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Доби ти дома ћи зада так да за нови не напи шеш нешто 
„ново го ди шње“, није ни мало јед но став но. Не бих 
знао ода кле да поч нем. Да ли од оне опти ми стич ке 

рече ни це коју у ново го ди шњем интер вјуу изго ва ра пред
сед ник рум ске општи не Сла ђан Ман чић, који оче ку је да му 
се роди што више нових Румља на? Или од оне, коју изго ва
ра, реци мо, мешта нин села Лежи ми ра, који моли бога да 
про да још неко ли ко јута ра добре земље и збри ше у град 
Срем ску Митро ви цу, где ће се запо сли ти у некој фабри чи ци 
за три јес че тр де се ти ља да ди на раме сеч но и купи ти стан од 
неког инве сти то ра пре ва ран та, који ште ди на пар ке ту и 
кореј ским бра ва ма, које пуца ју после годи ну дана. Митро
ви ца и Рума су на пет на е стак кило ме та ра уда ље не јед на 
од дру ге, а сасвим дру га чи је гле да ју на ства ри. Јер, док у 
Митро ви ци мла ди про да ју ску пу земљу на селу и купу ју 
јеф ти не ста но ве у гра ду, јер у сели ма нема ни асфал та, а 
камо ли пер спек ти ве, дотле у гра ду има фабри чи ца у који
ма може да се рин та до миле воље за мале паре. У Руми, 
добрим сеља ци ма не пада на памет да рас про да ју дедо ви
ну, јер у сво јим сели ма има ју фабри ке (при мер Хрт ко ва ца, 
Пла ти че ва, Клен ка), па самим тим има ју раз ло га да не тра
же раз лог за селид бу.

Ствар избо ра, не само од данас до сутра. Али, Митро ви
ца поста је град, па зато ваљ да и може да се пона ша бео
градски? Као и Срби ја која се пола ко, али све више сво ди 
у атар београдскогпашалука.

Без обзи ра на косов ске тру бе, тако зва не вој ске, још тако
зва ни је држа ве, и без обзи ра на одлуч ност нашег мини стра 
вој ног, у нашим рато ви ма се не гине. Бар ни избли за толи ко 
коли ко се гине у сао бра ћај ка ма. Оне се деша ва ју сва ко
днев но, а јед на од оних, коју сва ка ко неће мо забо ра ви ти, 
бар не на дужи рок, је ова које је у црно зави ла Ниш и око
ли ну. Тако се то деша ва од оног хели коп те ра, који се сру
шио са паци јен ти ма, па ево до данас, када су се суда ри ли 
ауто бус и воз у покре ту, јер није било рам пе. Оста ло је 
изме ђу, са све мање или више људскогфактора и што 
мање лич не одго вор но сти. Јер, то је наша држа ва. Земља, 
која има држав них пара за пола годи не пра вље ња све тлар
ни ка, који личи на Дизнилендзадецуударенумокромчара
пом, а нема за поста вља ње више сто ти на рам пи на пру
жним пре ла зи ма. Каква је то држа ва? Држи воду док мај
сто ри оду? 

Кога је бри га што нам деца из ове земље одла зе сва ко
днев но, тамо где им је боље и изве сни је. Један мудар 
човек је још одав но рекао, да му је отаџ би на тамо где му је 
добро, а то ево тра је. Није више ствар само ни у пла та ма, 
већ у неси гур но сти. Одра стао сам као кли нац у јед ној дру
гој држа ви, која је била мно го сиро ма шни ја од ове, али 
људи су има ли осе ћај кре та ња уна пред. Није се тада баца
ла хра на из беса, али нам је сви ма било ста ло до оно га што 
има мо. Неће ни сада нико пла ка ти што у Срби ји има што 
мање Срба. Оно, Срба је можда све мање, али је људи на 
пла не ти све више и више. Живе ће овде јед но га дана још 
више људи него данас, а то што ће они бити у добр ој мери 
косо о ки, пома ло жути или црно ма ња сти, не тре ба да нас 
чуди, јер свет расте и мења се. Јед ни наро ди поста ју јачи, 
дру ги изу ми ру, а какав ће који бити и оста ти, то зави си од 
оних који их воде. Ко ће их води ти и куда, то зави си од 
избо ра, бар док се демо кра ти ја не уки не. Као ску по цен, а 
нее фи ка сан начин бира ња.  

Неће ни сада нико пла ка ти што у 
Срби ји има што мање Срба. Оно, 

Срба је можда све мање, али је 
људи на пла не ти све више и више. 

Живе ће овде јед но га дана још 
више људи него данас, а то што ће 

они бити у добр ој мери косо о ки, 
пома ло жути или црно ма ња сти,

не тре ба да нас чуди
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ИГОР МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

По кра јин ска вла да
је по све ће на бо љит ку
гра ђа на Вој во ди не

По кра јин ска
вла да је и у 2018. 

го ди ни ра ди ла 
као тим струч них, 

озбиљ них и 
на прет ку

Ауто ном не
по кра ји не

Вој во ди не у
свим обла сти ма 

по све ће них љу ди. 
То је при ступ ко ји 
смо де фи ни са ли 

још сре ди ном 
2016. го ди не ка да 

је она фор ми ра на, 
то је при ступ ко ји 

не ће мо ме ња ти 
ни у вре ме ну ко је 
до ла зи. Ре зул тат 

та квог при сту па је 
чи ње ни ца да смо, 

прак тич но,
ре а ли зо ва ли
све што смо

пла ни ра ли и то је, 
сва ка ко, раз лог за 

за до вољ ство
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Го ди на на из ма ку је пре ма ре чи ма 
пред сед ни ка По кра јин ске вла де 
Иго ра Ми ро ви ћа би ла успе шна 

пре све га због то га што је за у ста вљен 
не га тив ан тренд раз во ја По кра ји не, 
на стао у ду гом ни зу го ди на пре про
ме не по кра јин ске вла сти. У ин тер вјуу 
за М но ви не Игор Ми ро ви ћ је го во рио 
о ре зул та ти ма оства ре ним у 2018. го
ди ни, као и пла но ви ма за 2019. го ди
ну. 

М НО ВИ НЕ: Ка ко оце њу је те го ди
ну на из ма ку у сми слу ре а ли за ци
је по ста вље них пла но ва. Чи ме сте 
као пред сед ник По кра јин ске вла де 
нај ви ше за до вољ ни, а где сте се су
сре та ли са нај ве ћим иза зо ви ма и 
по те шко ћа ма?

ИГОР МИ РО ВИЋ: По кра јин ска вла
да је и у 2018. го ди ни ра ди ла као тим 
струч них, озбиљ них и на прет ку Ауто
ном не по кра ји не Вој во ди не у свим 
обла сти ма по све ће них љу ди. То је 
при ступ ко ји смо де фи ни са ли још 
сре ди ном 2016. го ди не ка да је она 
фор ми ра на, то је при ступ ко ји не ће
мо ме ња ти ни у вре ме ну ко је до ла зи. 
Ре зул тат та квог при сту па је чи ње ни
ца да смо, прак тич но, ре а ли зо ва ли 
све што смо пла ни ра ли и то је, сва
ка ко, раз лог за за до вољ ство. Али, не 
и за опу шта ње, јер ми ово до жи вља
ва мо са мо као по че так, по што ва ља 
још мно го то га по кре ну ти, пре све га у 
обла сти бр жег еко ном ског раз во ја ко
ји је, на рав но, при о ри тет свих при о ри
те та. И ту су и нај ве ћи иза зо ви ко јих 
се, ме ђу тим, не пла ши мо, на про тив.

Шта сма тра те нај ве ћим успе хом 
По кра јин ске вла де у 2018. го ди ни? 
Ко је ин фра струк тур не про јек те из
два ја те, би ло да су ре а ли зо ва ни 
сред стви ма По кра ји ни или уз по др
шку Вла де Ср би је?

– То што смо, де фи ни тив но, пре
у сме ри ли не га ти ван тренд раз во ја, 
од но сно ре гре си је на ше По кра ји не, 
на ста ле у ду гом ни зу го ди на пре про
ме не вла сти на по кра јин ском ни воу,и 
да ли до дат ну енер ги ју точ ку раз во
ја ко ји је по кре нут. Што за јед нич ким 
сред стви ма са Вла дом Ре пу бли ке 
Ср би је, што соп стве ним сред стви ма, 
што удру жи ва њем сред ста ва са Гра
дом Но вим Са дом, за вр ши ли смо но
ви Же же љев мост, за тим но ву мо дер

ну згра ду Хит не по мо ћи у Но вом Са ду, 
убр за но за вр ша ва мо и но ву згра ду 
на уч нотех но ло шког пар ка, бр же не го 
што је пла ни ра но те че и из град ња но
ве згра де РТВ из ко је ће сиг нал по че ти 
да се еми ту је на ред не го ди не, по но во 
смо по кре ну ли и успе шно спро во ди мо 
и град њу На род ног по зо ри шта у Су
бо ти ци, кра ју се при во ди и тра гич но 
за пу ште но ин тер ни стич ко оде ље ње 
Оп ште бол ни це у Пан че ву...

Оце ни те са рад њу По кра јин ске 
вла де и Вла де РС?

– Ка да је пре две и по го ди не фор
ми ра на ова По кра јин ска вла да, као 
по себ но ва жна из дво јио сам два 
прин ци па ње ног  функ ци о ни са ња – 
обез бе ђи ва ње по ли тич ке ста бил но
сти и оку пља ње око про је ка та. Упра во 
за хва љу ју ћи из ван ред ној са рад њи са 
Вла дом Ре пу бли ке Ср би је оства ре на 
су оба та прин ци па и оту да и раз вој 
ко ји је по кре нут, и ре а ли за ци ја про је
ка та ко је сам већ по ме нуо, а ко ји су 
са мо део оног што ра ди мо и што ће мо 
тек да ра ди мо. Нај јед но став ни је ре
че но, оног тре нут ка ка да смо ста ви ли 
тач ку на бе сми сле на и за све гра ђа не 
Вој во ди не штет на над гор ња ва ња из
ме ђу по кра јин ске и ре пу блич ке вла
сти ини ци ра на, углав ном, из Вој во ди
не – а то је би ла јед на од пр вих ства ри 
ко је смо ура ди ли – ство ре ни су усло
ви и ат мос фе ра за на пре дак ко ји је 
очи гле дан.

Ко ли ко је сред ста ва у то ку 2018. 
го ди не из дво је но за по љо при вре
ду и ко ли ку је по др шку По кра јин
ска вла да пру жи ла вој во ђан ским 
по љо при вред ни ци ма ка да је реч о 
по ди за њу ка па ци те та за кон кур се 
за ИПАРД фон до ве и фон до ве По
кра јин ске вла де? Ка ко оце њу је те 
ге не рал но ста ње у по љо при вре ди?

– По љо при вре да је, сва ка ко, наш 
нај зна чај ни ји, али не и до вољ но ис
ко ри шћен ре сурс и оту да је њен раз
вој, од са мог по чет ка, је дан од на
ших глав них при о ри те та. За то смо, 
од фор ми ра ња ове вла де до да нас, 
пре ко раз ли чи тих кон курс них ли ни ја 
По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо
при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство 
у ту област и усме ри ли пре ко шест 
ми ли јар ди ди на ра. Ви ше од по ло ви
не тих сред ста ва оти шло је ди рект но 
ре ги стро ва ним по љо при вед ним га
здин стви ма. Са мо у но ве си сте ме за 
на вод ња ва ње ко ји су, по себ но ако се 
на уму има ју кли мат ске про ме не и све 
че шће и те же су ше, од из у зет ног зна
ча ја, у по след ње две го ди не усме ре но 
је 1,6 ми ли јар ди. Са став ни део раз
во ја агра ра је и ожи вља ва ње на ших 
пре ле пих се ла, па смо, та ко ђе кроз 
кон курс не ли ни је тог се кре та ри ја та, 
зна чај на бес по врат на сред ства усме
ри ли и у из град њу и ре кон струк ци ју 
во до вод не и ка на ли за ци о не мре же у 
се о ским сре ди на ма, уре ђе ње атар
ских пу те ва и отре си шта, при во ђе ње 

Шта мо же те из дво ји ти као по себ
но зна чај не про јек те ко ји ће би ти 
ре а ли зо ва ни у Сре му то ком 2019. 
го ди не?

