календар
ске године је време када се оцењују
резултати рада у претходном перио
ду и говори о плановима за следећу
годину.
Који догађај је обележио 2018.
годину у шидској општини?
– Свакако је то почетак рада Месне
индустрије Срем. То је догађај који је
сигурно обележио 2018. годину. Запо
слено је 120 радника, а председник
Републике је присуствовао свечаном
отварању.
Како оцењујете рад локалне само
управе?
– Локална самоуправа у целини је
добро радила током ове године, са
оним чим смо располагали, и успе
ли много да допринесемо у односу
на неке претходне године. Ове годи
не локална самоуправа је урадила на
десетине пројеката са секретаријати
ма, министарствима, невладиним сек
тором, амбасадама Норвешке и Швед

ске, тако да смо ми јако задовољни.
Дошло је и до неких кадровских про
мена у самом раду и функционисању
локалне самоуправе, неколико дирек
тора је напустило своје функције,
дошли су нови, млађи људи, који су
више расположени за рад и унапређе
ње посла.
Да ли је могло  боље?
– Увек може боље и сигурни смо да
ће следећа година бити још боља у
односу на ову. Значајне ствари смо у
протеклом периоду урадили, од опре
мања индустријске зоне, до решава
ња питања водоснабдевања у Соту,
Бикић Долу и Привиној Глави. Мислим
да смо у овој години могли да окон
чамо неке ствари, али пред нама је
2019. година, која ће бити обележе
на као прекретница у развоју шидске
општине.
Какви су планови за следећу
годину?
– У наредној години следи наста
вак уређења индустријске зоне, дола
зак првог инвеститора у индустриј
ску зону, који ће почетком фебруара
почети са градњом фабрике. Потом

долази други инвеститор, до почетка
лета, а то значи неких 120 запослених
радника. Наставак водоснабдевања
шидске општине, завршетак радо
ва на водоводној мрежи у Љуби, те
ће мештани овог села до септембра
идуће године имати пијаћу воду. То
се очекује и за село Моловин, али то
зависи још и од неких других факто
ра. Тотална реконструкција Основне
школе „Бранко Радичевић” и завршна
фаза реконструкције Основне школе
„Сремски фронт” са изградњом затво
реног базена. Важна је изградња пута
Јамена-Рачиновац (Хрватска), који ће
бити и нови гранични прелаз, плани
ран да буде отворен 2020. године.
Новогодишња порука је?
– Свима желим здравље, срећу,
успех, пре свега лични, породични,
пословни. Ми ћемо се потрудити, да
поверење које смо добили од грађа
на оправдамо, а већ следеће године,
имаћемо контролу тог поверења на
изборима за савете месних заједни
ца. Исто тако, намера нам је да спро
ведемо локални самодопринос од
симболичних 1,5 посто у свим насе
љеним местима шидске општине.

54

M NOVINE

26. DECEMBAR 2018.

РУСКИЊА У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

Било ми је чудно кад сам
сазнала колико Срби воле Русе

Та љубав је
сигурно узвраћена.
Међутим, много
људи не зна о
Србији пуно и то
зато што Србија
нема море. Руси
углавном путују на
топла мора, каже
Јулија Спасојевић,
Рускиња која је
свој дом нашла у
Мачванској
Митровици

Породица Спасојевић

Ј

улија Спасојевић је Рускиња,
однедавно са српским држављан
ством, која четири године живи и
ради у Мачванској Митровици. Рође
на је у Санкт Петерсбургу. У Москви је
завршила факултет и постаје инжењер
штампе. Јулија каже да је то породич
на прича. Њен стриц је радио у штам
парству, а после и брат. То јој се сви
дело. Касније је њен брат, са колегама
са факултета, основао велику штампа
рију, која сада запошљава три стотине
радника.
Свог супруга Радослава Спасојеви
ћа је упознала у главном граду Русије.
Он је тамо живео десет година и радио
као електроинжењер. Када је чула да
је Радослав из Србије, и сама признаје
да је мало знала о нашој земљи и да
је помало истраживала на интернету.
– Мој муж и ја смо живели у комши
луку, ту смо се упознали. После пола
године смо почели да живимо зајед
но и онда смо се венчали. Док нисам
упознала свог мужа нисам ни знала за

Србију. Чула сам за Југославију, али
о Србији нисам знала много. Сећам
се само, да се моја мајка дописивала
са једном женом из Новог Сада дуго
година. Никада се нису лично упозна
ле. Хтели смо да је пронађемо када

Плате мале,
а кафићи пуни
Јулија истиче да се диви људима
који живе у Србији и како се сналазе
за живот.
– Овде су плате мале, а цена гори
ва је највећа у Европи. Плата је две
стотине евра. Не знам како људи
живе и како се сналазе, али видим
да су стално у кафићима или ресто
ранима. Не знам како? То је баш
интересантно. Мора да буде боље
овде. Сви се труде, народ је диван,
мора ићи напред.

смо се преселили у Србију, али нисмо
успели, јер улица више не постоји. Та
жена је мојој мајци послала лутку, која
је причала и ходала, а моја мајка њој
бабушку. Сви су ту лутку гледали са
дивљењем, јер тако нешто није било у
Лењинграду да се купи, била је за њих
звезда. Совјетски Савез је био затво
рен и није било тога, док је Југославија
била отворена и богатија.
Такође, Јулија наводи да је била
пријатно изненађена, какав Срби има
ју однос према Русима и уопште Руси
ји.
– Било ми је чудно кад сам сазнала
колико Срби воле Русе и Русију. То ми
је дивно. Та љубав је сигурно узвра
ћена. Међутим, много људи не зна о
Србији пуно и то зато што Србија нема
море. Руси углавном путују на топла
мора. Људи у Русији начелно памте
Југославију. Такође, нисам знала да
се овде учио руски у школама, то је
одлично. Када сам дошла, нисам зна
ла српски језик. Говорила сам енгле
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Русија земља већих могућности
Предност у Русији види у већој и
лакшој заради, него у Србији.
– Лакше је тамо зарадити. Али, све
зависи шта човек стави као приори
тет. Немаш природу, хладно је, сад је
минус 14 и то до краја априла. Стално
је гужва на путевима, паркирање је
проблем. Међутим, предност је што

има више избора, више продавница
које раде 24 часа, биоскопа, позори
шта. Зарадиш лакше, али и брзо
потрошиш, на то нешто што ти можда
и не треба. Такође, у Русији постоји
посебан број за Хитну помоћ за бебе
и они долазе врло брзо и то је заиста
одлично када имаш малу бебу.

ски. Међутим, боље сам се споразу
мевала на руском. Када читам новине,
могу доста да разумем. Када прича
те, ништа не разумем. Учила сам са
мужем неке речи. За два, три месеца
успела сам да проговорим на српском.
Код куће говоримо руски, јер га и мој
муж веома добро говори, говоримо и
српски. Добро је за децу да имају два
матерња језика, каже Јулија.
Јулија истиче да се периода док је
постојао Совјетски Савез слабо сећа,
јер је била мала. Међутим, из прича
својих родитеља, схвата да је то била
једна затворена држава и да је човеку,
који није знао да нешто друго постоји,
било сасвим добро.
– Била сам јако мала када је још
увек постојао Совјетски Савез, па се
мало сећам тог периода. Моји родите
љи имају други угао гледања на тада
шњу државу. Тада је она била затво
рена и ниси знао за друге могућности,
тако да је човеку било добро. Тата је
могао да иде у Берлин и Југославију и
било му је много занимљиво шта све
тамо постоји. Имали смо две-три лут
ке, на пример, и то је нама било доста.
Кад не знаш да има боље, онда ти је
добро, каже Јулија.
Након неког времена заједничког
живота, Радослав и Јулија одлучују
да се 2014. године преселе у Србију и
овде наставе свој живот.
– Мој муж је тамо тешко подносио
зиму, осам месеци хладноће. Првог
сина сам родила у Русији и тада је већ
почела економска криза. Рубља је два
пута пала у односу на евро. Рачунали
смо тада, да два пута мање зарађује
мо, а трошимо исто. Москва је добра
кад солидно зарађујеш и када си млад.
Када смо добили дете, Москва нам је
постала другачија. Свуда гужва, нема
чистог ваздуха, живели смо на осмом
спрату, ако немаш лифт не можеш ни
да прошеташ. Кад је минус 15, није
згодно са малим дететом. Само смо
шетали у неком тржном центру. То није
добро за дете и то је само трошење
пара. Није нам се свидело ту више и
одлучили смо да пробамо да живимо у
Србији, прича саговорница.
Радослав и Јулија одлучују да купе
кућу у Мачванској Митровици.
– Долазимо у Србију и купујемо кућу
у Мачванској Митровици. Свидело ми
се све, углавном. Посебно однос Срба,
када чују да сам из Русије. Одмах ме
прихвате, почну да певају руске песме.
Храна је укусна, овде у ресторану

можеш лепо да се наједеш, велике су
порције. У Русији тога нема, а скупље
је. Нама се овде баш свиђа. Река нам
је одмах ту, преко пута куће. Понекад
видимо и лабудове и хранимо патке.
Радослав је пецарош, па му је кућа
поред реке баш одговарала. Људи
су сви дивни овде, отворени, хоће да
помогну.
Наша саговорница наводи да није
често носталгична, јер савремене
технологије омогућавају човеку да се
види и чује са својим ближњима, када
год пожели. Такође, једном годишње
одлази у посету родитељима и сама
каже да је на неки начин исто и да је
остала у Москви. Родитељи, пријате
љи и брат, долазе у Србију неколико
пута годишње и сви су одушевљени
људима овде.
– У Москви када сам била, нисам
могла да се стално дружим. Велика је,
сви смо са децом, није згодно. Виђа
мо се једном годишње, за дечје рођен
дане, на пример. Тако и сад, као да
нисам отишла. Тешко је у Москви орга
низовати дружење, објашњава Јулија.
Након неког времена, Јулија је
одлучила да искористи своје знање
и да отвори штампарију у Мачванској
Митровици.
– Размишљали смо чиме да се бави
мо, од чега да живимо. Ово је мало
место. Муж је мислио да ради у Бео
граду, али то је далеко и компликова
но, не исплати се. Мој брат је једном
приликом, кад је био код нас, предло
жио да отворимо штампарију. Тако смо
се и одлучили. Међутим, ово је мало
место и када бисмо се само сконцен
трисали на Мачвански Митровицу,
сигурно не бисмо опстали.
Каже да јој се у Србији не свиђа што
се пуши свуда, али да исто тако она не
очекује да дође у туђу државу са сво
јим правилима.
– Оно што ми се не свиђа у Срби
ји, то је пушење. Тешко је са малом
бебом да седнеш у неки кафић овде,
све је задимљено. У Москви је сву
да забрањено пушење, а ресторани
у којима је дозвољено да се пуши су
скупљи, каже Јулија.
Јулија и њен муж се надају бољим
приликама у Србији и бољем посло
вању своје штампарије, како не би
више морали да мењају  место борав
ка. Уосталом, само то им је и потреб
но да би њихов мали рај у Мачванској
Митровици био потпун.
З. Поповић
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Информативни
плакати
У четвртак 20. децембра у организа
цији предузећа Градско становање одр
жана је конференција за медије о
важности едукације и превенције у слу
чају ванредних ситуација. Како је рече
но, у свакој стамбеној згради ће ускоро
бити постављен плакат на којем ће бити
одштампани телефонски бројеви за слу
чај ванредне ситуације, као и начин реа
говања. Ова акција је произашла као
резултат сарадње Сектора за ванредне
ситуације и Града Сремска Митровица,
а уз посредовање Градског становања.
Директор Градског становања Милош
Ковач је навео да је овом предузећу без
бедност грађана на првом месту. Међу
тим, овом приликом је апеловао на гра
ђане да се такви плакати не уништавају,
јер су они за добробит свих. Начелник
Сектора за ванредне ситуације Стеван
Пејић је истакао да му је драго што је
Град Сремска Митровица препознао
важност ове теме.
– Град Сремска Митровица је увек
наша десна рука и финансијска подр
шка. У разговору са нашим суграђанима
и на терену увидели смо да већина њих
не зна бројеве телефона ватрогасне
службе, хитне помоћи или полиције,
рекао је Стеван Пејић.
З. П.

ИРИГ

Снег добар
за пшеницу
Горан Вуковић, члан Општинског већа
Ириг задужен за пољопривреду, и сам се
бави пољопривредном производњом, а
за наше новине говори о утицају времен
ских услова на, до сада засејане културе,
а то су пшеница и уљана репица.
– Ове две културе су биле у једном
тешком периоду када није било влаге, а
када је дошла влага није било темпера
туре за њихово ницање, раст и развој,
тако да је пшеница врло неуједначено
никла. Овај снег је идеалан, као изола
тор могу да се, колико-толико културе
развијају, тако да очекујемо да ће после
овога и озеленити – каже Горан Вуко
вић.
Што се тиче припреме за друге култу
ре, орање је било изузетно тешко, због
недостатка влаге, потом је дошла влага,
која се није спустила на довољну дубину.
– Зато су остале јако велике површине
непоораног земљишта, што није добро,
јер се по снегу орање не може завршити.
Ове године су под пшеницом у иришкој
општини нешто веће површине него
раније, јер је било доста сувог времена,
па су људи ишли на редуковану обраду.
У оптималном агротехничком року је
засејано око 60 одсто површина, али ове
године то ништа није значило, и онај ко је
засејао почетком октобра или   до поло
вине новембра, пшеница им се налази у
истој фази – истиче Горан Вуковић.
С. Џ.
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Мед или шећерна водица?
Постоје компаније које продају мешавину меда и глукозно-сахарозног сирупа, али
оне ипак користе и откупљују мед. Међутим, постоје и компаније које продају мед, а
знам да га никада нису откупљивале, каже Томислав Костић

С

авез пчеларских организација
Србије (СПОС) већ више година
води борбу са медом сумњивог
квалитета, који се по енормно ниским
ценама налазио на полицама домаћих
маркета. Наиме, ради се о томе да про
извод који су поједине компаније про
давале под називом „мед“ уопште није
био пчелињег порекла, па је зато вете
ринарска инспекција Управе за ветери
ну Министарства пољопривреде у више
наврата забрањивала његову производ
њу. СПОС је више година судским путем
покушао да реши овај проблем, међу
тим, до решења није дошло.
Ипак, овај „мед“ не продаје се више
са старом етикетом и под старом декла
рацијом, већ се на његовој амбалажи
сада налази натпис који указује на то
да је производ, који се сада зове „пекар
ски мед“, намењен за кување и печење.
Међутим, према пчеларима, ово је и
даље прекршај, јер се у називу произво
да још увек налази реч „мед“.
Према речима председника Друштва
пчелара „Јован Живановић“ из Сремске
Митровице Томислава Костића, и пекар
ски мед мора да буде искључиво пчели
њег порекла.
– Прави пекарски мед мора бити мед
приликом чије производње је, игром слу
чаја, заказала техника, па се прегрејао.
Тако је свеједно да ли се он прегрејао
на тај начин, или ће га прегрејати онај
ко прави колаче. Он свакако може да
се користи. Међутим, пекарски мед који
производе поједине компаније и даље
није мед. Овај производ се, према мојим
сазнањима, кува у индустријским усло
вима и добија се супстанца која не сме
да се зове мед. У томе је и највећи про
блем и на тај начин се потрошач доводи
у заблуду – прича Томислав Костић.
Како каже, ово није једини проблем са
којим се српски пчелари суочавају, и на
полицама наших маркета могу се наћи
производи који се састоје од мешавине
меда и глукозно-сахарозног сирупа.
– У том случају компаније ипак кори
сте и откупљују мед, и знам да им га
људи продају. Међутим, постоје и оне
за које знам да га никад нису откупљи

Томислав Костић

вале. Такође, откупна цена правог меда
је од два до четири евра, а тегла поме
нутог меда сумњивог квалитета, било
које врсте, кошта од 350 до 400 дина
ра. На пример, онај ко откупи од мене
багрем, он га кошта 480 динара. Док
плати порез, одради анализе и све оста
ло, нема логике да мед буде толико јеф
тин. Још нешто, код њих је багрем увек
идеалан, тотално прозиран, а прави мед
се увек разликује од тегле до тегле по
својим нијансама – рекао је Томислав
Костић.
Према његовим речима, пчеларима
не представљају проблем само ниске
цене фалсификованог меда, већ њего

Како препознати прави мед
Распознавање правог меда од фалси
фикованог није једноставно, због све
савршенијег процеса његове производ
ње.
– Лаик тешко то може да препозна. На
пример, густина меда зависи од темпера
туре, и на основу ње се не може закљу
чити да ли је он прави, а и друга мерила
не говоре много. Једини прави показа

тељ је хемијска анализа, која показује да
фалсификовани мед има највиши ниво
сахарозе, јер је ње највише у шећеру.
Прави мед садржи више глукозе и фрук
тозе – прича Томислав Костић и додаје
да је особина правог меда кристализаци
ја, али фалсификовани мед такође може
да завара, јер се временом претвори у
кашу која наликује кристализацији.

во постојање доводи и до неповерења
потрошача у пчеларе.
– Све чешће се прича о лошем меду.
Сада нас и редовне муштерије питају да
ли им продајемо прави мед. Чак и када
купимо шећер за прихрану, ако то неко
види, одмах помисли да правимо мед.
Шећер се мора користити у пчеларству
уколико природни услови не дозвоља
вају прехрану пчела током зиме. То су
ствари које се морају радити, али се зна
и како. Мед се носи на анализу, и тако
је могуће видети да је потпуно исправан
– прича Томислав Костић и додаје да
је спорни мед повучен из великих трго
винских ланаца, али да се и даље може
наћи у мањим продавницама, па чак и
на трафикама, где се остварује и најве
ћи део његове продаје. Управо због тога
долази и до честе осуде пчелара да су
им цене меда превисоке.
Како каже, пчеларима продаја меда
константно опада, што због ниске цене
фалсификованог меда, што због њиме
узрокованог неповерења у пчеларе.
Томислав се, као и већина пчелара у
Србији, нада да ће се поменути проблем
решити у скорије време , јер тренутна
ситуација не иде на руку ни произвођа
чима ни потрошачима. Н. Милошевић
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ЗОРАН ТРБИЋ: ГРНЧАР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Кад се зарадим
заборавим на време

Зоран Трбић у радном кутку

П

роизводња посуда од
печене глине, грнча
ство, један је од зана
та којима се човек бавио од
давнина, док је код Срба био
један од најзаступљенијих.
Грнчари су правили готово
све предмете који су били
у свакодневној употреби, а
овај занат се у извесној мери
очувао и до данашњих дана.
Производи грнчарства се
користе приликом припреме
разних специјалитета дома
ће кухиње, док дворишта и
терасе, које краси цвеће или
зачинско биље у глиненим
жардињерама и даље одишу
посебним
сензибилитетом,
без обзира на разноврсност
дизајна пластичне галантери
је за ту намену.
У нашем граду и околи
ни овај стари занат тренут
но негује једино Зоран Трбић
из Сремске Митровице, по
струци економски техничар.
Грначија му је омиљени хоби,
више од двадесет година, од
ког не одустаје. Бави се деко
ративном грнчаријом, техни
ком одливања у калупима.
Живео је од фотографиса
ња, таксирања, био је и рад

ник обезбеђења. У браку је
са супругом Јасмином, која је
изузетно надарена за сликар
ство, има две кћери.
-  Радио сам посао који
нема везе са грнчаријом,
уопште. Бавио сам се дуго
фотографијом, црно - белом,
колор фотографијом, фото
графисао
по
свадбама.
Игром случаја купио сам ком
пјутер, тад је изашла пентиум
двојка. И тако купим и штам
паче, скенер, машиницу за
пластифицирање. Радио сам
припреме за штампу, матур
ске радове, дипломске, омо
те за снимање за касете и те
ствари. Почео сам да радим
и припрему за слике, ликове
на надгробним поменицима.
Дошло је до тога да почнем
да радим једном каменоре
сцу фотографије за спомени
ке на порцелану. У оно време
је то носило компликације
своје врсте. Потом је човек из
Шапца радио колор фотогра
фију на плочицама док смо
ми овде радили црно белу,
скину цену, убију! Није то
успело, али сам у међувре
мену одлазио у Зајечар код
калупара који ради плочице

од порцелана. Једном уђем
код њега у радионицу и срце
ми стане! Први пут сам видео
калупе за изливање керами
ке, грнчарије. Касније нисам
имао мира, па сам отишао
код њега, купио неке калу
пе и довезао кући. Е, сад,
хоћеш да радиш, а немаш
појма како се ради. Онда је
деда Божа покојни, из насе
ља Никола Тесла, дошао јед
ног дана, показао ми како се
мути маса: “Сачекаш, истре
сеш. Ја морам да идем. Ти то,
кад се осуши, извади.”. Ето,
нешто ми је показао. Онда је
то кренуло тако полако. Он
се бавио грнчаријом, радио
је на точку, радио је шоље,
уникатне, његова покојна
супруга је радила злато, при
ча Зоран о свом упознавању
са грнчарством.
То се дешавало средином
деведесетих. У међувремену
се опробао у неколико посло
ва, јер је требало бринути
о породици, а хоби у нашој
земљи ретко може да буде
уносан, нарочито откако су се
појавиле кинеске продавнице.
Као и сваки уметник и човек
златних руку, воли да плод

његовог рад буден виђен и
некоме од користи. Срећом,
мајстори старих заната и
рукотворина још увек имају
где да се покажу.
- Пре две године сам почео
да излажем по манифестаци
јама, сајмовима старих зана
та, рукотворина. Они буду
по целој Србији, идемо од
Ваљева до Суботице. Идеш
тако продајеш, радиш, и то је
напорно на свој начин. Били
смо, на пример, на Фестива
лу дуван чварака у Ваљеву,
туда прође и десет хиљада
људи. Затим на Фестивалу
зимнице у Коцељеви -  про
даје се разна зимница, онда
буду изложене рукотворине,
уметнички као и стари занати,
где другог дана буде такмиче
ње у котлићу. Ове године је
учествовало око две стотине
екипа. Били смо на Данима
лудаје у Кикинди, та манифе
стација траје три дана, затим
четири дана траје Грожђебал
у Вршцу, исто буде дивно.
Буде лепих доживљаја, сре
ћеш разне људе, каже Зоран.
Грнчарију на манифестаци
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јама купују највише препро
давци, мада буде и уметника
који их осликавају или даље
раде декупаж. Овакве руко
творине су нарочите погодне
за ову технику, зато што је у
питању теракота -  изразито
наранџасте боје, неглазира
на, испечена у пећи први пут,
што је у грнчарству познато
као бисквитно печење. Међу
Зорановим радовима могу
се наћи саксије, лампињони
за свеће, жардињере, вазе,
ћупићи, разни сувенири, пепе
љаре, као и шатуле - украсне
кутије с поклопцем. За које
каже да нарочито лепо изгле
дају кад се на њима уради
декупаж.
У основи поступка је да се
одговарајућа врста земље
помеша са водом и добро
премеси, после чега се маса
обликује и пече у специјалним
пећима, углавном на дрва, на
температури од 900 степени.
С временом се овај процес
није превише променио, али
разне иновације и у овој, као
и у свим другим областима,
често убрзају и олакшају про
цес рада.  
-  Ливачку масу купујем,
набавља се у Аранђеловцу,
онда је прилагођавам себи и
лијем у калупе. Кад се извади
из калупа, прво се суши, пре
уласка у пећ, неколико дана,
с тим што не сме одмах ни да
иде директно на сунце. Најбо
ља је такозвана шарена хла
довина, а ветар је у овој фази
јако значајан. Кад добије
неку чврстину, сме на директ
но сунце. Ни после тога не
буде довољно чврсто, али је
довољно јако за обрађивање.
Обрађује се ручно, ножићима,
скида се вишак, или се нешто
сецка, резбари ако желите
неки уникатан мотив. Шмир
гла се и на крају се обрађује
мокрим сунђером да се све
лепо заглади. Онда тек иде
на печење. Мора о пуно тога
да се води рачуна, да знаш
добро и глину са којом радиш
и своју пећ. Чак и тако суво кад
се стави, температура мора
полако да се диже, да се неко
време задржи на нижој темпе
ратури да изађе сва влага. Не
бисте веровали колико воде
тада цури из предмета. Свеу
купно, за печење је потребно
око дванаест сати, објашњава
Зоран.  
Као многи уметници, није
желео да открива тајне сво
је радионице, али наш саго
ворник је био љубазан да за
М новине каже да су хватачи
снова од глинених цевчица
једна од идеја којима се тре
нутно бави.
Тамара Сивчев

26. DECEMBAR 2018.

ВРДНИК: НАЈСТАРИЈА МЕШТАНКА, ЉУБИЦА СТОЈКОВИЋ
У 103. ГОДИНИ

Везе и чита
без наочара

Љубица Стојковић

– Обављала сам пољо
привредне послове, везла,
хеклала, шила, правила
сир, ишла пешке до пијаце и
тамо продавала робу, роди
ла три ћерке и цео мој живот
стално радила. Сада ме је
снага мало попустила – ова
ко за М Новине, започиње
причу Врдничанка Љубица
Стојковић, која је 11. авгу
ста напунила 102 године
живота. Она је најстари
ја мештанка некадашњег
рударског, а данашњег бањ
ског места, а можда чак и
у целом Срему. Окружена
љубављу своје две ћерке,
шест унучади, 11 праунуча
ди и једним чукунунучетом,
ужива у свом породичном
дому, где је у ово место, из
родног Ирига, дошла давне
1939. године.
Иако је прекорачила сто
ту годину свог живота, бака
Љубица прве снежне дане
проводи у топлој соби и рад
ној атмосфери. Седећи на
кревету приводи крају вез
од разнобојних ружа, делу
је зачуђујуће, јер конац кроз
платно провлачи тако лако и
то још без наочара.
– Бака одлично види,

витална је, покретна, пере
судове, не користи никакве
лекове... једино што слаби
је чује – каже кроз осмех,
Станка Дрпић (77) једна од
три Љубичине ћерке, која
живи овде са мајком.
Поред Стане и Лепе (73),
Љубица је имала још једну
ћерку Срданку, која је нажа
лост преминула у 67-ој годи
ни.
– Имала је диван брак са
мојим оцем Лазаром, који
је умро 1991. године у 77-ој
години, од тада је удовица.
Сва три рођена брата умрла
су јој и њихов животни век је
био до 70-так година, остали
смо јој ми најмилији – каже
Станка, која се пре десет

Све заједно
– Са мужом сам јако
лепо живела, добро смо се
слагали, заједно радили.
Обрађивали смо око 16
јутара земље, и све смо
постизали. Морали смо да
радимо да бисмо имали –
прича бака Љубица, док
на кревету седи и заврша
ва започети вез.

година из Београда, досели
ла код мајке, како би јој била
од помоћи.
Мештани Врдника, још
како хвале Љубицу да је
увек била права домаћица.
Поред тога што је имала
златне руке за ручне радо
ве, радила је у башти и вино
граду, месила је резанце,
правила лепињице, кувала,
спремала. Добар пример
вредне и радне жене.
– Њу је рад и одржао,
јер је стално била у неком
послу. Она се никада није
пожалила да је уморна, да је
нешто боли – говори комши
ница, Радмила Давидовић,
која је чести гост код мај
ка-Љубице, како јој тепају
њени најрођенији.
Иако већ скоро осам
деценија живи у Врдни
ку, бака никада није била
у бањи Термал, удаљеној
пола километра од њене
куће, али ни у некој другој
бањи. Све што се дешавало
у њеном животу, остало јој
у сећању, чак и ужасни рат
ни дани, када су им усташе
упале у кућу и одвели њену
свекрву у Јасеновац.
С. Костић

ДРУШТВО
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА: НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ ЗА НОВИНАРЕ

Наставак подршке медијима

П

окрајински секретар за културу,
јавно информисање и односе с
верским заједницама Драгана
Милошевић оценила је 21. децембра,
на традиционалном новогодишњем
пријему за новинаре да је и у овој, као
и у претходне две и по године, коли
ко је прошло од формирања актуелне
Покрајинске владе, обезбеђена пот
пуна транспарентност и максимална
јавност у раду покрајинске админи
страције.
Уз жељу да и наредну годину обе
лежи добра сарадња са медијима,
Милошевићева је подсетила да је
улога државе у систему јавног инфор
мисања одређена Законом о јавном
информисању и другим пратећим
прописима и да искључује било какво
мешање у њихову уређивачку поли
тику, што је и трајно опредељење
Покрајинске владе. У истом оквиру је
дефинисана и подршка систему јав
ног информисања која, како је рекла,
иде у три правца.
– Први правац је градња нове згра
де Радио-телевизије Војводине, коју
је започела управо Покрајинска влада
и која ће, сасвим сигурно, бити завр
шена до краја наредне године, преци
зирала је Милошевићева.
Други правац је директна и конти
нуирана подршка за 22 листа на осам
мањинских језика, чији су оснива
чи национални савети националних

Драгана Милошевић

мањина која је, са 264 милиона дина
ра у 2016. повећана на 278 милион
ау
овој, односно, на 312 милиона динара
колико је за то планирано у буџету за
2019.
– Најзад, трећи правац наше подр
шке војвођанском систему јавног
информисања јесте пројектно суфи
нансирање, где смо издвајања од
једва 15 милиона затечених у буџету

за 2016. повећали на око 68 милио
на у прошлој и на нешто више од 70
милион
 а у овој години. Тако је и број
подржаних пројеката, са 83 у 2016.
повећан на 216 у овој години, додала
је Драгана Милошевић.
Тај ниво подршке пројектном суфи
нансирању ће, према њеним речима,
бити задржан и у предстојећој 2019.
години.