– Тек нам пред сто је кон кур си на ше 
Упра ве за ка пи тал на ула га ња, по сле 
ко јих ће се зна ти ко ји све про јек ти ће 
би ти фи нан си ра ни, укљу чу ју ћи, 
на рав но, и оне у Сре му. Из ве сно је, 
ме ђу тим, да се у го ди ни ко ја до ла зи 

мо же оче ки ва ти ре а ли за ци ја ра ни је 
за по че тих про је ка та као што су, ре ци
мо, град ња пр ве фа зе спорт ске ха ле 
у Ста рим Ба нов ци ма или ин фра
струк тур но опре ма ње де ла Рад не 
зо не 8 код Ада ше ва ца. Срем је, ина
че, из у зет но атрак тив но ин ве сти ци о
но под руч је, па је са мо ово го ди шња 
вред ност ин ве сти ци ја ко је су у ње га 
сти гле пре ма ши ла 68 ми ли о на евра.

У Срем уло же но пре ко 
68 ми ли о на евра

Oног тре нут ка
 ка да смо ста ви ли 

тач ку на бе сми сле на
и за све гра ђа не

Вој во ди не штет на 
над гор ња ва ња

из ме ђу по кра јин ске
и ре пу блич ке вла сти 

ини ци ра на, углав ном, 
из Вој во ди не – а то је 
би ла јед на од пр вих 

ства ри ко је смо
ура ди ли – ство ре ни 

су усло ви и
ат мос фе ра за
на пре дак ко ји
је очи гле дан

За кључ но са кра јем 
сеп тем бра, број

за по сле них у
Вој во ди ни је, у од но су 

на исти пе ри од
про шле го ди не,

по ве ћан за го то во 
22.000 љу ди или за 4,1 
по сто, што је, уз гред, 
нај ве ћа сто па ра ста 

за по сле но сти у це лој 
на шој зе мљи

M NOVINE :
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на ме ни по љо при вред ног зе мљи шта, 
укла ња ње ди вљих де по ни ја, уре ђе ње 
ка нал ске мре же у функ ци ји од вод ња
ва ња и уре ђе ња по љо при вред ног зе
мљи шта и по ступ ци ма ко ма са ци је... 
Да кле, све га оно га што, објек тив но, 
по ди же ква ли тет жи во та у на шим се
ли ма и мо ти ви ше пре све га мла де 
љу де да оста ну у њи ма.

Ко је ме ре је По кра јин ска вла да 
пред у зе ла да се по ве ћа ју ин ве сти
ци је у при вре ду Вој во ди не? Има те 
ли по да так ко ли ко је рад них ме ста 
отво ре но у 2018. го ди ни и у ком де лу 
Вој во ди не је тај број био нај ве ћи?

– За кључ но са кра јем сеп тем бра, 
број за по сле них у Вој во ди ни је, у од
но су на исти пе ри од про шле го ди не, 
по ве ћан за го то во 22.000 љу ди или за 
4,1 по сто, што је, уз гред, нај ве ћа сто
па ра ста за по сле но сти у це лој на шој 
зе мљи. Ве ру јем да је број но во за по
сле них, у ме ђу вре ме ну, још по ве ћан, 
јер сам и сам имао част да при су ству
јем отва ра њу не ко ли ко но вих фа бри
ка. За по сле ност, ина че, ра сте у свим 
управ ним окру зи ма у по кра ји ни, а тај 
из у зет но ва жан тренд је, уз оста ло, и 
ре зул тат ра да Раз вој не аген ци је Вој
во ди не ко ју смо осно ва ли сре ди ном 
про шле го ди не и чи ји основ ни за да так 
и је сте при вла че ње ин ве сти то ра, а ти
ме и отва ра ње но вих рад них ме ста.

У ко јој ме ри сте за до вољ ни ад ми
ни стра тив ним ка па ци те ти ма вој во
ђан ских ло кал них са мо у пра ва ка да 
је реч о при пре ми про је ка та од зна
ча ја за гра ђа не Вој во ди не и њи хо
вој ре а ли за ци ји?

– На по ди за њу тих ка па ци те та, за
јед но са пред став ни ци ма ло кал них 
са мо у пра ва, ин тен зив но ра ди По кра
јин ски се кре та ри јат за ре ги о нал ни 
раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло
кал ну са мо пра ву. Оно што је ва жно је
сте да свих 45 вој во ђан ских ло кал них 
са мо у пра ва ис ка зу је сна жан ин те рес 
и спрем ност да уче ству је на до ма ћим 
и ино стра ним кон кур си ма. Уз гред, по
ме ну ти се кре та ри јат је, у про те кле две 
го ди не, кроз де се так кон кур са чи ја 
укуп на вред ност је би ла 60 ми ли о на 
ди на ра, су фи нан си рао низ про је ка
та ко ји се од но се на мо дер ни за ци ју и 
ком пле ти ра ње е–Упра ве и ја ча ње ад
ми ни стра тив них ка па ци те та ло кал них 
са мо пра ва. 

Ка ко оце њу је те рад По кра јин ске 
вла де у сфе ри со ци јал не за шти те, 
де мо гра фи је, здрав ства и школ
ства?

– И то су обла сти ко ји ма по све ћу
је мо из у зет ну па жњу. За уна пре ђе ње 
са ме со ци јал не за шти те смо од 2016. 
го ди не до да нас из дво ји ли 518 ми ли
о на ди на ра, а у обла сти де мо гра фи је 
уве ли две но ве ме ре про на та ли тет не 
по ли ти ке ко је, за са да, по сто је са мо 
у Вој во ди ни. Пр ва је бес по врат на по
др шка па ро ви ма са тро је или че тво ро 
де це за ку по ви ну ку ћа или ста но ва, 
од но сно њи хо во про ши ре ње ако их 
већ има ју. За то смо ове го ди не усме
ри ли 63 ми ли о на, а у на ред ној го ди ни 
ће мо из дво ји ти 175 ми ли о на ди на ра. 
Дру га ме ра је уво ђе ње дво го ди шње 
на док на де од 12.000 ди на ра ме сеч но 
не за по сле ним мај ка ма ко је ро де тре
ће де те, за шта смо у бу џе ту за 2019. 
го ди ну пла ни ра ли 270 ми ли о на ди
на ра. За про те кле две и по го ди не у 
здрав ство смо уло жи ли 4,6 ми ли јар
ди ди на ра и то је мо жда област у ко
јој смо на пра ви ли нај ве ће ис ко ра ке. 
Са мо илу стра ци је ра ди, у ле то 2016. 
го ди не смо, у це лој Вој во ди ни, за те кли 
са мо јед ну је ди ну функ ци о нал ну ан гио 
са лу, а да нас их је шест. За хва љу ју ћи 
то ме, до сти гли смо европ ски про сек 

од јед не ан гио са ле на 300.000 ста
нов ни ка, па ли сте че ка ња за ка те те ри
за ци ју у на шој по кра ји ни ви ше не ма, 
а нај бр жа мо гу ћа по моћ обо ле ли ма 
од кар ди о ва ску лар них бо ле сти омо
гу ће на је свим ста нов ни ци ма по кра ји
не. То је, са гла си ће те се, од огром ног 
зна ча ја, по себ но у све тлу чи ње ни це 
да су упра во те бо ле сти нај че шћи 
узрок смрт но сти код нас. Све оп ште 
бол ни це у по кра ји ни смо опре ми ли 
ЦТ апа ра ти ма а у бу џе ту за 2019. го
ди ну обез бе ди ли смо сред ства за ку
по ви ну два ли не ар на ак це ле ра то ра. 
И, нај зад, од фор ми ра ња ове вла де у 
ре но ви ра ње и об но ву пред школ ских и 
школ ских уста но ва и уче нич ке до мо ве 
ши ром Вој во ди не уло жи ли смо 1,5 ми
ли јар ди ди на ра.

По кра јин ска вла да је усво ји ла 
пред лог бу џе та за 2019. го ди ну у 
ви си ни од 74,4 ми ли јар де ди на ра, 
што је за 13 ми ли јар ди ви ше не го 
2018. го ди не. Мо ли мо Вас да про ко
мен та ри ше те тај по да так.

– Нај пре да бу де мо са свим пре ци
зни: по кра јин ски бу џет пла ни ран за 
2019. го ди ну је за 13 ми ли јар ди ве
ћи од бу џе та ко ји смо за те кли 2016. 
го ди не, а за 1,34 ми ли јар де ве ћи од 
ре ба лан си ра ног про шло го ди шњег бу
џе та. У сва ком слу ча ју, тренд ра ста је 
не спо ран и кон стан тан и то је по твр
да еко ном ског опо рав ка и на пре до
ва ња це ле на ше еко но ми је, јер са мо 
то мо же да до ве де до бр жег и све о бу
хват ни јег пу ње ња бу џе та на свим ни
во и ма. То је сва ка ко тренд ко ји охра
бру је, али он ни је је ди но што је ва жно. 
Јед на ко бит но, ако не и бит ни је, је сте 
од го вор но тро ши ти бу џет ски но вац 
и усме ра ва ти га у раз вој не про јек те, 
што ми и чи ни мо и то се, ве ру јем, ја
сно ви ди из свих по да та ка ко је сам до 
са да на вео.

Да ли је у пла ну за 2019. го ди ни 
из град ња Фру шко гор ског ко ри до
ра, са ту не лом кроз Фру шку го ру. 
О том про јек ту се го ди на ма при ча, 
ко ли ко је ње го ва ре а ли за ци ја из ве
сна?

– То је је дан од про је ка та ко ји, уз бр
зу пру гу Бе о град – Бу дим пе шта и још 
не ке про јек те, спа да у пр ву гру пу ве
ли ких др жав них ин ве сти ци ја ко је ће, у 
вре ме ну ко је до ла зи, си гур но би ти ре
а ли зо ва не на те ри то ри ји Вој во ди не.

На ра ду ко јих по кра јин ских се
кре та ри ја та ће би ти ак це нат у 2019. 
го ди ни? 

– Као што сам на по чет ку ре као, ова 
По кра јин ска вла да је тим струч них, 
озбиљ них и на прет ку АП Вој во ди не 
по све ће них љу ди. С об зи ром да су 
они и на че лу по кра јин ских се кре та ри
ја та, ди рек тан од го вор на ва ше пи та
ње је – свих! Сва ка област дру штве
ног жи во та је на шим љу ди ма ва жна и 
ми за и ста чи ни мо све да сва ку област, 
у њи хо вом ин те ре су, раз ви ја мо и уна
пре ђу је мо.   С. Цу ца нић

Ка ко оце њу је те по ли тич ку си ту
а ци ју у Вој во ди ни?

– Као ве о ма ста бил ну. Ко а ли ци ја у 
по кра јин ској скуп шти ни чи ји сто жер 
је СНС, а у ко јој су још и СВМ и 
СПС, функ ци о ни ше из ван ред но, 
са рад ња са Вла дом Ре пу бли ке 
Ср би је је, као што већ ре кох, од лич
на и све то чи ни је дан за и ста до бар 

ам би јент за про спе ри тет сва ке 
вр сте. И, на рав но, про спе ри тет 
свих. Јер, Вој во ди на је, што је у кон
тек сту ва шег пи та ња та ко ђе ве о ма 
ва жно, и да ље ме сто на ко јем, у 
скла ду и ме ђу соб ном ува жа ва њу, 
жи ве при пад ни ци ра зних на ци ја, 
кон фе си ја и кул ту ро ло шких обра за
ца и та ко ће и да оста не! 