ЗОРАН ПАШАЛИЋ РАЗГОВАРАО СА ГРАЂАНИМА И ПРЕДСТАВНИЦИМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У РУМИ

Дан заштитника грађана

У

оквиру кампање Дан
заштитника грађана у
Руми је 21. децембра
боравио заштитник грађана
Зоран Пашалић. Он је прво
разговарао са грађанима и
примао притужбе, а потом је
у Градској кући имао састанак
са Маријом Стојчевић, заме
ницом председника Општи
не, Стеваном Ковачевићем,
председником СО Рума и
Душаном Љубишићем, начел
ником Општинске управе.
Омбудсман Зоран Паша
лић је имао и радни договор
са представницима органа
јавне власти, јавних устано
ва, предузећа, институција и
организацијама цивилног дру
штва, а тај састанак је одржан
у читаон
 ици Градске библио
теке.
Зоран Пашалић је у изја
ви новинарима истакао да
су његова врата грађанима

широм отворена и да једном
месечно прима и разговара са
грађанима.
Он је додао да је веома
задовољан оним што је видео
у Руми, као и да је упознат са
проблемима, које ће заједно
покушати да реше.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума, указао је да
је румска Општина заинтере
сована да све њене институ
ције максимално буду отво
рене грађанима и стављене
у функцију заштите њихових
права.
– Данас смо размени
ли искуства и разговарали о
заштити права најугроженијих
грађана. Добили смо похвале
за то, али смо добили и саве
те, поготово везано за поја
ву насиља у породици, које
постаје значајан друштвени
проблем – каже Стеван Кова
чевић. 
С. Џ.

Разговори у Градској библиотеци
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Реалан буџет за наредну годину

Н

а седници Скупштине града
Сремска Митровица, одржаној 21.
децембра, митровачки одборници
усвојили су више тачака дневног реда,
међу којима се нашла и одлука о буџету
Града за 2019. годину. Буџет за наредну
годину износи око две милијарде и 892
милиона динара.
Према речима начелника Градске
управе за буџет и локални економски
развој Душка Шарошковића буџет је
заснован на реалним основама.
– Буџет је нешто мањи него акту
елни из 2018. године, али не зато што
мислимо да ћемо имати мање средста
ва, него у овом моменту имамо толико
уговорених трансферних средстава. И
ове и претходне, када се ради ребаланс
буџета, ради се на основу тога што су
се појавила наменска трансферна сред
ства са других нивоа власти, и ми их
уграђујемо у буџет – рекао је начелник
Шарошковић и додао да, што се тиче
инвестиција, постоје средства која се
не приказују у буџету, него се са виших
нивоа власти директно плаћају извођа
чима радова.
Поводом ове тачке дневног реда,
дошло је до расправе између одборни
ка одборничке групе За бољу Митрови
цу Александра Продановића и начелни
ка Шарошковића, као и градоначелника
Владимира Санадера. Продановић је
истакао да је буџет за 2019. годину реал
нији од претходног, али је изјавио и да на
расходној страни буџета нема великих
капиталних инвестиција. Према речима
градоначелника Владимира Санадера,
инвестиција ће ипак бити, а наставиће
се и капиталне инвестиције из претход
не године, попут изградње новог објекта
ОШ „Јован Поповић“.
– Буџет је реалан и по приходима, и по
расходима. Мислим да ће бити довољ
но средстава да се све оно за чега је
Град надлежан и реализује. Што се тиче
инвестиција, овај буџет је ослоњен на
друге буџете, а то су буџети АП Војводи
не и Републике Србије. Следи нам дру
га фаза изградње ОШ „Јован Поповић“,
што је за мене најбитнија инвестиција у
граду. Биће и доста инвестиција у пут
ну инфраструктуру, кроз одређена јав
но-приватна партнерства, инвестиција у
јавну расвету, такође уз јавно-приватно
партнерство, а, што је такође изузетно
важно, биће и довољно средстава за
јавни превоз, с обзиром на то да га Град
суфинансира, како би грађани наших

Владимир Санадер

Душко Шарошковић

Буџет је реалан и по приходима, и по расходи
ма. Мислим да ће бити довољно средстава да
се све оно за чега је Град надлежан и реализује,
рекао је Владимир Санадер
села могли да дођу до града. За то ће
бити издвојено око сто милиона динара.
У сарадњи са Министарством пољопри
вреде, покушаћемо да од Светске банке
исходујемо инвестицију која се односи
на одбрану од поплава, и то је за мене
веома значајна ствар. Ми морамо то да
решимо у наредних годину до две дана
– рекао је градоначелник Санадер.
Митровачки одборници усвојили су
и програм гасификације Града, као и
одлуку о наставку изградње дистрибу
тивне гасне мреже.
– Остаје да преговарам са Србија
гасом око програма гасификације на
читавој територији Града, а бенефит
ће остварити наши суграђани који живе
на селима. Они ће на тај начин поста
ти равноправни са онима који живе у
граду. Имаће могућност да се прикљу
че на јефтин еколошки енергент, који је
сам по себи и комфоран. Полако изјед
начавамо услове живота у селу и гра
ду. У питању су сва митровачка села,
осим Шашинаца, Јарка, Салаша Ноћај

Остаје да преговарам са Србија гасом око про
грама гасификације на читавој територији Гра
да, а бенефит ће остварити наши суграђани који
живе на селима. Они ће на тај начин постати
равноправни са онима који живе у граду, рекао
је градоначелник Владимир Санадер

ског, Ноћаја и Лаћарка, која имају гас.
Почећемо највероватније у Кузмину и
Мартинцима, чим се створе времен
ски услови, а даље ћемо радити тамо
где постоји највећа заинтересованост.
Сва наша села ће у наредне две до три
године бити комплетно гасификована –
рекао је Владимир Санадер.
Између осталог, одборници су усвоји
ли и План јавног здравља за период од
2018. до 2025. године, који је састављен
и делимично ослушкујући потребе гра
ђана, анкетом која је извршена током
2018. године.
Такође, усвојен је кадровски план за
органе Града за 2019. годину, одлука
о репрограму дуга и условном отпису
камате, одлука о изменама и допуна
ма одлуке о мерилима за утврђивање
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, одлука о финансирању при
марне здравствене заштите из буџета
Града, као и програми пословања јав
них предуз ећа и привредних друшта
ва основаних од стране Града за 2019.
годину. Поред тога, усвојен је спора
зум о продужењу рока важења колек
тивног уговора за Дом здравља, као и
решење о прибављању непокретности
у јавну својину. Дошло је и до избора
нових чланова надзорних одбора у јав
ним предуз ећима, чланова савета роди
теља, као и до реизбора др Даниела
Бабића на место заменика директора
Дома здравља.
Н. Милошевић
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Протекла година радна и успешна

Р

еализација планираних актив
ности, као и интервентно и пре
вентивно деловање обележило
је 2018. годину у ЈКП Водовод Срем
ска Митровица. Радници Водовода су
били ангажовани на реконструкцији
градских улица и саобраћајница. Реч
је о радовима на замени старих и
дотрајалих цевовода и инсталација
водовода и канализације у улицама
Вука Караџића и Железничкој, као и
испод кружне раскрснице улица Др
Душана Поповића, Железничке и
Улице Тараса Шевченка.
Обновљена дистрибутивна мрежа
повећава квалитет водоснабдевања,
с обзиром на то да је ризик од кваро
ва знатно смањен. Интересантно је
да у једном делу Железничке улице
није постојала канализација, па су
ови радови искоришћени и за поста
вљање мреже како би потрошачи
након прикључења могли да користе
канализацију.
И у сеоским срединама се радило
на унапређењу водоснабдевања. Ове
године почела је изградња дистрибу
тивне мреже од црпне станице Ман
ђелос до црпне станице Чалма, којом
ће мештани Чалме бити прикључени
на јавни систем водоснабдевања. На
траси дугој нешто преко седам кило
метара биће положен полиетиленски
цевовод пречника 125 милиматара. У
Дивошу су почетком године завршени
радови на изградњи новог бунара који

Замена цевовода
у Улици Вука Караџића

Борислав Бабић на терену у Чалми

ће мештане Дивоша снабдевати
водом за пиће, након проблема са
квалитетом воде који се појавио кра
јем 2017. године.
Када је реч о канализационој мре
жи, издвајамо значајне радове на
решавању проблема атмосферске
канализације у насељу
Деканске
баште и Раваничкој улици у Сремској
Митровици, са циљем ефикаснијег
одвођење атмосферских вода.
Борислав Бабић, в.д. директора
ЈКП Водовод, наглашава да је успе
шно реализован највећи део плана.
– Приоритет је био континуиран
пласман хигијенски исправне воде за
пиће, као и улагања у модернизацију
процеса рада и бројне реконструкције
у дистрибутивном систему. Током
протекле летње сезоне, наши потро
шачи су имали уредно водоснабдева

ње, а на руку су нам ишле и времен
ске прилике, па није било проблема
ни у местима са локалним системом
водоснабдевања. Митровчани и даље
пију здравствено исправну воду која
је у складу са параметрима, прописа
ним важећим Правилником о хигијен
ској исправности воде за пиће. То
потврђују анализе рађене у Интерној
лабораторији Водовода, као и Заводу
за јавно здравље Сремска Митрови
ца и Институту за јавно здравље Вој
водине Нови Сад, каже Бабић.
Из плана за наредну годину, Бабић
издваја набавку неопходне опреме за
ефикасније одржавање водоводног и
канализационог система, као и текуће
пословање, a у циљу квалитетније
услуге водоснабдевања и одвођења
отпадних вода.
Љ. Ј.

Изградња канализације у Железничкој улици
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СЕДНИЦА СО РУМА

Преко две милијарде динара
у општинској каси

Седница СО Рума: Усвојен буџет

Д

ве милијарде и 61 милион динара
је буџет за наредну годину – доне
ли су одлуку о буџету одборници
СО Рума на својој седници која је одр
жана 18. децембра.
Биљана Дамљановић, шефица Оде
љења за финансије, привреду и пољо
привреду је образложила буџет, иста
кавши да се највише прихода очекује од
пореза на доходак, добити и капиталне
добитке, скоро 810 милиона динара, а
у тој суми само од пореза на зараде је
планирано 650 милион
 а динара.
– Порез на имовину је планиран у
висини 395,5 милион
 а динара, од тран
сфера са других нивоа власти се очеку
је 256 милион
 а, а приходи од имовине
су планирани у износу од 135 милиона
динара, а само од закупа пољопри
вредног земљишта се очекује око 100
милиона динара – истакла је Биљана
Дамљановић.
Она је додала да су расходи плани
рани у нивоу са приходима и примањи
ма. За запослене износе нешто преко
398 милиона динара, за активне мере
запошљавања 15 милиона, за подршку
спровођењу пољопривредне политике
планирано је 65,2 милиона, за зашти
ту животне средине скоро десет, а око
160 милиона за управљање и одржа
вање саобраћајне инфраструктуре.
За функционисање УПВО Полетарац,
планирано је скоро 229 милиона дина
ра, за основне школе 100 милиона,
средње 34 милион
 а, а за здравство 27
милиона динара – ово су само неке од

ставки буџета по програмима. Значајна
ставка у делу инвестиција је 120 мили
она динара за изградњу нове зграде
Општинске управе, док ће остатак бити
из других извора.
Одборник Ненад Боровић из Демо
кратске странке је указао да је ово, сва
како, најважнија одлука. Буџет је сна
жан подстицај развоју привреде, али и
социјални амортизер, подсетивши да
је овај буџет за 25 милиона већи од
првобитног буџета, али и за 160 мили
она мањи, ако се пореди са последњим
ребалансом.
– Мислим да је боље да се иде са
мањим буџетом, а ако се укаже потре
ба, да се раде ребаланси – рекао је
Боровић. И поред похвала на буџет, он
је рекао да, због недовољних капитал
них инвестиција, неће гласати за буџет.
Председник Општине Слађан Ман
чић је истакао да је ово реално пројек
тован буџет, развојни, али има и соци
јалну компоненту.
– Он је за неких 160 милиона мањи,
али треба истаћи да смо ми већ 2017.
године за ову годину имали 100 мили
она на рачуну, за изградњу пречистача,
који крајем децембра почиње са проб
ним радом. Имали смо изузетан резул
тат, преко 500 милиона су нам били
трансфери са других нивоа власти,
тако да у овој години очекујемо мање,
пројектовали смо 256 милиона динара.
Морам да кажем и то, да са данашњим
даном, ми имамо реализацију овогоди
шњег буџета од 1,93 милијарде динара.