Ста бил на по ли тич ка си ту а ци ја
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БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ, МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ, ШУМАР СТВА И
ВОДО ПРИ ВРЕ ДЕ

Од нових мера аграр не 
поли ти ке нај ве ћу корист 
има ће сто ча ри

Ове годи не пољо при вред на про из вод ња је нара сла за 16 
одсто, али мени је иде ја да то пре тво ри мо у полу про и зво де 
и финал не про из во де и да нам та инду стри ја расте. Јер 
нема раз во ја ни јед не земље на при мар ној пољо при вре ди. 
Та земља не посто ји на пла не ти. Само оне земље које фор
си ра ју пре храм бе ну инду стри ју, пре ра ђи вач ку инду стри ју 
могу гово ри ти о расту, каже Бра ни слав Неди мо вић
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Народ на скуп шти на Репу бли ке 
Срби је је усва ја ју ћи буџет за 
наред ну годи ну обез бе ди ла 7,2 

мили јар де дина ра више за пољо при
вре ду него што је то било опре де ље
но ове годи не. Суб вен ци је у пољо при
вре ди ће бити на нивоу од 41,5 мили
јар ди дина ра. Са мини стром пољо
при вре де на кра ју ове годи не раз го ва
ра ли смо о пове ћа њу аграр ног буџе та, 
али и томе у којој мери су испу ње ни 
циље ви мини стар ства у 2018. годи ни. 

– За 2018. годи ну мини стар ство 
пољо при вре де је поста ви ло три 
циља. Један је изград ња систе ма за 
навод ња ва ње и поче так изград ње 
ауто мат ске про тив град не зашти те. До 
сада смо 48 хиља да хек та ра земље 
ста ви ли под систем за навод ња ва ње. 
Ура ди ли смо дво на мен ске систе ме, 
који сада слу же и за одвод ња ва ње и 
за навод ња ва ње. Зна чи, држа ва је на 
48 хиља да хек та ра ура ди ла потреб ну 
инфра струк ту ру. Вода је тамо при сут
на и омо гу ће но је пољо при вред ни ци
ма да поста вља ју сво је инди ви ду ал не 
систе ме. Што се тиче про тив град не 
зашти те, поче ли смо да гра ди мо 
радар ски цен тар Ваље во. Ура ђе но је 
19 таквих ста ни ца, и још тре ба да се 
ура ди 80 про тив град них ста ни ца, које 
ће бити пот пу но ком пју те ри зо ва не, у 
наред них месец и по дана. Тим систе
ми ма ће се убу ду ће упра вља ти из 
јед ног цен тра, они ће бити без људ
ских поса да и то ће бити сигур ни ји 
вид зашти те. Дру ги поста вље ни циљ 
се тиче без бед но сти хра не. Лабо ра
то ри ју за кон тро лу ква ли те та мле ка 
смо отво ри ли почет ком годи не, а 
акре ди та ци ја је сти гле пре неко ли ко 
дана. Тако да су испу ње ни сви усло
ви, како би се мле ко пла ћа ло по ква
ли те ту. До сада су ква ли тет мле ка 
кон тро ли са ле лабо ра то ри је пре ра ђи
ва ча и отку пљи ва ча, тако да су про из
во ђа чи били у неза вид ном поло жа ју. 
Сада се отва ра могућ ност неза ви сне 
кон тро ле која ће њима сва ка ко уна
пре ди ти поло жај на тржи шту. То је 
важна ствар, тога није било неко ли ко 
деце ни ја. Тре ћа ствар која нам је 
била важна је да кре ну импле мен та
ци је ИПАРДа. Сва три циља смо 
испунили, рекао је мини стар Бра ни
слав Неди мо вић.

М НОВИ НЕ: Како сто је ства ри са 
кон кур си ма за сред ства ИПАРД 
фон до ва? Да ли сте задо вољ ни?

БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ:  До 
сада је рас пи са но пет кон кур са. Три 
су у пот пу но сти завр ше на, два су још 
у току. Ради се о набав ци трак то ра, 
пољо при вред не меха ни за ци је, 
изград њу скла ди шних и пре ра ђи вач
ких капа ци те та. До сада има мо 503 
апли ка ци је, пре ко 300 зах те ва смо 
обра ди ли. Ура ђе но је 300 реше ња, а 
девет зах те ва је већ реа ли зо ва но, 
обра ђе но и оправ да но. Први реа ли
зо ва ни про је кат је у Руми, и прве 
паре Европ ске уни је сти ћи ће у Руму, 
негде после 25. децем бра. 

Буџет за пољо при вре ду ће у 
2019. годи ни бити већи него ово го
ди шњи. Шта ће бити при о ри те ти 
када је реч о суб вен ци ја ма и да ли 
ће оне бити веће него до сада?

Пољо при вред ни буџет за 2019. 
годи ну у одно су на 2018. годи ну уве
ћан је за 20 одсто. После вој ске, то је 
нај ве ће пове ћа ње буџе та, и оно се у 
нај ве ћој мери одно си на пове ћа ње 
суб вен ци ја. Морам нагла си ти да 
систем суб вен ци ја у наред ној годи ни 
оста је исти, са нагла ском на суб вен
ци о ни са ње набав ке меха ни за ци је, 
опре ме, систе ма за навод ња ва ње, 
инди ви ду ал них про тив град них мре
жа, где је поврат сред ста ва био и 
оста ће 50 до 60 одсто. Дакле, све га 
оног што поди же ква ли тет пољо при
вред не про из вод ње. Зна чај но пове
ћа ње суб вен ци ја има ће мо у сто чар
ству. У тов ном гове дар ству износ по 
грлу се пове ћа ва са десет на 15 
хиља да дина ра, а када је реч о при
плод ним грли ма, са десет на 20 
хиља да дина ра. Фали нам генет ског 
мате ри ја ла, не само због отво ре ног 
тржи шта у Тур ској, него и због нових 
тржи шта у Кини, Изра е лу, Егип ту, 
Либа ну, Ује ди ње ним арап ским еми
ра ти ма, тако да нам је потреб но све 
више тела ди. Кво та за Тур ску је већ 
са пет хиља да тона пове ћа на на 
седам хиља да, с тим да ће веро ват но 
она ићи на десет хиља да тона гове
ђег меса годи шње. Нај ве ћи део гове
да поти че са про сто ра, Мачван ског 
окру га, Срем ског, Јужно бач ког и 
Јужно ба нат ског, с тим што се тај обу
хват шири на запад ну Срби ју, све 
доле до Рашког окру га.

Ко ће има ти нај ви ше кори сти од 
ових мера мини стар ства?

Од ових мера мини стар ства пољо
при вре де нај ви ше кори сти ће има ти 
пре све га сто ча ри, и они рата ри који 
ула жу у меха ни за ци ју.

Усло ви у пољо при вре ди се дра
стич но мења ју. Нека да је мак си мум 
земље од 10 хек та ра био дово љан 
да се од ратар ства лепо живи. 
Коли ко је данас опти мал ни пољо
при вред ни посед?

Зави си о којој врсти про из вод ње је 
реч. Опти ма лан посед земљи шта 
када је ратар ство у пита њу је 50 хек
та ра. Испод тога је бесми сле но при
ча ти, ако се човек само тиме бави, 
без обзи ра да ли има земљу у посе ду 
или је узи ма у арен ду. Што се тиче 
воћар ства, са два – три хек та ра може 
добро да се живи ако је у пита њу кул
ту ра за којом посто ји тра жња на 
тржи шту, попут вишње, боров ни це, 
шљи ве. С тим што је код боров ни це 
нај ве ће ула га ње. Кад је реч о повр
тар ству, са пла сте ни ком од јед ног 
хек та ра, може да се зара ди хиља ду 
евра месеч но. Али, мора да се ради. 
У сто чар ству са 40 сви ња може да се 
зара ди пла та која би се зара ди ла у 
некој фабри ци у смен ском раду, док 

За 2018. годи ни
мини стар ство

пољо при вре де је 
поста ви ло три циља. 

Један је изград ња 
систе ма за

навод ња ва ње и
поче так изград ње 

ауто мат ске
про тив град не

зашти те. Дру ги
поста вље ни циљ

се тиче без бед но сти 
хра не. Лабо ра то ри ју 

за кон тро лу ква ли те та 
мле ка смо отво ри ли 
почет ком годи не, а 

акре ди та ци ја је сти гла 
пре неко ли ко дана. 

Тре ћа ствар која нам 
је била важна је да 

кре ну импле мен та ци је 
ИПАРДа. Сва три 

циља смо испунили

M NOVINE :
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са десет бико ва може да се обез бе ди 
озби љан при ход. Са реци мо 30 бико
ва само од држав них суб вен ци ја 
моћи ће да се обез бе ди јед на пла та, 
плус што цена бико ва расте. Али 
опет пона вљам мора да се ради. Нај
ве ћи про блем је пољо при вре ди је 
што мора да се ради.

Немој те тако, ако ико зна да мора 
да се ради то су сигур но пољо при
вред ни ци.

Ови мла ђи баш и не зна ју. Нај ве ћи 
про блем има мо у ратар ству, људи 
има ју 20 – 30 хек та ра и са тим посе
дом не могу да буду кон ку рент ни. 
Реал но, у ратар ству има посла 25 до 
30 дана годи шње. То су нам нај у гро
же ни је гру пе, у воћар ству они који 
има ју мање од хек та ра под воће, и у 
ратар ству они са посед ном мањим од 
30 хек та ра. Они ће мора ти да дивер
си фи ку ју про из вод њу или тржи ште 
да ура ди сво је. Има ту јед на, на око 
нело гич ност, у Мађар ској и Руму ни ји 
је цена хек та ра земље, која није 
лоши јег ква ли те та, од пет до осам 
хиља да евра. Код нас је од 12 до пет
на ест хиља да, и опет је тешко наћи 
земљу. То се деша ва зато што све 
више пара иде у пољо при вре ду.

Да ли срп ска пољо при вре да 
нужно иде ка укруп ња ва њу посе
да? 

Не само ка укруп ња ва њу посе да, то 
је можда тренд у Вој во ди ни. Што се 
тиче воћар ства ту мора мо ићи на 
дивер си фи ка ци ју про из вод ње и отва
ра ње пре ра ђи вач ких капа ци те та како 
бисмо пове ћа ли потра жњу за сиро ви
на ма из при мар не пољо при вре де. 
Због тога је Вла да је спре ми ла посеб
ну уред бу за под сти ца ње инве сти ци
ја, не по рад ном месту него по нивоу 
тех но ло шких ино ва ци ја, опре ме која 
се ула же и доступ ном тржи шту, јер 
сушти на је у тржи шту. Ево, данас сам 
отва рао фабри ку за пре ра ду соје у 
бра шно, уље ... Када се про да је про
из вод већег сте пе на фина ли за ци је 
оства ру је фак тор мул ти пли ка ци ја 
три, чети ри, пет. И то је иде ја, да се 
не про да је сиро ви на, него да се та 
сиро ви на опле ме ни и на тај начин 
оства ри већи про фит.

Коли ко је наша пољо при вре да 
пого ђе на уво ђе њем так си на Косо

ву? Има те ли пре ци зне подат ке?
Због ових мера пре храм бе на инду

стри ја Срби је губи око 250 мили о на 
евра. Ми смо до сада на КиМ изво зи
ли робе у вред но сти од 480 мили о на 
вера, а 250 мили о на отпа да на пре
храм бе ну инду стри ју. Нај ве ћи про
блем је ту са мле ком и пше ни цом. 
Тра жи мо нова тржи шта, али доста те 
робе се про да је у окол не земље па се 
реек спор ту је на Косо во. Али, то је 
њихов про блем. Међу тим, чиње ни ца 
је да они не могу без наше робе која 
је нај ква ли тет ни ја и нај јеф ти ни ја. 

Шта су сред њо роч ни пла но ви 
мини стар ства пољо при вре де? 
Шта је ваш циљ у наред них реци мо 
три до пет годи на? Где тре ба да 
тра жи мо шан су за срп ску пољо
при вре ду?