Треба се борити да свака година буде
боља, инвестицијама и отварањем
радних места, направимо климу, тако
да послодавци све више траже добре
раднике, а онда ће их боље и плаћати.
Показали смо како се добро ради у овој
години, а у следећој ћемо бити задо
вољни, ако све оно што смо планирали,
успемо да приведемо крају – рекао је
Слађан Манчић.
Он је, на крају, захвалио одборници
ма из своје странке, потом коалиције,
али и одборницима опозиције, на кон
структивним критикама и упутио им
честитке за предстојеће празнике.
На овој скупштинској седници,
последњој у години на измаку, усвојени
су и планови рада јавних предузећа и
установа, чији је општина оснивач, као
и одлуке о ауто-такси превозу путника и
јавној расвети, а именован је и Општин
ски савет родитеља.
И на овој седници, као и на прошлој,
по први пут, било је видљиво, посебно
у другом делу скупштинске седнице,
да се одборничка група Српске ради
калне странке поделила на два дела.
Наиме, од четири одборника и на овој,
и на прошлој седници, два су гласала
против свих тачака дневног реда, Нада
Кнежевић и Драган Јевтић. Они су изја
вили и да доскорашња председница
Одборничке групе, али и Општинског
одбора Јелена Делић није више пред
седница, односно да је смењена, што је
она демантовала.

С. Џ.

ОПШТИНА ШИД
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УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ШИД

Довољно новца
за капиталне пројекте

С

купштина локалног парламента
у Шиду је у четвртак, 20. децем
бра усвојила је Одлуку о буџету
за 2019. годину. За буџет је гласало 25
одборника, а један је био против.
Укупно планирани приходи од про
даје финансијске имовине буџета
Општине Шид за 2019. годину оства
рени по свим изворима финансира
ња, износе 1.488.827.400 динара. У
текућу буџетску резерву се издваја
30.000.000 динара, а она се опреде
љује до највише четири посто укупних
прихода и примања од продаје нефи
нансијске имовине за буџетску годину.
У сталну буџетску резерву се издваја
5.000.000 динара, а она се опредељу
је највише до 0,5 посто укупних прихо
да и примања од продаје нефинансиј
ске имовине за буџетску годину. Укуп
но распоређени приходи се утврђују у
износу од 1.453.827.400 динара. Буџе
том су обухваћени сви пројекти који су
планирани од 2017-2020. године.
– Обухваћени су пројекти који ће
се реализовати или започети сле
деће године. Ради се о капиталним
инвестицијама за следећу годину:
израда генералне регулације Шида,

инфраструктурно опремање радне
зоне 8 у Адашевцима, изградња бици
клистичке стазе у комплексу радне
зоне, изградња кружног тока у Шиду,
наставак изградње водоводне мреже
у Љуби, пројектна документација за

Јадранка Недић

саобраћајну инфраструктуру, рекон
струкција пута Јамена-Рачиновци,
санација рукометног и кошаркашког
терена у Установи Партизан, енергет
ска ефикасност и обновљиви извори
енергије, израда пројектне докумен
тације за реконструкцију КОЦ-а, про
јекат постављања знакова са измен
љивим садржајем у близини школа и
система видео-надзора, ради побољ
шања безбедности саобраћаја, екс
пропријација земљишта за прошире
ње градског гробља – рекла је Јадран
ка Недић, руководилац Одељења за
буџет и финансије.
Одборници су дали сагласност и на
Предлог програма јавних предузећа
за идућу годину, то су: Завод за урба
низам, ЈКП Водовод, ЈКП Стандард и
Јавна расвета, услуге и одржавање.
На седници је разрешен директорка
Туристичке организације Шид Кристи
на Радосављевић, а на њено место за
вршиоца дужности директора имено
вана је дипл. економ. Зорица Грахо
вац. Досадашњи вршилац дужности
директора ЈКП Водовод Александар
Јовановић именован је за директора.
Д. Попов
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Усвојен буџет за 2019. годину

Илија Јоцић образлаже буџет

О

дборници Скупштине општи
не Ириг, на седници одржаној
17. децембра усвојили су буџет
за 2019. годину. Oбразложење буџета
по програмима је поднео Илија Јоцић,
шеф Службе за финансије, утврђива
ње и наплату јавних прихода и инспек
цијске послове.
Он је истакао да укупно планира
ни буџет за наредну годину износи
747.985.000 динара, од чега су средства
буџета 646.261.000 динара, средства
од додатних прихода директних и инди
ректних корисника износе 85.082.000
динара, а нераспоређен вишак прихода
из ранијих година је 16.642.000 динара.
Расходи су планирани у истом обиму.
– Овакви приходи и примања су пла
нирани у складу са упутством Мини
старства финансија. Узето је у обзир
остварење прихода из прва три квар
тала ове године, процена задњег квар
тала, све увећано за номинални раст
БДП-а од 6,9 процената. Инвестиције у
буџету учествују са 22 процента, а када
се рачунају и додатни извори, 28 проце
ната буџета се односи на инвестиције
– рекао је Илија Јоцић.
Највећи обим пројеката је везан за
саобраћајнице. За редовне активно
сти је планирано 16,6 милиона дина
ра, али су планирани и пројекти Ири
шки венац - Змајевац, чија је вредност
169,5 милиона, санација локалног пута
Јазак - Мала Ремета, чија је вредност
159 милиона, санација улица у Јаску по
пројекту вреди 26,3 милиона, изградња
саобраћајница у Крушедол Селу, чија
је вредност пројекта 35 милиона – да
поменемо неке од пројеката, за које је
иришка Општина у буџету предвидела
део учешћа, али ће се радити ако се
конкурсима обезбеде поменута потреб
на средства.
Председник иришке општине Стеван
Казимировић каже да има доста про
јеката који су започети у овој години, а

Седница СО Ириг: Усвојен буџет

који ће се завршавати следеће, тако да
сада нису у буџету.
– Како буду пристизала средства, ми
ћемо правити ребалансе, јер има још
неколико јавних набавки за веће про
јекте. Планирали смо да буџет буде
развојни, зато је знатно више сред
става за израду пројектно - техничке
документације. Обезбеђено је и више
средстава за субвенције у пољопри
вреди, јер је опредељење наше општи
не развој воћарства, виноградарства и
туризма. Субвенције у овим областима
су новине у буџету. Наравно, буџет има
и социјалну компоненту, иако смо у овој
години имали веће запошљавање, него
прошле. Пре тога, ми смо били први у
Војводини по броју незапослених, сада
смо на нивоу просека. Дошли смо у
ситуац
 ију да, када су потребни радници
за неки посао, ми их немамо. Тражили
смо и по другим општинама, јер потреб
ни су нам радници у Бањи Врдник,
винаријама, плантажама…Овај буџет је
реалан, нисмо желели да будемо нере
ални. За неке пројекте смо само отво

Против беле куге
На 26. седници СО Ириг донета је
одлука да Општина постане члан
Удружења Покрет за децу три плус из
Чачка. Како је објаснио Слободан
Радојчић, шеф Службе за друштвене
делатности, општу управу и зајед
ничке послове, ово удружење се
бори против беле куге и за помоћ
породицама које имају троје или
више деце. Чланарина за иришку
Општину је 60.000 динара, а за то ће
Општина добити поносне картице,
којим власници могу да, по повољни
јим условима, набављају робу у пре
ко 60 великих трговинских ланаца.
Иришка Општина ће бити први члан
овог удружења из Војводине.

рили позиције, иако смо готово сигур
ни да ће се реализовати. У питању су
велики пројекти, преко 20 до 30 милио
на динара. Ово је полазни буџет, касни
је ћемо све ускалђивати ребалансима
– рекао је о буџету за наредну годину
Стеван Казимировић.
На овој седници донета је и одлука о
трећем ребалансу буџета за 2018. годи
ну, а основни разлози за приступање
овом ребалансу су добијање средста
ва од других нивоа власти за одређене
намене и то после усвајања како одлу
ке о буџету, тако и одлука о претходна
два ребаланса. Такође, овим ребалан
сом утврђене су измене апропријација
код појединих корисника буџета да би
се омогућило њихово несметано функ
цион
 исање. Дакле, било је извесно шта
ће се урадити у овој години, а шта ће
се пренети у наредну годину. Трећим
ребалансом укупан буџет за текућу
годину износи 720,9 милион
 а динара.
Одборници су донели и одлуку о
покретању иницијативе за промену
назива насељених места у иришкој
Општини и исправљање словних и тех
ничких грешака у Закону о територијал
ној организацији Републике Србије. По
објашњењу начелнице Општинске
управе Оливере Филиповић Протић,
овим ће се стање ускладити са правом
ситуац
 ијом на терену, што је до сада
правило проблеме. То се односи на, на
пример, место Гргетег, које је технич
ком грешком добило слово к, уместо г
на крају. Ова одлука се сада упућује
Покрајинском секретаријату за регио
нални развој, међурегион
 алну сарадњу
и локалну самоуправу, на давање
сагласности, а потом и надлежном
министарству.
Одборници су на овој седници дали и
сагласност на план рада ЈП Комуналац
Ириг за наредну годину, који је образло
жио директор Александар Манојловић.

С. Џ.
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Подршка сеоском
предузетништву
Од 1. јануара ове године, ступио је на
снагу Правилник о малим количинама при
марних производа животињског порекла,
чијом применом је олакшана регистрација
производње и промета сира и сухомеснатих
производа у мањем обиму, као и регистра
ција објеката за прераду, без довођења у
питање безбедности хране. Ради промови
сања овог правилника, афирмисања легал
не производње пољопривредно- прехрам
бених производа и ради помоћи сеоским
предузетницима, који се на својим газдин
ствима и домаћинствима баве прерађи
вачком делатношћу, Агенција за рурални
развој је спровела Конкурс за доделу бес
повратних средстава за подршку инвести
цијама у области маркетинга на пољопри
вредним газдинствима, у сектору прераде
меса и млека.

Слађан Манчић у Берзенбрику: Постављена плоча о братимљењу

К

ако су и најавили чланови деле
гације из братског Берзенбрика
приликом посете Руми 24. новем
бра, мање од месец дана касније, 21.
децембра испред Градске куће у Бер
зенбрику је откривена плоча, симбол
пријатељства два града.
Плоча са именом Руме налази се
сада испред Ратхауса, Градске куће
Берзенбрика, где је иначе и место за
уписивање свих пријатеља ове немач
ке општине. Поруке су написане ћири
лицом на српском језику и на немачком
језику.
– За Руму је ово веома леп догађај и
потврда једног снажног пријатељства,

започетог још 2015. године. Ово нам
као малом граду у Србији доста значи,
јер показујемо да можемо да градимо
пријатељства са много већим и раз
вијенијим земљама од наше, као што
је Немачка. Развијали смо ту сарад
њу кроз размену младих, а затим и
кроз туристичке, културне, а сада и
привредне потенцијале. Само поста
вљање ове табле је већ крупан корак,
а наш приоритет је сарадња у обла
сти привреде, јер је Немачка највећа
европска привредна сила – рекао је у
Берзенбрику Слађан Манчић, председ
ник Општине Рума.

С. Џ.

Посета логору Оснабрик
Делегација румске Општине посе
тила је Храм великомученика Георги
ја, српску цркву у Оснабрику. Том
приликом положени су венци на спо
мен обележје српским официрима,
које се налази у оквиру меморијалног
комплекса.
Венце су положили Слађан Ман
чић, председник Општине, као и
Милан Новаковић, начелник Јужно
бачког управног округа, док је у име
Берзенбрика то учинио градоначел
ник, др Хорст Бајер.
Делегација Руме је обишла је нека
дашњи логор у Оснабрику, у којем је

цео Други светски рат, провело око
5.000 српских официра. Њих 116 није
дочекало крај рата, тако да њихови
посмртни остаци почивају у Оснабри
ку, на официрском гробљу крај Храма
великомученика Георгија.
Неколицина је изгубила живот у
покушају да побегне из логора, а
већина њих је настрадала у бомбар
довању Оснабрика 1944. године, од
енглеске авијације.
Од некадашњег логора остала је
само једна барака - Барака број 35.
Сада о њој брине Удружење за борбу
против рата Барака 35.

На Конкурс је пријаву поднело четири
субјекта, три у сектору меса и један у секто
ру млека. С обзиром на то да је један под
носилац захтева жена, а остала три су мла
ди произвођачи до 40 година старости, сви
субјекти су, у складу са условима Конкурса,
остварила право на максимална средства
која су конкурсом била опредељена, одно
сно 300.000 динара по кориснику.
– Субјекти су добијена средства намен
ски искористили за набавку продајне амба
лаже и етикета, услуге израде идејног
решења и графичког дизајна за етикете
и паковања, набавку рекламних банера,
штампаног и другог промотивног матери
јала и остале маркетинг-алате, који њихо
ве производе чине видљивијим купцима.
Овом мером дали смо подршку локалним
произвођачима сира и сухомеснатих произ
вода да лакше пласирају своје производе
на тржиште, јер је тешко нешто произвести,
а још теже те производе продати. Надам се
да смо и мотивисали друге, нерегистрова
не произвођаче, да уђу у легалне токове
производње и промета пољопривреднопрехрамбених производа. Мера доприноси
и унапређењу руралне економије, јер пре
радне активности на селу додају вредност
примарном производу, односно млеку и
месу у конкретном случају, што обезбеђује
додатне приходе сеоским произвођачима.
Уз то битан је и интерес потрошача уз жељу
да се очува традиција и понуда традицио
налних производа и заштити економија на
селу. Очекујемо правилнике и у осталим
секторима, како бисмо у наредном периоду
подршку дали и произвођачима у области
пчеларства, прераде воћа, поврћа и ратар
ских култура – објаснио је Петар Самарџић,
директор Агенције.