Ја у наред не три годи не оче ку јем 
да не расте само пољо при вред на 
про из вод ња, нама није само то циља. 
Ове годи не пољо при вред на про из
вод ња је нара сла за 16 одсто, али 
мени је иде ја да то пре тво ри мо у 
полу про и зво де и финал не про из во де 
и да нам та инду стри ја расте. Јер 
нема раз во ја ни јед не земље на при
мар ној пољо при вре ди. Та земља не 
посто ји на пла не ти. Само оне земље 
које фор си ра ју пре храм бе ну инду
стри ју, пре ра ђи вач ку инду стри ју могу 
гово ри ти о расту. Наро чи то у пре ра ди 
гове ђег и овчи јег меса, пре ра ди воћа 
и повр ћа, и пре ра ди жита ри ца у 
скроб, уље и дру ге про из во де. Ту 
посто ји потен ци јал за раст и зато ће 
држа ва те сек то ре сти му ли са ти. У 
послед њих два де сет годи на нај ма ње 
инве сти ци ја је било у пре ра ђи вач кој 
инду стри ји. Ми смо суб вен ци о ни са ли 
углав ном број запо сле них, а у овој 
инду стри ји има те рела тив но мали 
број запо сле них али зато се ула га ња 
мере десе ти на ма мили о на евра. 
Годи ну дана је мини стар ство пољо
при вре де ради ло на том кон цеп ту, да 
виси на суб вен ци ја зави си од нивоа 
тех но ло шког ула га ња и то ће конач но 
зажи ве ти. 

Прет по ста вљам да ће се у том 
слу ча ју мора ти осва ја ти нова 
тржи шта?

Ми про из во ди мо више хра не више 
него што нама тре ба. Увоз у пољо
при вре ди је 2,2 мили јар де евра, а 
извоз је 3,9 мили јар ди евра, што зна
чи да је суфи цит 1,7 мили јар ди евра, 
у 2017. годи ни. У 2018. годи ни тај 
тренд ће бити задр жан, а у сле де ћој 
годи ни суфи цит ће бити и мно го већи. 
Мени је иде ја да ми напра ви мо 5 – 6 
мили јар ди евра изво за. Када то 
достиг не мо, може мо рећи да смо 
напра ви ли добар посао, мада сма
трам да има мо потен ци ја ла и за 
извоз од десет мили јар ди евра. Али, 
за то је потреб но да се рекон фи гу ри
ше пре храм бе на инду стри ја. 

С. Цуцанић

Мини стар ство пољо при вре де и 
водо при вре де са Свет ском бан ком 
ради про је кат обез бе ђе ња леве оба
ле Саве, од Ста рог моста до Капе та
ни је, што је био нај ра њи ви ји део оба
ле. Ради се ком плет на рекон струк ци ја 
кеја уз изград њу мобил них пане ла 
који ће за 1,2 метра поди ћи одбра ну 
од реке Саве. Та тач ка је до сада 
била 850, а сада ће бити 970 цен ти
ме та ра. Пара лел но са тим ради ће се 

и рекон струк ци ја газе ћег дела, са 
новим садр жа ји ма и моби ли ја ри ма. 
Вред ност инве сти ци је је око 1,5 мили
о на евра са изград њом скла ди шта за 
одла га ње мобил них пане ла. Посао би 
тре бао да поч не у апри лу и тре бао би 
да буде завр шен до сеп тем бра – 
окто бра сле де ће годи не. Када тај 
посао завр ши мо, ради ће мо и десну 
оба лу Саве, одно сно Мачван ску 
Митро ви цу. 

Покрет ни пане ли на Сави

Само оне земље
које фор си ра ју
пре храм бе ну

и пре ра ђи вач ку
инду стри ју могу

гово ри ти о расту. 
Наро чи то у пре ра ди 

гове ђег и овчи јег меса, 
пре ра ди воћа и

повр ћа, и пре ра ди 
жита ри ца у скроб,

уље и дру ге
про из во де
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ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Мало смо запоставили села 
али ћемо то надокнадити

Годи на 2018., којој се пола ко бли жи 
крај, у Срем ској Митро ви ци је про
те кла у духу вели ких инфра струк

тур них про је ка та. Ула га ло се у путе ве, 
завр ше не су рекон струк ци је ули ца 
Вука Кара џи ћа и Желе знич ке, рекон
стру и сан је Жит ни трг, а завр шет ком 
радо ва на изград њи нове Основ не 
шко ле „Добро сав Радо са вље вић 

Народ“  у Мачван ској Митро ви ци и 
почет ком радо ва на изград њи нове 
Основ не шко ле „Јован Попо вић“ у 
Срем ској Митро ви ци, локал на само у
пра ва је пока за ла да води рачу на и о 
обра зов ним усло ви ма у Гра ду. Гра до
на чел ник Вла ди мир Сана дер задо во
љан је оним што је за про те клих годи
ну дана постиг ну то. 

– Оно што смо зами сли ли, може мо 
рећи да смо 80 до 90 посто успе ли да 
завр ши мо. Завр ши ли смо три вели ке 
инве сти ци је. Отво ри ли смо шко лу у 
Мачван ској Митро ви ци, а спре ма мо се 
и за дру гу фазу радо ва, који под ра зу
ме ва ју изград њу спорт ске хале, што 
модер ни је и функ ци о нал ни је. Што се 
тиче оста лих посло ва, успе ли смо да 

У Митровици ће 
проценат 

незапослености 
бити толико 

низак, да ћемо у 
будућности 

тешко моћи да 
прихватамо 
инвестиције 

великих 
компанија, јер 

ће нам фалити 
радника.

Нарав но, сви
су добро до шли 
и оче ку је мо да 

ћемо на бази 
тих инве сти ци ја 

у Митро ви цу 
дове сти још 

људи који ће ту 
про на ћи

запо сле ње
и оста ти у 

нашем гра ду

Владимир Санадер
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завр ши мо рекон струк ци ју ули це Вука 
Кара џи ћа, уз помоћ Покра јин ске вла
де. Завр ше ни су радо ви на првој фази 
рекон струк ци је Желе знич ке ули це, где 
смо наи шли на раз у ме ва ње Путе ва 
Срби је и Вла де Репу бли ке Срби је, који 
су финан си ра ли нај ве ћи део про јек та. 
Када је реч о оста лим инфра струк тур
ним про јек ти ма, они су завр ше ни. 
Запо че ли смо изград њу сер ви сне сао
бра ћај ни це код Лидла и новог трго вин
ског цен тра Стопшоп, који се гра де у 
насе љу 29.новембар. Издво јио бих и 
рекон струк ци ју Жит ног трга, уз помоћ 
Мини стар ства кул ту ре. Мислим да смо 
ту напра ви ли репре зен та ти ван про
стор за наше мани фе ста ци је и чита во 
лето има ли смо вели ки број кул тур них 
деша ва ња. Тај про стор ћемо мак си
мал но кори сти ти за про мо ци ју Гра да. 
Морам да истак нем да је реста у ра ци ја 
Жит ног трга рађе на пре ма зах те ви ма 
струч ња ка, који се годи на ма баве Сир
ми у мом. Нарав но, ту је и Трг инве сти
то ра, који тре ба да буде сим бол гра да 
који сада већ има два де се так озбиљ
них инве сти то ра. Чиње ни ца је да на 
кра ју 2018. годи не има мо само око три 
и по хиља де неза по сле них и то је нај
ве ћи успех који смо пости гли. Сада 
Митро ви ца има око два де сет хиља да 
запо сле них, који пре те жно раде у при
ват ном сек то ру – рекао је гра до на чел
ник Вла ди мир Сана дер.

М НОВИ НЕ: Када смо већ код Трга 
инве сти то ра, коли ко нових рад них 
места је отво ре но у Срем ској Митро
ви ци током 2018. годи не? Може мо ли 
да оче ку је мо нове инве сти ци је?

– Ми доби ја мо подат ке од Наци о нал
не слу жбе за запо шља ва ње, и, отпри
ли ке, у току годи не запо шља ва се око 
хиља ду људи. Када сам постао гра до
на чел ник, има ли смо око шест хиља да 
неза по сле них, сада их је око три и по 
хиља де. Што се тиче нових инве сти ци
ја, оче ку јем да ће аустриј ска ком па ни ја 
Батимат поче ти радо ве у рад ној зони 
Језе ро сле де ће годи не. То неће бити 
вели ка инве сти ци ја са масов ним запо
шља ва њем. Они пла ни ра ју од 50 до 
100 запо сле них. Ипак, нама су и мање 
фир ме добро до шле, с обзи ром на то 
да су се посто је ћа пред у зе ћа про ши ри
ла и још увек се про ши ру ју. У Митровици 
ће проценат незапослености бити 
толико низак, да ћемо у будућности 
тешко моћи да прихватамо инвестиције 
великих компанија, јер ће нам фалити 
радника. Нарав но, сви су добро до шли 
и оче ку је мо да ћемо на бази тих инве
сти ци ја у Митро ви цу дове сти још људи 
који ће ту про на ћи запо сле ње и оста ти 
у нашем гра ду.

Да ли је Град изми рио све оба ве зе 
пре ма изво ђа чи ма радо ва за под во
жњак и базен?

– Извр ши ли смо оба ве зе по свим 
ситу а ци ја ма које су испо ста вље не. 
Базен је сто посто изми рен, а под во
жњак је неиз ми рен у јед ном малом про
цен ту, реч је око 0,5 одсто. Оче ку јем да 

ћемо до кра ја годи не завр ши ти ком
плет ну при чу о финан си ра њу под во
жња ка и базе на. За шко лу у Мачван ској 
Митро ви ци више не посто је дуго ва ња. 
Што се тиче три вели ке инве сти ци је, 
које сам спо ме нуо, могу да кажем да 
смо их испла ти ли и да може мо да раз
ми шља мо о новим инве сти ци ја ма. 
Морам да напо ме нем да је поче ла 
изград ња Основ не шко ле „Јован Попо
вић“, која се финан си ра сред стви ма 
Покра јин ске вла де, са 80 про це на та, а 
одре ђе ни про це нат ће дати и Град. 
Задо вољ ни смо ниво ом инве сти ци ја 
које је Покра ји на усме ри ла ка Срем ској 
Митро ви ци. 

Све до ци смо да се сам град Срем
ска Митро ви ца убр за но раз ви ја. 
Вели ка сред ства се ула жу у пут ну 
инфра струк ту ру, гра де се кру жни 
токо ви, нове ули це... Међу тим, 
мисли те ли да је потреб но више 
пажње посве ти ти сели ма? Инфра
струк ту ра у сели ма је у при лич но 
лошем ста њу, и то не само у сели ма 
попут Лежи ми ра где су путе ви у 
ката стро фал ном ста њу, већ и у дру
гим срем ским сели ма, попут Лаћар
ка, Кузми на, Мар ти на ца и слич но. Да 
ли мисли те да је потреб но рав но
мер ни је ула га ти сред ства у град и 
села?