66

ОПШТИНА РУМА

M NOVINE

РУМСКА БИБЛИОТЕКА

Без награде
на конкурсу
Жири у саставу проф. др Слађа
на Миленковић, председница, и
чланови, књижевници Тодор Бјел
кић и Ђока Филиповић, донео је
једногласну одлуку да се ове годи
не не додели награда „Атанасије
Стојковић“ за први роман на истои
меном конкурсу румске Градске
библиотеке. Подсетимо, ово је био
седми по реду конкурс и први пут
се десило да од пет приспелих
радова, ниједан није награђен.
– Сви рукописи су задовољили
услове тражене конкурсом, у сми
слу броја страна и поштовали су
све друге пропозиције. Међутим,
квалитет рукописа није на завид
ном нивоу, ниједан рукопис није
роман, који би могао да понесе ову
престижну награду. Стога доноси
мо одлуку да се ове године не обја
ви ниједан од послатих романа.
Рукописи романа, према оцени
жирија, остали су на нивоу истра
живања, понегде нацрта или скице
за роман. Негде су писци прешли у
други, сличан жанр, и написали
збирку прича, које немају пуно везе
једна с другом. Узимајући у обзир и
дозвољену произвољност и слобо
ду у обликовању форме, закључу
јемо да овогодишњи рукописи
немају чврсту унутрашњу структу
ру, те да не могу да нађу пут ни до
читалачке публике. За разлику од
неких претходних година, када се
мноштво рукописа издвајало и
високо уздигло на лествици квали
тета, па је било тешко одлучити
који је међу њима најбољи, ове
године двојбе нема - нисмо добили
штиво које задовољава основне
литерарне и уметничке квалитете
и принципе – каже, између осталог,
жири.
Чланови жирија додају да их изу
зетно радује што се на овај конкурс
јављају, у све већем броју, жене
књижевни ствараоци и што је међу
њима доста оних, чија књижевна
дела заслужују пуну пажњу. Томе
сведочи и чињеница да је прошло
годишња победница била Косана
Марков из Ветерника са романом
Тајне Сокиног огледала.
Овај роман је, као победника
конкурса, издала Градска библио
тека „Атанасије Стојковић“, а њего
ва промоција је, због лоших вре
менских услова, одложена.
Како сазнајемо од директора
Градске библиотеке Жељка Стоја
новића, румска публика ће се са
Косаном Марков дружити у јануа
ру.
С. Џ.
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Љубишић начелник
Општинске управе
Д

ушан Љубишић, дипломира
ни правник, је на 69. седници
Општинског већа, која је одржана
21. децембра, изабран и постављен за
начелника Општинске управе на пери
од од пет година. Подсетимо, Душан
Љубишић је и у претходном петогоди
шњем периоду био на овој функцији.
На овој седници је донет и закључак
о преносу преосталих средстава из
пројекта Европа за грађане на рачун
општинског буџета, као и закључак
о уступању објекта и опреме Јавном
предузећу Водовод. Реч је о бустерстаници код Малих Радинаца, која је
ове године пуштена у рад.
Донет је и предлог одлуке о доно
шењу плана детаљне регулације за
Источну радну зону 2 у Руми, а име
новани су и чланови Комисије за доде
лу средстава из општинског буџета, за
редовне активности и програме удру
жења на територији румске Општине,
као и Комисије за доделу средстава за
програме и пројекте у области културе.
Чланови Општинског већа су усво
јили и Правилник о начину и поступку
остваривања права на доделу сред
става из буџета за програме и пројекте
из области спорта.
– Овим правилником су утврђени
услови и критеријуми за конкурисање
спортских организација. Једина изме
на се односи на то да, од наредне
године, сви клубови који буду добили
средства из општинског буџета, мора
ју имати бар једну млађу категорију,
осим сениора – појаснила је Елвира
Љубисављевић из Општинског савеза
спортова.
Постављење начелника Општинске
управе је било и прилика да Душан
Љубишић укаже на то како је радила
Општинска управа у претходном пери
оду, али и најави неке приор
 итете у
раду за наредну годину.
Он је подсетио да је на почетку њего
вог ступања на дужност Општинска
управа имала 178 запослених, а данас
146.
– У 2016. години смо урадили реор
ганизацију Општинске управе и тада
смо направили већи број организаци
оних јединица, али са мањим бројем
људи, јасније смо дефинисали одго
ворност запослених и тако направи
ли једну мању, оперативнију упра
ву, која је успела да испрати све оно
што се дешавало на територији наше
општине. Ту првенствено мислим на
долазак инвеститора, где је админи
страција морала да буде оперативна
и брза. Пре три године је уведен ИСО
стандард, имамо менаџера квалитета,

Душан Љубишић

Оно, на чему ћемо пора
дити, јесте даља приме
на стандардизације, коју
настављамо да примењу
јемо озбиљније и боље
и подизање Е-управе на
виши ниво – изјавио је
Душан Љубишић
који добро ради свој посао. Прописа
не процедуре и стандардизација су
утицале да Општинска управа буде
ефикаснија, бржа и боља – истакао је
Душан Љубишић.
Да се добро радило, потврђују и
награде које су добијене. Ту је награда
за брзо и ефикасно издавање грађе
винских дозвола, која је добијена пре
две године, затим награда за најбољи
Информатор о раду Општинске упра
ве на нивоу локалне самоуправе од
прошле године, као и недавна награ
да за допринос запошљавању. Битно
је и признање НАЛЕД-а, у категорији
најбољих Канцеларија за локални еко
номски развој, те поступак партиципа
тивног буџетирања.
– Све те награде су потврда да добро
радимо, а опет мислим, да можемо и
боље и ефикасније. Приоритет нам је
нова зграда у којој ће бити смештена
не само Општинска управа, већ и нека
јавна предузећа и установе. Оно на
чему ћемо порадити, јесте даља при
мена стандардизације, коју наставља
мо да примењујемо озбиљније и боље
и подизање Е-управе на виши ниво –
изјавио је Душан Љубишић.
С. Џ.
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Црквено певачко друштво Острог у Евангеличкој цркви у Старој Пазови

ЕКУМЕНСКИ КОНЦЕРТ ПРАВОСЛАВАЦА, РИМОКАТОЛИКА И ПРОТЕСТАНАТА
У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Заједништво у различитости

У

сусрет најрадоснијем
хришћанском празнику
- Божићу, у словачкој
евангеличкој цркви у Старој
Пазови, одржан је екумен
ско-хуманитарни концерт, на
којем су наступила три хри
шћанска хора различитих
конфесија.
Треће адвентне недеље,
три свеће на адвентном вен
цу, симболично је упалио по
један најмлађи члан, из три
хора који представљају Пра

вославну, Римокатоличку и
Протестантску верску кон
фесију.
Игор Фелди, свештеник
Словачке евангеличке цркве
и домаћин концерта је иста
као да осећа велику радост
због тог догађаја:
– Ми као хришћани, иако
смо из различитих конфеси
ја или цркава, ипак заједно
сачињавамо ону једну, Хри
стову цркву, ону духовну –
каже Фелди.

Циљ концерта је приказа
ти заједништво у различи
тости и живот у међусобној
љубави, као и промовисати
доброту међу свим људима.
– Човека одређују дела,
а не како се декларише и
шта прича – рекао је број
ној публици Бранислав Џом
бић, православни свеште
ник цркве Светог Василија
Острошког из Нових Бано
ваца.
– Морамо бити добри

Отац Бранислав Џомбић, свештеници Јозо Дуспара и Игор Фелди

људи.
Морамо
тражити
надахнуће да чинимо добра
дела, љубави, милосрђа,
међусобног уважавања и
ненаметања једног слобод
ног и отвореног приступа,
закључио је Отац Брани
слав.
Три хришћанска хора раз
личитих конфесија, својом
песмом створили су једин
ство духа спојено љубављу.
Наступили су хор римокато
личке цркве у Земуну Света
Цицилија, хор Евангеличке
цркве у Старој Пазови Тилија
и црквено-певачко друштво
Острог из Нових Бановаца.
Олга Милићевић, диригент
црквено-певачког друштва
Острог, у име свих учесни
ка је изразила задовољство
што учествује на овако нео
бично концерту:
– Пре свега смо срећ
ни, зато што је цео концерт
хуманитарног типа, а и због
тога, што смо се окупили из
различитих цркава, да сла
вимо Господа – рекла је
Милићевић.
Како је према слогану кон
церта, наша вера без добрих
дела ништавна, догађај је
и ове године хуманитар
ног карактера, а сакупљени
новац биће преусмерен Џек
сону и Терезији, сирочићима
из Кеније. Ивана Поповић
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Враћен стари дуг
од шест милиона евра

И

нђијски већници су у петак 21.
новембра, већином гласова
утврдили предлог Одлуке о
буџету општине Инђија за 2019. годи
ну. Буџет ове локалне самоуправе
за наредну годину износиће око 5,7
милијарди динара. Како је истакао
председник општине Владимир Гак,
наслеђени дуг износио је 20 милиона
евра, а за свега две и по године сада
шње локално руководство успело је
да врати чак шест милиона евра.
– Буџет делује предимензионирано,
али ми морамо да уврстимо наслеђе
на дуговања, уједно и да планирамо
нове инвестиције, од којих нећемо да
одустанемо – истакао је Гак и додао:
– Најважније је да ће се кренути са
реализацијом кључних инвестиција
као што су изградња трга код Гим
назије, нови вртић, изградња нове
пијаце и многи други. Драстично смо
повећали финансијску подршку спор
ту, студентске стипендије смо пове
ћали, као и накнаде за прво и треће
рођено дете. Радићемо и на прошире
њу водоводне мреже, у оним улицама
по нашим селима, где она не постоји,
а где је предвиђено асфалтирање у
оквиру историјског пројекта.

Са седнице Општинског већа

Председник општине Инђија иста
као је да у 2019. години очекује потпи
сивање уговора са, најмање, три нова
инвеститора.
– Из тих инвестиција ће се пунити
локални буџет, али пун ефекат оно
га што смо радили у 2018. години
осетићемо тек крајем 2019. када сви
инвеститори, са којима смо потписа
ли уговоре о купопродаји земљишта,
изграде своја постројења и почну са
радом – рекао је Гак.

Инђијски већници утврдили су и
предлог Локалног акционог плана за
период 20182023. године, програ
ма уређења грађевинског земљи
шта општине Инђија за 2019. годи
ну и годишње програме рада јавних
предузећа и установа за 2019. годи
ну. Коначну одлуку донеће инђијски
одборници на седници Скупштине
општине, која је заказана за петак, 28.
децембар.
М. Ђ.

Отворена сезона клизања
В
еличанственим ватрометом, у
четвртак 20. децембра почела је
сезона клизања на клизалишту
постављеном у центру Инђије. Клизали
ште ће бити отворено сваки дан од 10
до 22 часа. Улаз и изнајмљивање кли
заљки коштају 100 динара, а директор
Спортског центра Илија Трбовић, иста
као је да ће и ове сезоне посетиоци моћи
да се загреју уз чај, који је бесплатан за

све посетиоце. Очекује се да клизали
ште буде отворено, уколико временски
услови то дозволе, до 1. фебруара.
– И ове године, а тако је било и про
шле, организоваћемо обуку за клизање.
Инђијско клизалиште је једино у општи
ни, па су ђаци из основних школа дола
зили организовано са наставницима на
рекреацију и уживање у чарима зиме.
Очекујемо да те посете неће изостати

ни сада, поготово што ће на клизалишту
Спортског центра, организовати позори
шне представе за посетиоце – навео је
Трбовић.
Свечаном отварању клизалишта при
суствовао је и председник општине
Инђија Владимир Гак, који је том при
ликом истакао да су на овај начин деци
и младима, хтели да улепшају зимски
распуст.
М. Ђ.

M NOVINE

26. DECEMBAR 2018.

69

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – ИНЂИЈА

Стабилизација водоснабдевања
у 2019. години

Р

адови на изградњи
повезног
цевовода
ИнђијаБешка одвијају
се планираном динамиком
и у складу са временским
приликама, потврдили су
представници Јавног кому
налног предузећа Водовод
и канализација у Инђији. До
сада је урађена траса од 1,7
километара и како истиче
директор предузећа Драго
љуб Трифуновић, задовољ
ни су до сада изведеним
радовима.
– Очекујемо да ћемо овај
пројекат
благовремено
завршити. Такође, плани
рамо и другу фазу тог про
јекта, која обухвата израду
црпне станице са бустер
пумпама у североисточ
ној индустријској зони, код
фабрике Грундфос, која тре
ба да подржи цео тај систем
– истакао је Трифуновић, и
додао да ће се захваљују
ћи овом пројекту, у потпуно
сти обезбедити дуготрајно,
стабилно водоснабдевање
Бешке и Чортановаца.
Директор инђијског Водо
вода потврдио је да за
наредну годину већ сада
имају спремне три гра

ђевинске дозволе и то за
изградњу бунара 22, 25
на инђијском изворишту и
један бунар у Крчедину.
– Изградњом бунара у
Крчедину планирамо, да
у том селу појачамо водо
снабдевање, јер ће оста
ти као децентрализовани
систем. Бићемо спремни
као и претходних година да
аплицирамо са квалитетним
пројектима на свим конкур
сима код Владе Војводине
и ресорног министарства.
Очекујемо да ћемо и следе
ће године радити на изград
њи изворишних капацитета
и да ћемо и убудуће бити
стабилни, као што смо пре
две и по године обећали
нашим суграђанима – обја
шњава директор.
Трифуновић је за крај под
сетио да је у току претходне
две и по године, захваљу
јући средствима са виших
нивоа власти, реализован
већи број веома битних про
јеката, међу којима и бунар
Б7/2 у Бешки, који је рађен
2016. године, затим и бате
рија бунара 24 на инђијском
изворишту, као и тренутно
актуелни пројекат, повезни

Драгољуб Трифуновић, директор

цевовод ИнђијаБешка.
– Такође смо, захваљујући
средствима са виших нивоа
власти, урадили и батери
ју бунара 21 и део повезног
цевовода између батерије
бунара 20 и 21. Већи део
средстава су издвојили Вла
да Војводине, Управа за
капитална улагања и ресор
ни покрајински секретари
јат, пустили у рад водовод

у Чортановцима. Сада смо
на 290 прикључака и наста
вљамо даље, током следе
ће године треба да прикљу
чимо још 100 домаћинстава,
јер је тренутно толико ново
поднетих захтева. Чим нам
временски услови дозволе,
крећемо и са реализацијом
тих прикључака – рекао је
директор Водовода.
М. Ђ.

НАГРАЂЕНИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ

Признања талентованим ученицима

Т

роје ученика инђијске
Гимназије, Ленка Радоје
вић, Михајло Радојевић
и Тодор Белић део су награ
ђених, талентованих ученика
са територије АП Војводина
у 2018. години. Између оста
лог, младим Инђијцима, пот
председник Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић, заједно са
покрајинским секретаром за
спорт и омладину Владимиром
Батезом, уручио је традицио
налне покрајинске награде и
признања Таленти2018.
Награђени су ученици основ
них, средњих и музичких шко
ла, који су постигли прва места
на републичким и међународ
ним такмичењима у области
ма науке, технике, уметности и
језика, као и њихови ментори.
Ленка Радојевић и Тодор
Белић, ученици IV4 разреда

инђијске Гимназије, били су
државни прваци, Ленка на так
мичењу из историје, а Тодор
из биологије. Ово двоје тален
тованих ученика, показало је
завидно знање, свако у свом
предмету и још једном потвр
дили да је Гимназија расадник
успешних и паметних младих
људи.
Михајло Радојевић, ученик
III4 разреда, је у конкуренцији
међу 300 ученика, освојио прво
место на републичком такмиче
њу из књижевности, под нази
вом Књижевнаолимпијада.
Ленка, Михајло и Тодор су
добили новчане награде. Са
њима су на свечаној доде
ли у Влади Војводине, биле
и менторке Драгица Савић,
професорка српског језика и
књижевности и Горана Лукић,
професорка биологије. М. Ђ.

Гимназијлци са менторкама
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ПЕЋИНЦИ: ПАКЕТИЋИ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ И МАЛЕ ЂАКЕ

Највећа срећа су дечји осмеси

Председник Општине Жељко Трбовић поделио пакетиће деци

И

ове године пећиначка локална
самоуправа припремила је ново
годишње пакетиће за децу из
предшколске установе и основце, од
првог до четвртог разреда, у свих 15
насеља пећиначке општине, као и за
децу, која похађају специјална одеље
ња у Купинову и Пећинцима. Уручено
је укупно 1.557 пакетића, а председник
општине Пећинци мр Жељко Трбовић
уручио је пакетиће деци у Шимановци
ма.
Он је том приликом рекао да се
Општина Пећинци труди да сваке
године обезбеди новогодишње паке
тиће, јер се деца највише радују ново
годишњим и божићним празницима, а
највећа срећа су, како је рекао, управо
дечји осмеси.
– Ми желимо да деци ту радост уве
ћамо поклонима. У шимановачком
вртићу сам обећао деци и њиховим
васпитачима да ће, ако све буде текло
по плану, за годину-две добити нови,
савремени објекат, тако да ће пред
школци имати боље услове за бора
вак, а њихови васпитачи боље услове
за рад. Када се вртић исели, те про
сторије постаће кабинети, тако да ће и
школа бити на добитку. Општина вео

ма води рачуна о деци, од предшкол
ског узраста, па до завршетка средње
школе, када их чека посао у компани
јама у радној зони у Шимановцима.
Онима који желе да студирају, локал
на самоуправа пружа подршку кроз
студентске стипендије и регресирање
трошкова превоза, увек уз жељу да
се по завршетку студија врате у сво
ју општину и граде каријеру у некој од
бројних успешних компанија. Укратко,
водимо једну модерну локалну самоу
праву у којој се мисли о сваком чове
ку - од рођења, преко школовања, до
запослења – рекао је први човек пећи
начке општине.
Ученици нижих разреда Основ
не школе „Душан Јерковић Уча“ из
Шимановаца, припремили су богат
новогодишњи програм, а заједно са
председником Трбовићем, пакетиће је
најмлађим Шимановчанима уручивао
и председник Савета месне заједнице
Александар Мандић.
Весело је било данас и у Купинову,
где су се са предшколцима и учени
цима нижих разреда Основне школе
„Душан Вукасовић Диоген“ дружили
заменик председника општине Пећин
ци Зоран Војкић и одборник Скупштине

општине Пећинци из Купинова Милош
Маријан. Након поделе пакетића у
вртићу, ученици су за госте припре
мили малу приредбу, а новогодишњу
радост увеличали су лепим маскенба
лом. Након приредбе и поделе пакети
ћа, изабране су најуспешније маске и
најбоља еко-јелка, које су радили уче
ници матичне школе у Купинову и под
ручних у Ашањи и Обрежу.
деца у пећиначком вртићу данас
су уз песму и веселу грају нестр
пљиво ишчекивали Деда Мраза
и пакетиће, које су им уручили начел
ница Одељења за друштвене делат
ности Снежана Гагић и председник
пећиначког Савета месне заједнице
Златко Јовичић. Након предшколаца,
Гагић и Јовичић су новогодишње паке
тиће уручили и ученицима нижих раз
реда Основне школе „Слободан Бајић
Паја“.
У подручним школама и вртићима
широм општине Пећинци новогоди
шње пакетиће најмлађима, уручива
ли су одборници Скупштине општине
Пећинци и председници савета месних
заједница, тако да су представници
локалне самоуправе практично стигли
до сваког детета у општини Пећинци.
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НАРОДНА БИБЛИОТ
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Страдање Сремаца
у Великом рату
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Концерт
за памћење

У препуној сали Културног центра Пећин
ци, Друштво за неговање народне традици
је Пећинци представило се пећиначкој
публици старим и новим кореографијама,
којима је обележило јубиларних 35. година
постојања. На традиционалном годишњем
концерту, у суботу 15. децембра, наступи
ло је 120 чланова овог фолклорног дру
штва, који су распоређени у четири ансам
бла – школа фолклора и дечји ансамбл,
под руководством Сање Шијацки, и при
премни и први извођачки ансамбл, који
успешно води већ дуги низ година уметнич
ки руководилац и кореограф Влада Радо
њић.

КУПИНОВО

Разиграна
прослава јубилеја

Детаљ са промоције

П

ећиначка Народна библиотека
приредила је у петак 14. децем
бра у холу Културног центра,
поводом обележавања 100 година од
завршетка Великог рата, за све љуби
теље историје и писане речи, промоци
ју књиге Илијина прича, ауторке Сне
жане Алексић из Бољеваца. Присутна
читалачка публика била је у прилици
да чује објективан, научно релевантан
начин којим је описано страдање Срба
у Срему после повлачења српске вој
ске, након Сремске офанзиве.
Како је сама ауторка рекла током
промоције, Сремска офанзива која се
догодила између Церске битке и битке
на Дрини, у периоду од 6. до 14. сеп
тембра 1914. године, за циљ је имала
да ослаби крило аустроугарске војске,
које је непрестано бомбардовало Бео
град. Међутим, офанзива је трајала
свега недељу дана, када аустроугар
ска војска прави контранапад на Дри
ну и српска војска се повлачи у Србију.
– Као епилог свега тога јесте одма
зда аустроугарске војске над цивил
ним становништвом Срема, у првом
реду над Србима. Ја сам се јако у овој
књизи бавила статистиком и непре
стано постављам себи питање зашто
нико после рата није о томе говорио.
О страдању Срба, али и Словака.
Као неко ко припада народу Срема
који је страдао, из села Бољеваца,

где су Срби и Словаци, одрасла на
тој некој причи и традицији, одговор
но и сасвим аргументовано у књизи
доносим податке да је словачки народ
неправедно оптужен. Драго ми је да
овим писањем покушавам да испра
вим неправду која је нанета, како срп
ском тако и словачком народу. Ова
књига по први пут доноси такве подат
ке и настала је на основу веродостојне
документације, грађе похрањене што
у архиву Српске православне цркве у
Бољевцима, што у архиву Историјског
архива Београда – рекла је ауторка
Снежана Алексић.
Како стоји у рецензији књиге, Или
јина прича је прича о страдању, вите
штву и пожртвовању сремачких Срба
у Великом рату у којем су сви пречан
ски Срби на различите начине били
изложени тортури, дискриминацији и
репресалијама као део народа који
је тежио националном ослобођењу и
присаједињењу Краљевини Србији.
Подељена у три целине – од почет
ка Великог рата, мобилизације у Сре
му, преко Сремске офанзиве и њеног
дејствовања, повлачења српске вој
ске и одмазде аустроугарске војске
над цивилним становништвом Срема,
као и интернације, до казивања оно
временика, књига Илијина прича сва
како заслужује да се помно проучи и
не заборави.

Друштво за неговање народне традиције
Купиник прославило је, у суботу 15. децем
бра у Купинову, уз песму и игру са пријате
љима из читаве Србије, свој важан јубилеј
- десет година успешног рада и сталног
уметничк ог усавршавања и освајања
публике широм Европе. За протеклих
десет година, у оквиру више секција Купи
ника наступало је више од 600 деце, а
њихов највећи успех је гостовање широм
Србије и Европе, где су пронели најлепшу
и највеселију слику свог завичаја, убирали
аплаузе публике и стекли драгоцена
познанства и пријатељстава за цео живот.
Један од оснивача и председник Дру
штва Купиник Бора Ранисављевић, у освр
ту на протеклу деценију рада, истиче да су
својим успешним наступима љубитељи
песме и игре из Купинова, увелико прева
зишли првобитне планове и скромне амби
ције од пре десет година.
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редом ученици из све три старопазовачке
основне школе и вртића у једночасовном
новогодишњем програму, који симболично
носи назив Зимске чаролије, заједно са
Мињом Суботом, чекају предстојеће божић
не и новогодишње празнике. Организатор
ове манифестације је старопазовачки Цен
тар за културу, а покровитељ општина Ста
ра Пазова. Овогодишње Зимске чаролије,
које су ревијалног карактера, окупиле су
највећи број учесника до сада, што је само
доказ да овај крај има чиме да се поноси.

Помоћ трудницама
Општина Инђија додељује једнократну
помоћ незапосленим трудницама. Право на
једнократну новчану помоћ незапослена
трудница остварује под условима да има
пребивалиште на територији општине
Инђија, најмање шест месеци у тренутку
подношења захтева, да је незапослена, да
је најмање у двадесет осмој недељи труд
ноће.
Захтев за остваривање права на једно
кратну новчану помоћ, незапослена труд
ница подноси Центру за социјални рад, уз
који прилаже следећу документацију: уве
рење о пребивалишту, доказ да је незапо
слена - уверење Националне службе за
запошљавање или лична, изјаву оверена у
складу са законом, као и други докази,
потврду надлежне здравствене установе о
утврђеном календару - времену трудноће.
Износ једнократне новчане помоћи неза
посленој трудници, исплаћује се у висини
просечне месечне нето зараде по запосле
ном у општини Инђија, према последњем
објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, у року од
30 дана од дана правоснажности решења.
Вођење поступка и утврђивање права на
једнократну новчану помоћ незапосленој
трудници врши Центар за социјални рад
Дунав у Инђији.
М. Ђ.

СТАРА ПАЗОВА

Годишњи концерт

Са преко две стотине играча на сцени,
Култ урно-уметничко друштво Младост
одржало је свој годишњи концерт и уједно
прославило јубилеј од 65 година постоја
ња, у Спортској хали у Новој Пазови. Поред
осам ансамбала, који су извели сплет игара
из читаве Србије, на сцени је био и хор
Основне школе „Растко Немањић - Свети
Сава“, вокални солиста Снежана Милко
вић, као и Народни оркестар. Иза овог кул
турно-уметничког друштва је још једна вео
ма успешна година са преко 30 јавних
наступа, две међународне турнеје и Сребр
ном плакетом на покрајинском такмичењу
за млађе категорије.

Награда за успех
Ваучером од 12 хиљада динара локална
самоуправа наградила је 17 средњошкола
ца ромске националности за добар успех
остварен током претходне школске године.
Ваучери су подељени на основу Конкурса
који је расписало Одељење за друштвене
делатности, у циљу мотивисања ученика
ромске националности да уложе свој труд у
своје образовање, а самим тим и процес
инклузије у друштво. Критеријуми конкурса
били су, доња граница просек 3,00, број
оправданих и неоправданих изостанака,
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владање, али и активизам у ромској зајед
ници. Конкурс се реализује другу годину
заредом, док је ове године готово удвостру
чен број ученика који су испунили услове,
што је како су поручили представници
локалне самоуправе доказ да ова мера
подстиче ученике на боље резултате.
Награђивање ученик а наставиће се и
наредне године, али са новином, издваја
њем средстава и за основце који постижу
добре резултате током школовања. Прет
ходну школску годину, средњу школу уписа
ло је 18 ромских ученика, од тога њих 10 је
завршило. Тренутно је у старопазовачкој
општини 52 ромска средњошколца, од те
бројке њих 48 похађа наставу у једној од
три старопазовачке средње школе. Награ
де је у име локалне самоуправе ученицима
уручио заменик председник а општине,
Милан Беара.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Улепшани празници

У петак, 21. децембра, Основну школу
„Јован Поповић“ у Сремској Митровици
посетили су заменица градоначелника Све
тлана Миловановић и начелник Градске
управе за саобраћај, комуналне и инспек
цијске послове Мирослав Јовановић и
поделили ученицима првог разреда часо
пис Пажљивкова правила у саобраћају.
Према речима начелник а Мирослава
Јовановића и заменице градоначелник а
Светлане Миловановић, овај илустровани
часопис намењен је деци предшколског
узраста и првацима, у циљу подизања
њихове свести о важности безбедног уче
шћа у саобраћају. Савез за безбедност сао
браћаја Града у сарадњи са републичком
Агенцијом за безбедност саобраћаја на
овај начин наставља кампању коју спрово
ди већ више година.
Како начелник Јовановић наводи, циљ
националне стратегије, који подразумева
да 2020. године не буде деце погинуле у
саобраћају, на овај начин осликан је и у
локалној стратегији о безбедности у сао
браћају.
Н. М.

Недавно је додељено 75 пакетића за
децу из 43 хранитељске породице старопа
зовачке општине као и џепарац за старије
од 13 година, у оквиру традиционалне
акције Центра за социјални рад у сарадњи
са локалном самоуправом и приватницима
са територије старопазовачке општине. У
наредном периоду, овом акцијом биће обу
хваћено укупно 452 детета старопазовачке
општине, поред деце у хранитељским
породицама и деца у СОС дечијем селу
Краљеву, домском смештају, старатељским
породицама и деца из социјално угрожених
категорија друштва, којима ће на овај начин
бити улепшани предстојећи празници.