– Ми јесмо, да тако кажем, мало 
запо ста ви ли села. Она ипак нису пот
пу но запо ста вље на, јер мој прет ход ник 
Бра ни слав Неди мо вић је мно го радио 
на сео ској инфра струк ту ри и у јед ном 
момен ту инфра струк ту ра у нашим 
сели ма је била дове де на до задо во ља
ва ју ћег нивоа. Нарав но, то никад није 
довољ но, тако да се ми већ у 2019. 
годи ни вра ћа мо у села, да завр ши мо 
оно што није завр ше но. Ту пре све га 
мислим на пут ну инфра струк ту ру. Већ 
сада актив но ради мо на јед ном јав но  
при ват ном парт нер ству, које би тре ба
ло да дове де до тога да дуго роч но 
има мо изво ђа ча радо ва на одр жа ва њу 
инфра струк ту ре, како бисмо обез бе ди
ли да се у кра ћем року ура ди мно го 
више посла него до сада. Мислим да 
ћемо већ сле де ће годи не успе ти да 
надок на ди мо све оно што нисмо ура ди
ли у прет ход не две годи не. Тако ђе, у 
сели ма ћемо ради ти канал ску мре жу, 
зајед но са Вода ма Вој во ди не, која ће 
спре чи ти бујич не попла ве, које нам у 
фру шко гор ским сели ма ства ра ју про
бле ме. Канал ску мре жу ради мо, поред 
Фру шке горе, и у Мачви и у Сре му. 
Наста ви ће мо са радо ви ма на атар ским 
путе ви ма, а кре ну ће мо и са гаси фи ка
ци јом свих наших села у сарад њи са 
Србијагасом. Надам се да ћемо у 
наред не три годи не гаси фи ко ва ти ком
плет ну тери то ри ју гра да, а вред ност 
инве сти ци је је око 12 мили о на евра. 
Наред не годи не, ради ће мо и на кана
ли за ци о ној мре жи.

Коли ко нов ца је током 2018. годи не 
уло же но у кана ли за ци о ну мре жу у 
Лаћар ку, а коли ко се пла ни ра у 2019. 

годи ни? Има ли изгле да да у доглед
но вре ме Лаћа рак, као нај ве ће село у 
Срби ји, доби је ком плет ну кана ли за
ци о ну мре жу? Ако Град не може сам 
да финан си ра реша ва ње овог еко ло
шког про бле ма, посто је ли неки дру
ги фон до ви?

– Ове годи не није рађе на кана ли за
ци о на мре жа у Лаћар ку, баш из раз ло га 
што смо мора ли да сер ви си ра мо све 
поме ну те дуго ве и оба ве зе. Надам се 
да ћемо сле де ће годи не смо ћи сна ге да 
поно во започ не мо са уво ђе њем кана
ли за ци је у том селу. Није било повољ
них кон кур са и мислим да ћемо уво ђе
ње кана ли за ци је у Лаћар ку мора ти да 
реша ва мо на дру ги начин, и то кроз 
јав но  при ват но парт нер ство, када 
буде мо ради ли пре чи стач отпад них 
вода. Све то ћемо мора ти да ура ди мо 
одјед ном, јер нема мо довољ но нов ца 
да ура ди мо вели ки део кана ли за ци о не 
мре же. Ради мо пар ци јал но и пока за ло 
се да то није добро. Мислим да ћемо у 
јед ном поте зу поку ша ти да довр ши мо 
запо че то, плус дру гу стра ну која није ни 
испро јек то ва на. 

Да ли стра ху је те од тога да ће 
митро вач ка села оста ти пра зна? 
Пољо при вре да на малим посе ди ма 
је све мање испла ти ва, рад но спо
соб но ста нов ни штво се сели у град, 
а све до ци смо и све веће град ње 
стам бе них обје ка та у Срем ској 
Митро ви ци. Мисли те ли да је то 
узро ко ва но пове ћа њем бро ја ста
нов ни ка у гра ду на уштрб сма ње ња 
бро ја ста нов ни ка у сели ма?

– Мали посед је нај ве ћи про блем 
срп ске пољо при вре де и то је нешто 
што је насле ђе но из прет ход ног пери о
да. Некад се од тог малог посе да могло 
живе ти, али и тада су људи који су га 
има ли ради ли у фабри ка ма попут 
Матро за, Митро са... Они су свој буџет 
само допу ња ва ли при хо ди ма од пољо
при вре де. Сада је то поста ло мно го 
теже и један број људи се одлу чу је да 
свој мали посед заме ни ста ном у гра ду. 
Чак и ако му стан не тре ба за живот, он 
ће га изда ва ти и доби ја ти мно го више 
нов ца него од изда ва ња земље. Тако
ђе, људи су се запо сли ли, могу да уђу 
у стам бе не кре ди те и реше сво је стам
бе но пита ње, па се стам бе ни објек ти 
гра де и због тога. Они који желе да се 
баве пољо при вре дом оста ће на селу, а 
и у раз ви је ним земља ма пољо при вре
дом се бави само мали про це нат ста
нов ни штва. 

Како сте задо вољ ни радом јав них 
пред у зе ћа током 2018. годи не?

– Могу да кажем да наша јав на пред
у зе ћа нису кори сни ци буџет ских сред
ста ва, што је вео ма важно. За ЈКП 
Кому на ли је могу да кажем да се на 
ули ца ма види да је град чист и да пред
у зе ће апсо лут но добро функ ци о ни ше. 
Водо вод сво јим инве сти ци ја ма пра ти 
Град. Где год ради мо рекнструк ци је 
инфра струк ту ре, они мења ју све инста
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ла ци је о свом тро шку. Има мо добар 
ква ли тет воде и нема мо про бле ма са 
снаб де ва њем у лет њем пери о ду. Реша
ва мо про блем са водо снаб де ва њем у 
Чал ми и Диво шу, сле де ће годи не бисмо 
тре ба ли да поч не мо да гра ди мо водо
вод ну мре жу у Раден ко ви ћу. Још нам 
оста је само да реши мо пита ње Бин гу
ле, и онда ће чита ва наша тери то ри ја 
бити покри ве на водо вод ном мре жом. 
Нажа лост, када је реч о ЈП Топли фи ка
ци ја, има мо про блем у томе што про из
вод њу топлот не енер ги је пре у зи ма мо 
од Панон ских елек тра на и неза до во
љан сам јер још увек нисмо успе ли да 
пре у зме мо про из вод њу енер ги је на 
себе. Ова ко, мора мо да пра ти мо раст 
цена енер ге на та. 

Што се тиче цене гре ја ња, како 
комен та ри ше те њено пове ћа ње од 
пре ко 17 одсто?

– Мето до ло ги ја за обра чун цене гре
ја ња је про пи са ла Вла да Репу бли ке 
Срби је и јав на пред у зе ћа мора ју да је 
при ме њу ју. Оно што та мето до ло ги ја 
допушт a је да локал на само у пра ва не 
при хва ти цену коју она иска же. Посту
па ју ћи по мето до ло ги ји ЈКП Топли фи
ка ци ја и њихов над зор ни одбор је усво
ји ло цену која је за 35 одсто већа од 
прет ход не. Када су дошли са том 
ценом, ја са њом нисам могао да се 
сло жим, јер би толи ко пове ћа ње било 
вели ки удар на буџет наших гра ђа на. 
Цена гре ја ња која је још увек на сна зи 
је фор ми ра на на бази цене гаса од око 
28 дина ра по куби ку. Сада је она око 37 
дина ра по куби ку, одно сно, вре ме ном 
је дости гла ту цифру, али ми нисмо 
пове ћа ва ли цену све док смо сма тра ли 
да пред у зе ће може да послу је пози тив
но. Из тог раз ло га, раз го ва ра ли смо са 
менаџ мен том ЈКП Топли фи ка ци ја и 
виде ли коли ко је нео п ход но да подиг
не мо цену гре ја ња, како би га уоп ште 
било, а то је пове ћа ње од око 17 одсто, 
што је мини мум. Цена би била још 
већа, да не кори сти мо сун цо кре то ву 
љуску као енер гент.

Како оце њу је те здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту у Гра ду током 
мину ле годи не?

– Мислим да смо током годи не успе
ли да пре бро ди мо кри зу са сма ње ним 
бро јем лека ра на нашем раз у ђе ном 
под руч ју. Финан си ра мо десет лека ра у 
сео ским амбу лан та ма и за њих се сва
ки месец издва ја мили он дина ра из 
град ског буџе та. Жели мо да наши гра
ђа ни на сели ма има ју свог лека ра, 
макар јед ном у току неде ље у мањим 
мести ма, у неким мести ма два до три 
пута, а негде и сва ки дан. Мислим да је 
то стан дард који ћемо очу ва ти. Про
блем је што има мо доста насе ље них 
места и њихо ва мре жа је раз у ђе на, али 
ћемо се потру ди ти да амбу лан те у тим 
мести ма има ју меди цин ско осо бље. 
Ула га ће мо и у амбу лан те, у сарад њи са 
Кан це ла ри јом за јав на ула га ња биће 
рено ви ра на амбу лан та у Раден ко ви ћу, 

изгра ди ће се нова амбу лан та у Шашин
ци ма. Оно што смо запо че ли са Радин
ци ма и Беше но вом наста вља мо даље, 
и сва ке годи не ћемо ула га ти у те објек
те јер при мар на здрав стве на зашти та у 
сели ма нам је вео ма бит на. Што се 
тиче соци јал не зашти те, ове годи не 
смо са Мини стар ством за рад, соци јал
на и борач ка пита ња поде ли ли три де
сет мили о на дина ра јед но крат не помо
ћи угро же ним поро ди ца ма за купо ви ну 
огре ва. Редов ни посло ви Цен тра за 
соци јал ни рад теку несме та но, а народ
на кухи ња и даље функ ци о ни ше. Сви, 
који ма је помоћ потреб на су збри ну ти и 
ја сам задо во љан. 

Шта нас чека у 2019. годи ни? Које 
про јек те може те да наја ви те?

– Надам се да ћемо оно што смо 
запо че ли завр ши ти, пре све га изград
њу ОШ „Јован Попо вић“, која ће бити 
јед на од нај мо дер ни јих шко ла у Срби ји. 
Чека нас рекон струк ци ја дру гог дела 
Желе знич ке ули це са пла то ом испред 
желе знич ке ста ни це, а оче ку јем и зна
чај на ула га ња у саму желе знич ку ста
ни цу од стра не Желе зни ца Срби је. 
Тако ђе, пред став ни ци Сирмиумбуса су 
наја ви ли рено ви ра ње ауто бу ске ста ни
це, тако да ћемо, што се тиче пре во за 
пут ни ка, бити ком плет но инфра струк
тур но опре мље ни. Поред тога, како је 
наја вио и мини стар Неди мо вић, Репу
бли ка Срби ја ће доста нов ца уло жи ти у 
Срем ску Митро ви цу. Јед на од нај зна
чај ни јих ства ри која нас оче ку је је 
набав ка пане ла за одбра ну од попла ва. 
У сели ма ћемо гра ди ти доста обје ка та, 
а пред ви ђе но је и да се изгра ди чети ри 
или пет капе ла у сео ским гро бљи ма. 
Наста ви ће мо са одр жа ва њем све га 
што има мо. Надам се да ћемо завр ши
ти и про је кат јав нопри ват ног парт нер
ства по пита њу јав не расве те, где ћемо 
поку ша ти да заме ни мо све енер гет ски 
нее фи ка сне све тиљ ке у гра ду новим 
лед све тиљ ка ма, које ће нам доне ти 
уште ду елек трич не енер ги је.

Шта бисте на кра ју годи не пору чи
ли Митров ча ни ма и ста нов ни ци ма 
митро вач ких села? Шта они могу да 
оче ку ју у наред ној годи ни?

– Пре све га, свим нашим гра ђа ни ма 
желим срећ ну, успе шну и здра ву 2019. 
годи ну. Оно што могу оче ки ва ти од 
локал не само у пра ве је то да ћемо 
наста ви ти да ради мо овим тем пом. 
Мислим да су резул та ти нашег рада 
видљи ви, а раз го ва ра ће мо са гра ђа ни
ма и о томе шта би тре ба ло да ура ди мо 
у њихо вим мести ма. Ми смо увек ту да 
их чује мо, при пре ми мо и пла ни ра мо 
про јек те и финан сиј ска сред ства да им 
помог не мо по пита њу све га што им је 
нео п ход но, како на селу, тако и у гра ду. 
Желим да Митро ви ца има још више 
ста нов ни ка него што их је сада, и 
надам се да ће цело куп на при вред на 
ситу а ци ја дове сти до пове ћа ња бро ја 
Митров ча на. 

Раз го вор водио:
Нема ња Мило ше вић

Цена гре ја ња која је 
још увек на сна зи је 
фор ми ра на на бази 
цене гаса од око 28 
дина ра по куби ку. 
Сада је она око 37 
дина ра по куби ку, 

одно сно, вре ме ном је 
дости гла ту цифру, 

али ми нисмо
пове ћа ва ли цену све 
док смо сма тра ли да 
пред у зе ће може да 
послу је пози тив но.

Из тог раз ло га,
раз го ва ра ли смо са 
менаџ мен том ЈКП 
Топли фи ка ци ја и
виде ли коли ко је

нео п ход но да
подиг не мо цену

гре ја ња, како би га 
уоп ште било, а то је 
пове ћа ње од око 17 

одсто, што је мини мум
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СЛА ЂАН МАН ЧИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ РУМА

Да нас буде више
него про шле годи не

Крај годи не се покла па и са дату
мом, када је Срп ска напред на 
стран ка пре у зе ла власт у рум

ској општи ни, тако да се ове навр ша
ва пет годи на. У том пери о ду, Рума је 
била вели ко гра ди ли ште: отва ра ле су 
се фабри ке, сре ђи ва ле шко ле и амбу
лан те, асфал ти ра ли путе ви, отва ра ли 
врти ћи…

Упра во зато, наш раз го вор са Сла
ђа ном Ман чи ћем, запо чи ње мо суми
ра њем оно га, шта је у тих пет годи на 
ура ђе но, када је реч о кон со ли да ци
ји јав них финан си ја, инве сти ци ја ма, 
отва ра њу фабри ка и запо шља ва њу.

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ: Пет годи на је 
иза нас, две кључ не ства ри, које смо 
успе ли да ура ди мо за тих пет годи на 
су, прво да упо сли мо људе – мислим 
да смо ство ри ли усло ве да мно го 
инве сти ци ја дође у нашу општи ну, 
изгра де се пого ни и омо гу ће отва ра
ње доста рад них места. То нам је било 
пре ко потреб но, при ли ка да се људи 
запо сле и раде, на задо вољ ство мојих 
сарад ни ка и мене. Дру га бит на ствар 
– кон со ли да ци ја и пуње ње буџе та, као 
и ста бил на ситу а ци ја у буџе ту. У про
те клих пет годи на при ход на стра на 

је дупли ра на. То су две кључ не ства
ри, све оста ло је про и за шло из тога. 
На еви ден ци ји неза по сле них пре пет 
годи на је било око 7.060 лица, а у овом 
момен ту их је око 3.500. Мате ма тич ки 
рече но, запо сле но је исто толи ко, али 
мора мо има ти у виду, да су при сти за
ли мла ди људи, који су се при ја вљи
ва ли на еви ден ци ју, има и оних који 
нису ни били на еви ден ци ји а запо
сли ли су се, нпр они, који су се бави
ли пољо при вре дом, тако да је пре ко 
4.000 лица у овом пери о ду запо сле
но. Има мо вели ки број запо сле них и 
из сусед них општи на, што пока зу је да 
смо ство ри ли усло ве за запо шља ва ње 
како наших, тако и гра ђа на сусед них 
општи на.

М НОВИ НЕ: Када смо пра ви ли про
шли ново го ди шњи интер вју, било је 
око 100 мили о на евра инве сти ци ја, 
ове се поми ње 200 мили о на.

– Само ком па ни ја Митас, одно сно 
Телеборг који их је купио, је уло жи
ла 22 мили о на евра у изград њу новог 
пого на, да не гово ри мо о томе, да се 
при во ди кра ју пети погон Хачинсона, 
ново ула га ње Лалинеаверде, и њихо

Пет годи на је иза нас, 
две кључ не ства ри, 
које смо успе ли да 
ура ди мо за тих пет 

годи на су, прво
да упо сли мо људе,
а дру га бит на ствар
је кон со ли да ци ја и 

пуње ње буџе та

Сла ђан Ман чић: Добрих пет годи на

M NOVINE :
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во ула га ње вред но три мили о на евра 
у пла сте нич ку про из вод њу, изград
ња, сада тре ћег пого на у Хелткеру–
њима смо земљи ште про да ли пре два 
месе ца. Ту су и Албон са дру гим пого
ном, ком па ни ја ДАГ, кожа ра се про ши
ру је, ВАИВАИ, сви су они уба ци ли и 
нову опре му и отва ра ли нове лини је за 
про из вод њу. Има ту и дру гих ула га ња, 
и тако дола зи мо до 200 мили о на евра 
инве сти ци ја. То се осе ти и кроз опо ре
зи ва ње имо ви не при вред них субје ка та 
и физич ких лица, коју ми ради мо кроз 
поре ску адми ни стра ци ју. Дру ги извор 
пуње ња нашег буџе та, поред поре за 
на зара де, је тај огро ман новац који је 
допри нео ста би ли за ци ји буџе та.

На почет ку су Инђи ја, Ста ра Пазо
ва, Пећин ци, Срем ска Митро ви ца, 
били испред Руме и тада је био циљ 
да Рума поста не лидер у реги о ну. Да 
ли је то и оства ре но?

– Мно ги гра до ви и општи не су у то 
вре ме били испред нас, по инве сти
ци ја ма, раз во ју гра да, запо шља ва њу. 
У то вре ме они су били атрак тив ни ји 
и доста испред нас. Када смо ми, као 
људи и стран ка доби ли могућ ност да 
упра вља мо Општи ном, поже лео сам, 
да и ми тај ниво достиг не мо и пре стиг
не мо, и мислим да смо успе ли да од 
Руме напра ви мо сре ди ну инте ре сант
ну за инве сти то ре. Напра ви ли смо кру
пан корак, мислим да смо их сусти гли 
и рекао бих, има ју ћи у виду број отво
ре них ком па ни ја, да нијед на општи на, 
слич на нама по тери то ри ји и бро ју ста
нов ни ка, није успе ла да ура ди то што 
смо ми у овом вре мен ском пери о ду.

Оно што се не види, али је бит но, 
то је поди за ње капа ци те та Општин

ске упра ве, доби ја ње сер ти фи ка та и 
стан дар да, брзи на изда ва ња дозво
ла и то инве сти то ри увек похва ле.

– Реор га ни зо ва ли смо Општин ску 
упра ву и озбиљ но смо пра ти ли све 
инве сти то ре у њихо вим потре ба ма 
у адми ни стра тив ном сми слу, јер они 
нема ју вре ме на да чека ју. Морам да 
похва лим оде ље ња Урба ни зам, ЈУП 
План, бив шу Дирек ци ју, а сада Пар
кинг и инфра струк ту ру, што су брзо 
реа го ва ли, пра ти ли смо и пре по ру ке 
над ле жних мини стар ста ва у сми слу 
изда ва ња гра ђе вин ских дозво ла. Ту 
смо међу први ма, по брзи ни изда ва
ња лока циј ских усло ва и гра ђе вин ских 
дозво ла. Зато смо доби ли и одре ђе на 
при зна ња и од НАЛЕДа и ГИЗа, као и 
Покра јин ске вла де. Ове годи не доби ли 
смо БФЦ сер ти фи кат за Југо и сточ ну 
Евро пу, као општи на са нај по вољ ни
јом климом и ту смо међу лиди ре ма у 
Срби ји, поред Бео гра да, Новог Сада, 
Сом бо ра, и Рума је лидер у при вла че
њу инве сти ци ја. То нам даје сатис фак
ци ју и потвр ду, да то што ради мо има 
сми сла, али и да даље тако ради мо.

Ове годи не је мно го рађе но оног 
што се види: Глав на ули ца, ули це у 
Буђа нов ци ма, јав на расве та на Рум
ској петљи, ули це и путе ви, али и 
пуно, кроз про јек те, у сми слу да се 
доби је новац са виших нивоа вла
сти – ове годи не се у рум ску општи
ну сли ло око пола мили јар де дина
ра.

Ста би ли за ци ју буџе та види мо шеф 
Оде ље ња за при вре ду и ја, евен ту ал
но, још неко ко гле да извод. Муко тр пан 
рад је при ку пља ње нов ца. У овој годи
ни смо били у ситу а ци ји да ради мо 
доста ску пих, капи тал них ства ри, које 
може да види сва ки ста нов ник наше 

општи не и то је резул тат нашег пре ђа
шњег рада. Када нешто кре не и када 
се поста ви на здра ве теме ље, онда 
дола зи и то да, на осно ву про је ка та, 
при ву че мо мно го нов ца и са виших 
нивоа. Зна чи да ради мо на про јек ти
ма, који су од зна ча ја за нашу општи
ну, а то пока зу је и да има мо изу зет ну 
конек ци ју са Покра јин ском и Репу блич
ком вла дом и њима, тако ђе, дугу је мо 
ове добре резул та те. Зато и не чуди, 
да смо кроз суфи нан си ра ње ура ди
ли Глав ну ули цу, две кључ не ули це у 
Буђа нов ци ма, расве ту, 100 мили о на 
дина ра за пре чи стач, који завр ша ва мо 
20. јану а ра. То је мно го нов ца којег смо 
уне ли у рум ску општи ну, али и пра вил
но иско ри сти ли и оправ да ли доби је на 
сред ства. Зато Рума има нов изглед, 
а нама је то дало додат ни елан, да се 
зајед но може мно го више и тај тренд 
зајед нич ког суфи нан си ра ња ћемо 
наста ви ти, јер тако рас те ре ћу је мо наш 
буџет.

Општин ски буџет за наред ну годи
ну про јек то ван је на две мили јар де 
и 61 мили он дина ра.

– Про јек ци је прет ход них буџе та су 
рађе не на реал ним осно ва ма и такав 
је слу чај и са буџе том за 2019. годи
ну, али и на осно ву ана ли зе при хо да 
и рас хо да у теку ћој годи ни. То су нам 
били пара ме три. Напра ви ли смо доста 
добар и реа лан буџет, који је и инве сти
ци о ни, али и соци јал ни, јер је покрио 
све оне кате го ри је у сми слу соци јал ног 
дава ња. Овај буџет је за 100 мили о на 
нижи, у одно су на 2018. годи ну, али 
мора мо узе ти у обзир да смо ми те 
годи не има ли на рачу ну 100 мили о на 
дина ра које нам је у јуну 2017. годи не 
пре ба ци ло Мини стар ство при вре де за 
изград њу пре чи ста ча отпад них вода 

Отва ра ње рекон стру и са не Глав не ули це
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у рад ној зони Запад. Ова годи на је за 
рум ску општи ну била изу зет на, што се 
види и по реа ли за ци ји буџе та, која је 
до поло ви не децем бра била 1,7 мили
јар ди дина ра, без пре не се них сред
ста ва. Под се ћам да је 1. јану а ра 2014. 
годи не буџет био 970 мили о на дина ра. 
Сама про јек ци ја буџе та, на нешто пре
ко две мили јар де дина ра, гово ри да 
сви мора мо дати свој мак си мум, како 
би задр жа ли кон ти ну и тет раз во ја и 
ула га ња, све га што гра ђа ни ма омо гу
ћу је бољи и ква ли тет ни ји живот.