Зимске чаролије

Пажљивко
за све прваке

РУМА

Савез за Србију

Новогодишњи дечји програм, који симбо
лично носи назив Зимске чаролије ове
године одржао се 11. годину за редом у
организацији старопазовачког Центра за
културу под покровитељством општине
Стара Пазова. Уочи два Божића и нового
дишњих празника, 140 деце предшколског
и основношколског узраста из Старе Пазо
ве, учинили су овогодишњу зимску чароли
ју најбројнијом до сада, а најбољи, најта
лентованији и најдаровитији Старопазовча
ни, на различите начине дочарали су пра
зничну атмосферу. Једанаесту годину за

Представници Демократске странк е,
Српског покрета Двери, Левице Србије и
Организације Драгана Ђиласа, потписали
су 13. децембра, у просторијама Демократ
ске странке у Руми, споразум за Савез за
Србију.
У споразуму истичу да су Савез за Срби
ју препознали као модел окупљања патри
отских и демократских опозиционих капа
цитета, као и да подржавају Програм у 30
тачака Савеза за Србију, уз уважавање
свих међусобних политичких и идеолошких
разлика, којих су у потпуности свесни.
У име локалних организација, које су пот
писале овај споразум, формиран је локал
ни одбор Савеза за Србију румске општи
не, као оквир за деловање на том нивоу.
С. Џ.
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ЖРК ЖЕЛЕЗНИЧАР ИНЂИЈА

Пријем у општини

претходне години, у области музике, уз
помоћ ментора проф. Дамира Васиљевића
Тоскића. У Покрајинској влади је одржана и
свечаност, на којој је уручено највише
покрајинско признање у области спорта,
Вихор 2018. Међу награђенима, нашао се и
Одбојкашки клуб Визура из Руме, као првак
Србије.
С. Џ.
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Корешподенција

Признање
Александру

Рукометашице инђијског Железничара
освојиле су Куп Војводине победивши у
финалу фаворизовану новосадску Војводи
ну резултатом 26:22 (12:11). Фантастичну
игру екипе из Инђије, обележиле су голман
ка Тамара Костић, која је проглашена за
најбољег чувара мреже, и два одлична
бека, Слађана Жигић и Кристина Цвијано
вић, које су изабране за најбоље играчице.
Медаље и пехар освајача овогодишњег
Куп-а, играчицама и стручном штабу, уручи
ли су истакнути рукометни радник Момир
Рнић и покрајински секретар за спорт и
омладину Владимир Батез.
За победнице Куп-а Војводине, у четвр
так 20. децембра, организован је свечани
пријем у згради Општине Инђија, којем је
присуствовао и председник Владимир Гак.
Он је истакао да овај успех има посебан
значај, имајући у виду да се клуб до пре
две године налазио пред гашењем, услед
катастрофалних потеза претходне управе,
која је створила вишемилионске дугове.
– Треба да будемо поносни на наше
рукометашице, али и управу клуба и струч
ни штаб, јер су веома озбиљно радили и
нису одустали. Стога је наша обавеза, а
сада смо и у прилици, да заиста на прави
начин помогнемо овој екипи. Још једном им
честитам на успеху и надамо се да ће се
ЖРК Железничар вратити тамо где му је
место, у Супер А лигу Србије – изјавио је,
на свечаном пријему, Владимир Гак.
М. Ђ.

Ученик другог разреда Основне музичке
школе „Филип Вишњић” у Шиду, Алексан
дар Славујевић, такође је добитник прести
жне награде Таленти 2018. Александар је
ученик на одсеку хармоника, а наставница
му је Јелена Мартиновић.
Д. П.

ПЕЋИНЦИ

Успешне
васпитачице

ТАЛЕНТИ 2018.

Награђени Андреј
и Визура

Ђорђ е Милић ев ић, потпредс едн ик
Покрајинске владе и Владимир Батез,
покрајински секретар за спорт и омладину,
уручили су даровитим ученицима, традици
оналне покрајинске награде и признање
Таленти 2018. Међу награђенима је и
Андреја Радовановић, ученик четвртог раз
реда ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“ и то
за врхунске резултате, које је постигао

Са циљем што успешнијег рада са
децом, васпитачи и стручно особље пећи
начк е Предшколске установе „Влада
Обрадовић Камени” константно раде на
стручном усавршавању. Тим поводом на
Тари је, од 6. до 9. децембра, одржана
Стручна конференција за васпитаче, која
је окупила 500 васпитача и стручних рад
ника предшколских установа из Србије,
Црне Горе, Македоније, Босне и Херцего
вине.
Један од радова била је и презентација
ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци,
на тему Средина у функцији мреже подр
шке за децу из ризичних група, а према
речима директорке Аните Волчевски, пре
зентација је приказала веома успешан рад
Школице живота у Доњем Товарнику и
модел успешног укључивања деце из мар
гинализованих и ризичних група у редован
васпитно-образовни рад. Аутори рада су
Катарина Кокар Чубрило и Жаклина
Живић, као васпитачи из Доњег Товарни
ка, Наташа Јовичић, педагог и Валентина
Шљукић, педагог као техничка подршка.

Позоришна сезона у 2018. години у рум
ском Културном центру „Брана Црнчевић“
завршена је на најбољи могући начин,
представом Корешподенција београдског
Звездара театра. Представа је рађена по
једном тому Пекићевог Златног руна, који
је драматизовао Борислав Михајловић
Михиз, у режији Горчина Стојановића и
извођењу одличних глумаца Анице Добре,
Бранислава Лечића, Бранка Видаковића,
Славка Штимца, Јелене Ступљанин и мла
дог Јоакима Тасића. Током ове године рум
ска публика, у готово увек пуној Великој
дворани, могла је да погледа добре пред
ставе. Неке од њих су Велика драма, Ноћна
стража, Зашто је полудео господин Р, Жен
ски оркестар, Дон Жуан. Бар према најава
ма, први ће у јануару наредне године, пред
румском публиком наступити популарни
ликови из Државног посла.
С. Џ.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ДОБИЛИ СИНА: Илија и Љиљана
Булић - Стејановци, Бошко и Јелена Капе
тановић - Рума, Милан и Кристина Пет
ковски - Сремска Митровица, Милијан и
Данк а Мамлић - Сремска Митровица,
Игор и Маријана Керавица -Шид, Миро
слав и Наталија Велићански - Марадик,
Микица и Анђа Нешковић - Босут.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Милан и Радојка Јов
ковић - Јамена, Бојан и Катарина Крстић
- Сремска Митровица, Мирко и Јелена
Тркуља - Рума, Небојша и Сандра Попо
вић - Рума, Новак и Мајда Косановић Сремска Митровица, Александар и Алек
сандра Спасић - Шид, Душан и Јована
Бабић - Бингула, Никола и Татјана Милан
ковић - Шид, Александар и Слађана
Марић - Рума, Душко и Бојана Балвано
вић - Лаћарак, Александар и Верица
Соврић - Путинци.
УМРЛИ: Медаковић Гојко рођ. 1946,
Милинковић Стојанка рођ. 1937, Поповић
Мира рођ. 1951, Орозовић Мирјана рођ.
1964, Маринковић Милена рођ. 1931,
Живојновић Славк а рођ. 1937, Бућин
Ненад рођ. 1952, Момировић Бојка рођ.
1937, Миљановић Милка рођ. 1937, Лалић
Милан рођ. 1932, Михајловић Савка рођ.
1940, Косановић Анка рођ. 1923, Брковић
Љубица рођ. 1940, Марјановић Верица
рођ. 1941, Гобор Иван рођ. 1939, Јевтић
Мирослав рођ. 1942, Чигоја Милош рођ.
1932, Ивановић Милена рођ. 1932.

RUMA
УМРЛИ: Славко Јацановић, рођ. 1950.
год, Мара Томић, рођ. 1932. год, Ранко
Бабић, рођ. 1941. год, Грозда Ратковић,
рођ. 1944. год.
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САОПШТЕЊЕ МУП
УОЧИ ПРАЗНИКА

MRTAV
UGAO

Апел
грађанима

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Покер између коцке и спорта
Foto: pokerstars.com

Уочи предстојећих ново
годишњих и божићних пра
зника, апелујемо на грађа
не да не ремете јавни ред
и мир и да не угрожавају
своју и безбедност других
особа, изазивањем туче и
учествовањем у тучи, упо
треб ом
пиротехн ичк их
средстава, а посебно,
пуцањем из ватреног оруж
ја.
Припадници полиције
обављаће појачане патр
олне и позорничке актив
ности на градским тргови
ма и у близини већине уго
ститељских објек ата, где
ће бити организована
новогодишња славља.
Саобраћајни полицијски
службеници предузимаће
појачане контроле учесни
ка у саобраћају, посебно
возача моторних возила,
на које апелујемо да
доследно поштују све сао
браћајне прописе, нарочи
то забрану вожње под ути
цајем алкохола и забрану
вожње неприлагођеном
брзином условима саобра
ћаја и стању пута.
Подсећамо грађане да је
законом изричито забра
њена употреба пиротех
ничких средстава (петар
ди, ватромета, итд) у
затвореном простору, на
јавним местима где се оку
пља већи број лица, у пре
возним средствима, у бли
зини запаљивих материја.
Забрањена је продаја
пиротехничких средстава
деци и малолетним особа
ма.
Апелујемо на грађане да
не купују пиротехничк а
средства на пијацама и
уличним тезгама, која су
често сумњивог квалитета.
Физичк а и правна лица
која неовлашћено продају
пиротехнику, биће санкци
онисана у складу са зако
ном, а нелегална пиротех
ничка средства одузета.
За време празника, гра
ђани ће моћи у хитним слу
чајевима да предају захтев
или подигну личну карту,
пасош, саобраћајну или
возачку дозволу.
Свим грађанима Срема
желимо срећне и безбедне
новогодишње и божићне
празнике.
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Милош Шкрбић и Никола Ристивојевић на турниру у шпанској Марбељи

М

илош Шкрбић из Сремске Митровице
освојио је на покер турниру у Лас
Вегасу милион долара. Ова вест оби
шла је Србију протекле недеље, а Митровча
ни су се редом питали ко је тај комшија, који
је улетео у лову. Милош је стигао до финала,
где га је у директном дуелу победио Амери
канац Дилан Линде, који је узео нешто више
од милион и по зелених новчаница.
Треба напоменути да је Шкрбић до сада
освојио на турнирима око 1.500.000 долара.
Занимљиво је и да је у октобру ове године
освојио 240.000 евра на турниру у Чешкој. И
поред тога, он није Србин са највећом зара
дом од покер турнира. На првом месту је
рођени Београђанин, са пребивалиштем у
Мајамију, Анђелко Андрејевић, који је до
сада згрнуо 3,6 милиона долара. Иза њега је
Огњен Шекуларац са 1,7 милиона долара.
Шкрбић је на трећем месту. Митровчанима
ће бити занимљиво и да је још један њихов
суграђанин прилично успешан у картању.
Никола Ристивојевић се добро котира и до
сада је освојио око 150.000 долара.
Овакве вести често буде интриге. Да ли је
покер чисто коцкање или нешто више од
тога? Да ли од покера може да се живи? Шта
ће сад он са толиким парама? Да ли ће их
спичкати као прави коцкар или паметно уло
жити? Мишљења су углавном подељена.
Већина људи у Србији није баш упозната
са професионалним играњем покера. Када
се спомене ова игра, обично је први синоним
Божа звани Пуб или трошење дедовине. Јед
ном речју – коцка. Међутим, када мало загре
бете испод површине, видећете да на свету
постоје хиљаде професионалаца којима је та

игра животна окупација. Ако неко мисли да је
Митровчанин пао са неба директно у Лас
Вегас, учипио се 10.000 долара и узео мили
онче, грдно се вара. Ти људи се већ година
ма такмиче на турнирима широм света. Тур
нири су медијски испраћени, постоје гомиле
спонзора који се врте око тих догађаја. И
једна наша спортска телевизија има емисије
посвећене покеру. Иначе, постоји чак иници
јатива да се ова карташка игра уврсти у про
грам Олимпијских игара.
И опет се враћам на дилему – спорт или
коцка. Чињеница је да је у ту игру уплетено
много фактора. Треба калкулисати, планира
ти, пратити карте, анализирати противника,
паметно баратати стеченим жетонима. Па
опет, на крају, ту је тај фактор среће који не
може да се игнорише. Неко би рекао, џаба ти
сав труд, ако те неће карта. И ту је у праву.
пак, мислим да професионални покер
све више личи на спорт. У реду, потреб
на је срећа. Али, како објаснити чиње
ницу да постоји одређен број играча који
доминирају у покеру и често стижу до саме
завршнице великих турнира? Ту теорија о
срећи пада у воду. На крају крајева, није ли у
сваком спорту некада потребан спој срећних
околности да би се дошло до успеха?
Живот је уствари, сам по себи коцка. Неко
игра на сигурно, буде пасиван до краја живо
та, па жали за пропуштеним шансама. Неко
ризикује и тражи узбуђења. Неком су добре
карте подељене већ у првој руци, док је
неком живот вечита борба, пуна успона и
падова. Једно је сигурно, покераши редовно
све то проживљавају – за столом. Живот је
нека друга партија покера.
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МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА: Одржана промоција књиге

Ваке се речи говору у Мачви

П

редстављање књиге Ваке се речи
говору у Мачви, аутора Драгана
М. Аврића и Миомира Филипови
ћа Фиће, одржано је 23. децембра у
Мачванској Митровици. Писци су се
најпре захвалили присутнима на дола
ску, али и спонзорима, који су омогући
ли штампање књиге. Осим аутора, о
књизи је говорила и проф. др Слађана
Миленковић, примаријус доктор Пре
драг Тојић, Бошко Радић и др Анђелка
Лазић.
Идеја за писање оваквог речника се
родила тако што су аутори увидели, да
је српски језик данас склон економич
ности, да се неке речи више не користе
и самим тим хтели су да се овом књи
гом сачувају од заборава мачвански
старији изрази. Такође, један од мотива
је и жеља да се мотивише даље проу
чавање мачванског говора.
Слађана Миленковић је навела да се
у речнику могу наћи аутентичне мачван
ске лексеме са контекстом. Истакла је,
да је постојање оваквог речника важно,
јер ће послужити за даља лингвистичка
истраживања, конкретно мачванског
говора.
Анђелка Лазић је рекла, да ова књига
представља драгоценост, зато што је
мачвански живи говор веома мало про
учаван. Такође, она је препознала да
би се овај речник могао наћи у библио
текама на језичким факултетима.
Посетиоцима се обратио један од
аутора, Драган М. Аврић, који је рекао,
да је са Миомиром Филиповићем хтео
да овом књигом осветли барем мало
мачвански дух и корене, и да се у књи
зи налази две до три хиљаде одредни
ца. 
З. Поповић

Детаљ са промоције

Ениш фластична вилорета
У речнику се могу наћи разне речи,
које осликавају сам мачвански карак
тер.
А јок! – Не може!
Арловати – красти
Аса – баса – неспретно, непроми
шљено
Будија – ћурка
Вилорета – ограда
Дудлица – цуцла
Ениш! – Ено га тамо
Ерлаво – криво
Иксан – човек
Иментовани – именовати
Линдраво – без чврстине

Машина – шибица
На ерке – накриво
Ојтрос – јутрос
Парба – парница
Рашутити – скинути црнину
Семељка – семенка
Точура – бунар пијаће воде
Ћаге – документа
Ук – журба, јурњава
Фластично – пластично
Цикулар – циркулар
Чавољак – ситан кукуруз
Џуџа – сировина, сељачина
Шавољ – дрвена посуда за воду
Штабило – било шта, нешто мало
Шушуметан – умно поремећен ...