Рума је спе ци фич на по бес плат
ном врти ћу за све, има мо одлу ку о 
ван те ле сној оплод њи, суфи нан си
ра ње сре ђи ва ња фаса да…

– То пока зу је да реа ли зу је мо нове 
иде је, како да помог не мо директ но 
гра ђа ни ма, да их рас те ре ти мо у тро
шко ви ма. Доста њих је доби ло могућ
ност да се запо сли, али и да мења ју 
посао. Ми смо у тим неким одлу ка ма 
пио ни ри и једин стве ни по томе, као 
та о бес плат ном врти ћу, суфи нан си
ра њу фаса да на згра да ма колек тив
ног ста но ва ња, ради леп шег изгле да 
гра да, поја ча не енер гет ске ефи ка сно
сти. Ми суфи нан си ра мо две тре ћи не 
тих тро шко ва, даје мо пре ко сто ти ну 
сти пен ди ја сту ден ти ма, спор ти сти ма, 
нов ча ну помоћ соци јал но угро же ни
ма… Нисмо овде да би само тро ши ли 
буџет и има ли пла те, ми у Општин ској 
упра ви и јав ним пред у зе ћи ма. Има још 
мно го начи на на које може мо иза ћи 
гра ђа ни ма у сусрет, ништа није могу ће 
реши ти пре ко ноћи. Ма коли ко већи
на гра ђа на била задо вољ на, увек има 
људи, који су скло ни да наше поте зе 
кри ти ку ју, али ми из те кри ти ке извла
чи мо оно нај бо ље, и из одре ђе них кри
ти ка нама дође и нека иде ја шта још 
да ура ди мо. Нама је глав ни циљ, да 
што више помог не мо гра ђа ни ма. Ту су 
и пољо при вред ни ци, који ма пома же мо 

кроз суфи нан си ра ње кама те, оси гу ра
ње…Апсо лут но се тру ди мо да буде мо 
кре а тив ни, како би већи на људи осе ти
ла да је ова власт део наро да.

 
Један од при о ри те та у наред ној 

годи ни ће сва ка ко бити инве сти ци
ја у нову згра ду Општин ске упра ве.

– Ја сам, Јарац у хоро ско пу и доста 
сам упо ран, волим да све оно што 
обе ћа мо и ура ди мо. Ова годи на је 
оби ло ва ла број ним реа ли зо ва ним 
про јек ти ма, ми смо и буџет тако про
јек то ва ли, са нај ма ње пет капи тал них 
про је ка та, а сигу ран сам да ће нај ма
ње три бити реа ли зо ва на. Ту мислим 
на згра ду општин ске упра ве, вртић, 
асфал ти ра ње Срем ске ули це, изград
њу  котлар ни це на Тиво лу, све оно што 
ће нам реа ли за ци јом доне ти уште ду. 
Када је реч о згра ди општин ске упра
ве, олак ша ће се и гра ђа ни ма и нама. 
Котлар ни ца на Тиво лу је важна, јер 
сада месеч но пра ви губи так од шест 
мили о на дина ра, то зна чи и уште ду и 
јеф ти ни је гре ја ње, јер је мазут сада и 
нај пр ља ви ји и нај ску пљи енер гент. Не 
тре ба рећи да дру гом фазом врти ћа 
Коцкица, за дужи пери од реша ва мо 
сме штај наше деце. Ту је и асфал ти
ра ње ули ца, 60 мили о на има мо за 
теку ће одр жа ва ње, све то, ако реа ли
зу је мо, има ће мо уште ду, а гра ђа ни ма 
ћемо омо гу ћи ти лак ши, бољи и ква ли
тет ни ји живот. Нама је при о ри тет и да 
се наста ви како смо ради ли, у буџе ту 
нисмо сма њи ва ли дава ња. Та соци
јал на дава ња су вели ка, има око 2.000 
људи који при ма ју помоћ, мада има 
толи ко могућ но сти да се запо сле, јер 
доста њих може да ради, али чак ни 
тај део није сма њен. Бит но нам је да 
задр жи мо кон ти ну и тет у при вла че њу 
инве сти ци ја, кон ку ри са ња са про јек
ти ма код виших нивоа вла сти, повољ
ну кли му за инве сти то ре, тури сте и у 
2019. годи ни ћемо задр жа ти исти ниво 
стан дар да и дава ња као и до сада. Без 
обзи ра о којој се сре ди ни ради, жели
мо рав но ме ран раз вој целе општи не. 

Шта бисте на кра ју пору чи ли и 
поже ле ли гра ђа ни ма рум ске општи
не?

– Гра ђа ни ма је увек тешко удо во љи
ти, ипак, мно ги су ми чести та ли и рекли 
да нису веро ва ли да ће се неки про
јек ти ура ди ти, а јесу ура ђе ни. То мени 
даје нову енер ги ју! Апе ло вао бих на 
гра ђа не, да се и они укљу че и мења ју 
себе и сво ју свест, у сми слу очу ва ња 
имо ви не и наше инфра струк ту ре, као 
и живот не сре ди не. Да не баца мо сме
ће на сва ком ћошку, па тако пра ви мо 
дивље депо ни је, да чува мо оно што 
има мо, и да се сви зајед но потру ди мо, 
да наш град буде леп ши и бољи.

Нарав но, желим им све нај бо ље у 
2019. годи ни. Здра вље и живот у сло
зи, да има мо што више деце, јер смо 
ство ри ли усло ве да мла ди људи оста
ју. Да нас у 2019. годи ни буде више, 
него што нас је било у 2018. годи ни!

С. Џаку ла

Ма коли ко већи на
гра ђа на била

задо вољ на, увек
има људи, који су 
скло ни да наше

поте зе кри ти ку ју, 
али ми из те кри ти ке 

извла чи мо оно
нај бо ље, и из

одре ђе них
кри ти ка нама дође

и нека иде ја шта још 
да ура ди мо. Нама је 
глав ни циљ, да што 

више помог не мо
гра ђа ни ма

 Нови погон Ла линеа вер де



16 26. DECEMBAR 2018.  M NOVINE ИНТЕРВЈУ

СТЕ ВАН КАЗИ МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИРИГ

Годи на за нама
при лич но успе шна
Ова, 2018. годи на се бли жи кра ју, а 

пред сва ки нови поче так суми ра 
се и про це њу је шта је и коли ко 

ура ђе но. Како је про те кла ова годи на за 
гра ђа не и локал ну само у пра ву у Ири гу, 
за М нови не гово ри пред сед ник Општи не 
Сте ван Кази ми ро вић. 

   
СТЕ ВАН КАЗИ МИ РО ВИЋ: Годи на за 

нама била је при лич но успе шна, јер смо 
реши ли број не про бле ме у нашој општи
ни. Ура ђе на је рекон струк ци ја пута Бања 
Врд ник – Јазак, про блем са недо стат ком 
воде сма њен је захва љу ју ћи изград њи 
буна ра у Нера ди ну, пољо при вред ни ци
ма у Риви ци и Малој Реме ти олак шан је 
при лаз њихо вим њива ма уре ђе њем 
атар ских путе ва, завр ше на је ком плет на 
сана ци ја и рекон струк ци ја основ не шко
ле у Ири гу. Тако ђе, наба вље на је тзв. 
„памет на учи о ни ца“ за модер ни за ци ју 
наста ве, ради ло се на побољ ша њу усло
ва борав ка деце у објек ти ма Дечи је уста
но ве сана ци јом сани тар них чво ро ва, 
фаса де, заме ном котла за гре ја ње и 
купо ви ном новог наме шта ја. Лече ње 
паци је на та је уна пре ђе но захва љу ју ћи 
новим апа ра ти ма за ултра звуч ни пре
глед и за лабо ра то риј ску ана ли зу крви, 
као и новим сани тет ским вози лом. Од 
ове јесе ни Тури стич ка орга ни за ци ја 
доби ла је нови обје кат у Врд ни ку, који је 
од вели ке кори сти тури сти ма и дава о ци
ма тури стич ких услу га, али и запо сле ни
ма, јер им омо гу ћа ва ква ли тет ни ји рад. 
Када је у пита њу про је кат гаси фи ка ци је 
насе ље них места општи не Ириг – Летен
ка, и даље је у току изра да про јект не 
доку мен та ци је. За неко ли ко дана оче ку
је мо и завр ше так заме не ста ре улич не 
расве те новим ште дљи вим ЛЕД сија ли
ца ма у свих 12 насе ље них места. У 
2018. годи ни одо бре ни су нам број ни 
про јек ти чију реа ли за ци ју оче ку је мо 
2019/20. годи не. Ту бих издво јио пре све
га ком плет ну сана ци ју и рекон струк ци ју 
ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ у 
Врд ни ку и радо ве на пове ћа њу енер гет
ске ефи ка сно сти на обра зов нокул тур
ном објек ту у Шатрин ци ма. Пла ни ра ни 
су радо ви на изград њи буна ра Ириг, 
опре ма ње Михи зо ве куће и све ча но 
отва ра ње, као и поче так изград ње етно
тури стич ког ком плек са у Шатрин ци ма. 
Ове годи не одо брен је и про је кат за 
изград њу објек та за соци јал но ста но ва
ње у Ири гу (згра да са 13 стам бе них једи
ни ца), сва доку мен та ци ја је спрем на, а 
радо ви ће поче ти чим вре мен ски усло ви 
то дозво ле. 

Под се тио бих и на изван ред не резул
та те мла дих спор ти ста. Тре ба издво ји ти 
наше атле ти чар ке Ању Ковач из АК Соко 
Врд ник, Рад ми лу Заго рац из Клу ба за 
диза ње тего ва Осмимарт из Ири га, као 
и Сло бо да на Јова но ви ћа из Теквон до 
клу ба Змај из Врд ни ка за постиг ну те сјај

не резул та те на првен стви ма држав ног и 
европ ског ран га. 

М НОВИ НЕ: Каква је ситу а ци ја била 
са запо шља ва њем? 

– На осно ву пода та ка које смо доби ли 
од Слу жбе за запо шља ва ње и Цен тра за 
соци јал ни рад, изра чу на ли смо да је про
це нат неза по сле ног рад но спо соб ног 
ста нов ни штва око 13 одсто. Про це нат 
неза по сле них у апри лу ове годи не, када 
смо ради ли послед њи пре сек, изно сио је 
18 про це на та. За само осам месе ци број 
запо сле них је при лич но порас тао, а пре
ма пода ци ма Покра јин ског секре та ри ја та 

за рад, запо шља ва ње и рав но прав ност 
поло ва, Ириг је општи на која је ове годи
не оства ри ла нај ве ћи напре дак на овом 
пољу у Вој во ди ни. Желео бих да под се
тим да је пре само три годи не сто па 
неза по сле но сти у Ири гу изно си ла чак 56 
про це на та тако да је помак еви ден тан. 

Коли ко сте задо вољ ни реа ли за ци
јом буџе та? Да ли је било довољ но 
сред ста ва за оно што сте пла ни ра ли? 

– Буџет ће бити реа ли зо ван на нивоу 
про шло го ди шњег, дакле нешто пре ко 70 
про це на та. Нисам задо во љан у пот пу но
сти, али тре ба узе ти у обзир да не зави

M NOVINE :

Сте ван Кази ми ро вић



1726. DECEMBAR 2018.  M NOVINE

си све од нас. Нпр. мно ги про јек ти су 
одо бре ни ове годи не, али њихо ва реа ли
за ци ја иде тек иду ће, тако да то директ
но ути че на оства ре ње буџе та. Међу тим, 
дефи ни тив но је мно го боља ситу а ци ја 
од оне коју смо има ли пре неко ли ко годи
на када је оства ре ње буџе та било испод 
50 про це на та.

На тери то ри ји ири шке општи не се 
одр жа ва ју и број не мани фе ста ци је 
које при вла че вели ки број посе ти ла
ца, како дома ћих, тако и гости ју.