Рума: Куда за дочек Нове године

Александар Бебић, Јован Јакшић, Марина Илић, Синиша Милинковић, Лидија Јергић, Мирослав Сучевић и Ненад Миливојчевић

Александар Бебић, ученик: Нову годи
ну ћу вероватно, ако не будем радио, доче
кати кући, са друштвом. Тако је било и
прошле године и лепо смо се провели.
Јован Јакшић, ученик: Ја ћу Нову годи
ну дочекати у Београду, идем на Бајагин
концерт, са девојком и друштвом.
Марина Илић, ученица: Нову годину
дочекујем у Руми. Организујемо дочек код
другарице кући, окупиће се нас неколико.
Свако ће дати нешто новца да купимо пиће
и храну и очекујем да се лепо проведемо.
Синиша Милинковић, возач: Нову годи

ну ћу провести у кругу породице, супруга и
ја са пријатељима, док ће нам деца ићи у
Нови Сад и Београд. То је традиција, ми
смо близу Градског трга, онда се окупимо
код нас, мало и изађемо. Спремамо богату
трпезу, пиће, лагану музику и ТВ, тако сваке
године. Све најлепше желим свима, здра
вља и мира. Да се мање гледа ТВ, политика
и ријалити, да се људи опусте и друже.
Мирослав Сучевић, дипломирани
правник: Нову годину ћу дочекати кући, са
породицом и пријатељима. И ранијих годи
на сам тако, у ужем кругу дочекивао Нову

годину, не волим гужву. Ја бих свима у
Новој години пожелео да, пре свега, буду
здрави, а за остало ћемо се већ снаћи.
Лидија Јергић, студенткиња: За Нову
годину ћу вероватно ићи у неки кафић,
нека журка са друштвом. Свима бих у сле
дећој години пожелела успеха и да им се
све жеље остваре.
Ненад Миливојчевић, службеник: Ја ћу
вероватно бити у кругу породице, то ми је
некако као и сваки други дан, не дајем томе
неки већи значај. Свима бих пожелео пуно
здравља, среће и успеха у наредној години.
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VREMEPLOV
26. децембар
2004. У налету плимног таласа
цунамија изазваног земљотре
сом јачине 9 степени Рихтерове
скале недалеко од индонежан
ског острва Суматре, страдало
је више стотина хиљада људи у
земљама регион
 а: Малезија,
Индија, Бангладеш, Шри Ланка,
Тајланд, Индонезија, Малдиви,
Сомалија, Танзанија, Сајшели,
Мјанмар, Кенија и Мадагаскар.
27. децембар
1822. Рођен француски хеми
чар и биолог Луј Пастер. Изумео
вакц ин у
прот ив
бес нил а,
антракса и црвеног ветра и
поступак конзервирања хране
спречавањем размножавања
бактерија, касније назван пасте
ризација. Основао микробиоло
гију и стереохемију, 1888. орга
низовао
инс тит ут,
кас није
назван по њему.
28. децембар
1869. Вилијем Семпл из Охаја
патентирао жвакаћу гуму.
1895. У париском ресторану
Гран кафе, браћа Луј и Огист
Лимије организовал а прву
филмску пројекцију.
1925. Руски песник Сергеј Јесе
њин извршио самоубиство.
29. децембар
1921. Рођен српски писац
Добрица Ћосић.
1981. Умро хрватски књижевник
Мирослав Крлежа.
30. децембар
1865. У Бомбају рођен енглески
писац Радјард Киплинг, мајстор
кратких прича у којима је прика
зао живот у Индији. Добитник
Нобелове награде за књижев
ност 1907.
1922. Званично основан Савез
Сов јетс ких Соц ијал ис тичк их
Република, стварањем конфе
дерације Русије, Белорусије,
Украјине и Транскавкаске Феде
рације.
31. децембар
1845. Рођен је Никола Пашић.
1911. Марија Склодовска Кири
добила је другу Нобел ову
награду за хемију за истражива
ње радиоактивних 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 грчког астронома из
Александрије Сосигена, рефор
мисао рачунање времена тако
што је за почетак године одре
дио 1. јануар уместо 1. марта.
1582. Папа Гргур XIII је рефор
мисао календар, што је највећи
број земаља прихватио, док су
Јулијански задржале српска,
руска и још неке православне
цркве.
1915. Рођен је српски писац
Бранко Ћопић, настављач тра
диције сеоске приповетке срп
ског реализма (Кочић, Ћоровић,

Вес ел ин ов ић).
Хум ор ис та,
аутор родољубиве и дечије пое
зије, један је од најплоднијих и
најпопуларнијих југословенских
писаца у периоду после Другог
светског рата. Године 1984.
извршио је самоубиство (Под
Грмечом, Доживљаји Николети
не Бурсаћа, Глуви барут, Осма
офанзива, Башта сљезове
боје).
2. јануар
1898. Рођена српска глумица
Љубинка Бобић.
3. јануар
1868. У Јапану укинута институ
ција шогуна и почела просвети
тељска ера, династије Меиџи.
Цар Муцухито успоставио цен
тралну царску власт, спровео
реформе по европском узору и
отворио пут за брзи развој Јапа
на.
1924. Енглески египтолог Хау
ард Картер у Долини краљева у
близини Лукс ора у Египт у
наш ао сарк оф аг фар ао н а
Тутанкамона.
4. јануар
1494. Штампарија у Цетињу
штампала прву књигу на срп
ском језику, Октоих првогла
сник, Ђурђа Црнојевића и
штампара Макарија, једну од
највише коришћених богослу
жних књига у Српској право
славној цркви.
1785. Рођен немачки писац
Јакоб Грим.
1809. Рођен француски учитељ
Луј Брај, који је 1829. изумео
систем писма за слепе, Брајева
азбука.
1960. У саобраћајној несрећи
погинуо француски писац Албер
Кам и, доб итн ик Нобел ове
награде за књижевност 1957.
5. јануар
1991. Умро српски писац Васко
Попа.
6. јануар
1919. Умро је Теодор Рузвелт,
председник САД (1901-09).
1929. Југословенски краљ Алек
сандар I Карађорђевић укинуо
је Видовдански устав, распу
стио 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 прона
лазач на пољу електротехнике
и радио-технике. Од 1884. до
смрти живео је у САД, где је
патентирао око 700 проналаза
ка од којих неколико десетина
има широку примену.
8. јануар
1935. Рођен је амерички музи
чар Елвис Арон Присли, краљ
рока, изуз етно популаран педе
сетих и шездесетих година 20.
века.
1942. Рођен је Стивен Хокинг.

HOROSKOP
ОВАН: Изненадне
промене на послу
ремете ваш свако
дневни ритам, али у
свом типичном маниру делујете
врло енергично и не одустајете
од зацртаних циљева. Задовољ
ство и хармонија која вас прати у
породичном животу или у односу
са вољеном особом, позитивно
се рефлектује на ваше понаша
ње и изглед.
БИК: Осећате креа
тивну инспирацију и
потребу да прошири
те своје видик е.
Важно је да прилагодите свој
професион
 ални стил и вредно
сне критеријуме према заједнич
ким интересима. Емотивни
занос у вама буди нове идеје и
подстиче велику радост. Љубав
на хармонија позитивно утиче на
ваше комплетно самопоуздање
и на велики занос.
БЛИЗАНЦИ: У досто
јанственом стилу и
без сувишних питања
прих ватате нечије
критичко мишљење које вам се
не допада. Усмерите своју креа
тивну енергију у корисном прав
цу и стрпљиво сачекајте на одго
варајуће услове. Своја осећања
не можете да подведете под
нека разумна мерила, али то
вам неће сметати да остварите
своје љубавне намере.
РАК: Налазите се у
сјајној форми и има
те врло амбициозне
планове. Уз одређе
ну дозу мудрости и са добро
осмишљеним потезима лако
можете да остварите своје
пословне намере. Стало вам је
да одржите романтичну слику у
односу са блиском особом.
Ваша емотивна инспирација
понекад превазилази и нечија
скривена маштања.
ЛАВ: Стало вам је
да будете запажени
у пословним круго
вима, али све има
своју цену или разумну границу,
до које вам је дозвољено да
импровизујете са оригиналним
идејама. У љубавном животу
углавном се управљате према
својим емотивним импулсима и
потребама. Партнер са примет
ним негодовањем слуша ваше
идеје. Пронађите складну фор
мулу.
ДЕВИЦА: Врло сте
енергични у ситуаци
јама када браните
своје
пословн е
циљеве и интересе, али немате
довољно концентрације да се
посветите детаљној анализи
догађаја. Важно је да рационал
но користите своју енергију и
време. Комплименти које доби
јате од некога са стране, наводе
вас на погрешна очекивања.

ВАГА: На врло успе
шан
и
ефик ас ан
начин можете да
завршите низ послов
них договора на различитим
странама. На ваше самопоузда
ње додатно утичу позитивни
коментари и сјајан утисак о коме
се говори. Партнер понекад уме
да поремети ваш емотиван
ритам, на срећу умете да се ори
јентишете према креативним
садржајима и новим изворима
радости.
ШКОРПИЈА: Прати
вас неизвесност у
процени нових дога
ђаја на пословној
сцени. Не кријете да су ваша
очекивања велика, међутим при
мећујете да сарадници цесто
мењају своје мишљење. Ослони
те се на практичан дух и на спо
собност аналитичког расуђива
ња. Иако ваш љубавни однос
није претерано идиличан , то вам
неће сметати да се представите
у позитивном светлу.
СТРЕЛАЦ: Захваљу
јући доброј вештини
преговарања успева
те да се уклопите и
пословне договоре. Проширите
своја професионална интересо
вања у различитим правцима
изражавања. Негативна тензија
која постоји између вас и вољене
особе треба да вас покрене на
нови импулс и љубавно зближа
вање. Учините све да усрећите
вољену особу.
ЈАРАЦ: У неким изне
надним догађајима
морате деловати тре
звен о.
Понек ад
постоје проблеми који захтевају
фазу креативне инкубације, пре
него што се искристалише доба
одлука. У односу са партнером
честе промене распол ожења
стварају додатну нервозу. Дога
ђаји из вашег љубавног живота
не треба да заокупљају пажњу
јавности. Будите дискретни.
ВОДОЛИЈА: Умете
да процените повољ
ну ситуац
 ију и верује
те у своје знање.
Важно је употребите практично
искуство и да правилно заштити
те своје интересе. У односу са
вољеном особом, боље је да
неке ствари мудро прећутите
него да заговарате дијалог који
води ка ривалству или распири
вању ниских страсти.
РИБЕ: Покушавате
да промените уста
љена правила на
пословној сцени, али
примећујете извесно негодова
ње. Околина није заинтересова
на да подржи ваше савремене
идеје о пословању. Довољно сте
сналажљиви да остварите раз
личите емотивне контакте, али
не волите да се налазите на
мети нечијег испитивања.
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АКЦИЈОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЛОК Б ДОБИЈЕНИ БОЉИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ

Радост у топлој соби
Д

еветогодишњи Александар Панић и
његова мајка Миланка (43), из Сремске
Митровице, који су живели у лошим и
нехуманим условима, уз помоћ добрих људи
добили су комплетно реконструисану кућу,
са купатилом и новим намештајем.
Хуманитарну акцију, коју је реализовао
Савет месне заједнице Блок Б, на предлог
двојице Александрових другара, учени
ка трећег разреда Основне школе ‘’Јован
Поповић’’ Душана Панзаловића и Лазара
Лава Комненића, окончана је за само два
десетак дана.
Како за М Новине каже први човек ове
месне заједнице, Драган Божић, сакупљено
је 6.800 евра, што је било сасвим довољно
да се обави сав посао, чак више од очеки
ваног и планираног и мајци и сину улепшају
новогодишњи празници.
– Урадили смо комплетну реконструкцију,
од електричних инсталација, унутрашњости
куће, столарије, па до спољне изолације.
Обезбедили смо им и осам метара дрва, као
и храну (брашно, зимницу, уље...). Све ово
не значи само тренутно решавање њихове
ситуације, већ на дужи период, наглашава
председник Божић, који чврсто обећава да
ће Савет месне заједнице и даље бринути
о њима.
За малог Александра нема више зиме, јер
хладне, снежне дане, проводи у својој топлој
соби, заједно са школским другарима. До
недавно, дечак који живи са болесном мај
ком, у привременој уступљеној кући од Цен
тра за социјални рад, није имао основне
услове за живот. Баш та тешка животна ситу

Драган Божић и Александар
ација, потресла је двојицу дечака Душана и
Лазара Лава. Прво су затражили помоћ од
својих родитеља, а онда су се сви заједно
обратили члановима Савета месне заједни
це Блок Б, који су одмах кренули у акцију.
– Нисам могао да верујем да ћу имати
овако лепу своју собу, радни сто, компјутер,
где ће моћи другари да ми дођу, прича за
наш лист овај деветогодишњак, који од сре
ће не зна шта све да покаже, оно што сада
има у соби.
Физичко злостављање у породици, а
након тога боравак у Сигурној кући, по речи

Мајка Миланка
ма Александрове мајке, били су главни оки
дач да се прихвати било какав кров над гла
вом, па тако и овај, где су се доселили 2012.
године.
– Све те године смо се мучили и патили,
смрзавали, легали и устајали гладни. Соци
јална помоћ од 11.000 динара, плус три и
по хиљаде дечијег додатка, није нам било
довољно за живот. Али, коначно је и нас
срећа погледала. Захвална сам свима који
су нам помогли, каже Миланка, док у кухињи
са задовољством завршава ручак.
С.Костић