– Наш пра вац раз во ја иде ка раз во ју 
воћар ства, вино гра дар ства и тури зма. С 
тим у вези, ско ро све наше месне зајед
ни це има ју сво ју при вред нокул тур ну 
мани фе ста ци ју које се баве про мо ци јом, 
пре све га, пољо при вред них делат но сти 
засту пље них у њима и, гене рал но, про
мо ци јом и раз во јем рурал ног тури зма. 
Нај по зна ти ја међу њима је мани фе ста
ци ја посве ће на чува ру вино гра да и гро
жђу Пударскидани, а ту су и Јесениде,
дуњомоја у Јаску,Гушчијада у Шатрин
ци ма, КоњипоновокаскајуМаломРеме
том у Малој Реме ти, Дани вина у Риви
ци, Видов дан ски сабор у Врд ни ку. Јазак 
је ове годи не био и дома ћин Сусре та 
села Срби је за реги о не Сре ма, Бач ке и 
Мачве у орга ни за ци ји КПЗ Срби је, Удру
же ња кул тур них ства ра ла ца Срби је 
Завичај и Репу блич ка коми си ја за оце ну 
села Срби је. Јазак је осво јио прву награ
ду међу нај у спе шни јим сели ма Срби је у 
гру пи села до 1.000 ста нов ни ка, а ово 
пре сти жно при зна ње је уру че но 22. 
децем бра у Еле ми ру. На кален да ру ири
шких мани фе ста ци ја при кљу чио се у 
новем бру Мачков дан младог португи
зера чији је глав ни орга ни за тор Вина ри ја 
Мачков подрум, а Општи на је покро ви
тељ. Овај дога ђај се прет ход них десет 
годи на одр жа вао у Новом Саду, а од ове 
годи не орга ни за тор је одлу чио да мани
фе ста ци ју одр жи у месту ода кле је и 
поте кло ово мла до вино, тако да се тури
стич ка пону да Ири га на овај начин и те 
како обо га ти ла. Још јед ну нови ну је 
доне ла ова годи на.  У хоте лу Термал у 
Врд ни ку одр жан је први део првог Сај ма 
вино гра дар ства и воћар ства – ВИВО 
Ириг. Први део Сај ма назван је Путдо
знања, јер је зами сао орга ни за то ра била 
да пону ди посе ти о ци ма дра го це но зна
ње из ове две пољо при вред не гра не, а 
теме су из агро тех ни ке, био ло ги је и еко
но ми је. Дру ги део Сај ма пла ни ран је за 
17. март 2019. када ћемо пока за ти опре
му, маши не, зашти ту, расад нич ку про из
вод њу. 

Каже те да сте раз вој општи не усме
ри ли добрим делом ка тури зму. Да ли 
је ту забе ле жен напре дак? 

– Напре дак у раз во ју тури зма је више 
него еви ден тан. Поред тога што све 
више тури ста дола зи у нашу општи ну, од 
Тури стич ке орга ни за ци је општи не Ириг 
доби ли смо и зва ни чан пода так да се у 
2018. годи ни реги стро ва ло још 20 сме
штај них једи ни ца, што је 30 одсто више 
него у прет ход ној годи ни. Сада на тери
то ри ји општи не посто ји око 1.500 лежа ја. 
С обзи ром на кон стан тан пораст инте ре
со ва ња за овај део Фру шке горе, а самим 
тим и за пре но ћи штем, отпо че та је град
ња Фрушких терми у Врд ни ку – два 

хоте ла са 420 лежа ја и седам базе на, а у 
пла ну су и спорт скорекре а тив ни парк и 
један хостел. Тако ђе, одо бре на су сред
ства од Европ ске уни је за изград њу 
етнотури стич ког ком плек са у Шатрин ци
ма, чија се изград ња пла ни ра у наред не 
две годи не. 

Ириг је познат по вели ком бро ју 
вина ри ја и вели ким повр ши на ма под 
воћ ња ци ма и вино гра ди ма. Каква је 
ту ситу а ци ја? 

– Инте ре со ва ње за бавље ње овим 
гра на ма пољо при вре де у ири шкој 
општи ни дефи ни тив но расте. Број заса
да воћа ка и вино ве лозе пове ћао се и 
ове годи не, па се сада око 250 хек та ра 
обра ди ве повр ши не нала зи под вино
гра ди ма и око 1.200 хек та ра под воћ ња
ци ма. Када су у пита њу вина ри је, пре 
само неко ли ко годи на има ли смо две, а 
у 2018. годи ни бро ји мо чак седам. Поред 
реги стро ва них, има мо и вели ки број них 
малих кућ них вина ри ја, тако да Ириг, као 
нека да, заси гур но поста је фру шко гор ска 
пре сто ни ца вина. Упра во ова ко озбиљ но 
бавље ње воћар ством и вино гра дар
ством у ири шкој општи ни је и инспи ри са
ло орга ни за то ре и локал ну само у пра ву 
да осми сле сајам с овом тема ти ком. 

 Нај ве ће кул тур но при зна ње у Ири
гу за драм ско ства ра ла штво посве ће
но је Бори сла ву Михај ло ви ћу Михи зу. 
Како напре ду ју радо ви на рекон струк
ци ји њего ве куће и када може мо да 
оче ку је мо отва ра ње? 

–  Наш вели ки писац и дра ма тург, 
Михиз, у мно го ме је заду жио Ириг и Ири
жа не, а нај ма ње што смо могли да учи
ни мо било је да пре сти жну награ ду за 
драм ско ства ра ла штво доде љу је мо 
њему у част. Михи зо ва награ да ове годи
не доде ље на је по четр на е сти пут у Срп
ској чита о ни ци у Ири гу. И послед њи пут 
на том месту. За ову при ли ку од иду ће 
годи не кори сти ће се Михи зо ва кућа чије 
отва ра ње оче ку је мо на про ле ће. Радо ви 

су при ве де ни кра ју, оба вље не су јав не 
набав ке и сада чека мо сред ства од 
Мини стар ства кул ту ре за опре ма ње 
куће. Поред тога, оста је још да се гре ја
ње при кљу чи на гас и кућа је спрем на за 
отва ра ње. Тако ђе, план је да се јед на од 
број них неи ме но ва них ули ца у Ири гу 
назо ве упра во по нашем вели ком Ири
жа ни ну. 

 Да ли Општин ска упра ва има нове 
услу ге, одно сно коли ко се ради ло на 
њеном уна пре ђе њу као сер ви са гра
ђа на? 

– Општин ска упра ва од ове годи не 
може да пону ди гра ђа ни ма тзв. еупра
ву, одно сно могућ ност да потреб не доку
мен те пору че од куће путем интер не та. 
Како би ста нов ни штво има ло бољи увид 
у рад локал не само у пра ве и, уоп ште, 
радо ве и дога ђа је на тери то ри ји наше 
општи не, од ове годи не отво ри ли смо 
ново рад но место – осо ба за одно се са 
јав но шћу. Тру ди мо се да пра ти мо трен
до ве и да буде мо у кора ку са новим тех
но ло ги ја ма и потре ба ма савре ме ног 
дру штва. Дана шњи брз про ток инфор
ма ци ја, наме ће потре бу за осо бом која 
ће бити заду же на да их путем савре ме
них меди ја  дру штве них мре жа, вебсај
то ва и елек трон ских нови на, брзо и тач
но пре но си ста нов ни штву. Од пре неко
ли ко дана општин ски Услу жни цен тар 
нуди могућ ност пла ћа ња адми ни стра
тив них так си плат ним кар ти ца ма на 
лицу места, како ста нов ни штво не би 
мора ло да губи вре ме на одла зак до 
поште или бан ке. 

Шта бисте поже ле ли Ири жа ни ма за 
наред ну годи ну? 

– Украт ко, поже лео бих сви ма мно го 
здра вља. С тим у вези, у току прет ход не 
годи не нај ви ше смо и ради ли на уна пре
ђе њу рада здрав стве них уста но ва, али и 
за оне на који ма свет оста је, одно сно за 
децу у врти ћи ма и ђаке.

С. Џ.

Сте ван Кази ми ро вић и Игор Миро вић
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ШИД, ПРЕ ДРАГ ВУКО ВИЋ

Резул та ти рада
се виде на тере ну

Први човек Општи не Шид Пре
драг Вуко вић, на самом кра ју 
2018. годи не суми ра резул та те 

који су обе ле жи ли годи ну на изма ку. И 
поред број них иза зо ва током годи не, 
локал на само у пра ва је успе ва ла да 
нађе пра ва реше ња. 

М НОВИНЕ Крај кален дар ске 
годи не обич но кори сти мо да суми
ра мо резул та те. Како оце њу је те 
рад локал не само у пра ве у 2018. 
годи ни?

ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ: У прет ход них 
годи ну дана, а захва љу ју ћи добром 
пла ни ра њу и све сни сво јих при о ри те
та и потен ци ја ла, као и добром сарад
њом са репу блич ком и покра јин ском 
вла дом, успе ли смо да реа ли зу је мо 
нај зна чај ни је инфар струк тур не про
јек те. Резул та ти нашег рада се виде 
на тере ну, тру ди ли смо се да реа ли
зу је мо оне про јек те, који су има ли за 
циљ побољ ша ње ква ли те та живо та 
наших гра ђа на, а то ћемо наста ви ти 
и у будућ но сти.

Шиђа не нај ви ше зани ма завр
ше так инду стриј ске зоне. Докле се 
сти гло?

На ауто пу ту Е70 на гра ни ци са 
Хрват ском на повр ши ни од 120 хек
та ра, кре ну ли смо у изград њу прве 
инду стриј ске зоне у општи ни Шид. 
После обез бе ђе них потреб них доку
ме на та, сагла сно сти и про јект но  тех
нич ке доку мен та ци је, на том про сто ру 
изгра ђе на је при ступ на сао бра ћај
ни ца S0, у дужи ни од 783 мета ра и 
шири не шест мета ра, којом је омо гу

Пре драг Вуко вић
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годи ну дана,
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ћен бржи и лак ши при ступ зони, уре
ђе на је канал ска мре жа, атмос фер ска 
одвод ња, и дове ден гас до инду стриј
ске зоне. Тре нут но се изво де радо ви 
на изград њи тра фо ста ни це и водо
вод не мре же. Оче ку јем завр ше так 
радо ва на инфра струк тур ном опре
ма њу инду стриј ске зоне, у првој поло
ви ни наред не годи не, а то зна чи да ће 
зона бити функ ци о нал на. Има ће мо 
шта да пону ди мо дома ћим и стра ним 
инве сти то ри ма, а све у циљу отва ра
ња нових рад них места и побољ ша ња 
усло ва запо шља ва ња наших гра ђа на.

Шта је са наја вље ним инве сти то
ри ма?

У току ове годи не има ли смо неко
ли ко раз го во ра са потен ци јал ним 
инве сти то ри ма, за сада још увек не 
могу ништа да откри вам, али оно што 
могу да кажем је то, да ће у Шид врло 
брзо доћи први озбиљ ни инве сти то ри.

Завр ше на је водо вод на мре жа у 
Бикић Долу и При ви ној Гла ви, кад 
се оче ку је да и мешта ни Љубе и 
Моло ви на доби ју воду?

Пет насе ље них места, на тери то
ри ји шид ске општи не и то Сот, Бикић 
До, При ви на Гла ва, Љуба и Моло вин 
нису има ли реше но пита ње водо
снад бе ва ња. Захва љу ју ћи подр шци 
Покра јин ске вла де, Упра ве за капи
тал на ула га ња и Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство, успе ли смо да у 
Соту, Бикић Долу и При ви ној Гла ви 
дове де мо воду у сва ко дома ћин ство, 
јер то је основ на потре ба за живот. У 
току 2019. годи не уз помоћ Покра јин
ске вла де, вода за пиће сти ћи ће и у 
Љубу и у Моло вин, тако да ће пита
ње водо снаб де ва ња бити реше но на 
целој тери то ри ји општи не Шид .

Ура ђе не су рекон струк ци је поје
ди них шко ла у шид ској општи ни. 
Да ли ће се и у наред ном пери о ду 
наста ви ти са том прак сом?

Један од при о ри те та локал не само
у пра ве је сва ка ко и побољ ша ње усло
ва шко ло ва ња за сву нашу децу. Током 
2018. годи не рекон стру и са ли смо ОШ 
„Срем ски фронт“ у Шиду, адап ти ра ли и 
сани ра ли шко ле у Моло ви ну и Бер ка
со ву, адап ти ра ли гре ја ње у три објек та 
пред школ ске уста но ве у насе ље ним 
мести ма Сот, Гибар ци и Вишњи ће во. 
У наред ној годи ни, пре ко Кан це ла ри
је за упра вља ње јав ним ула га њи ма 
Вла де Срби је, ура ди ће мо енер гет ску 
ефи ка сност ОШ „Бран ко Ради че вић“ и 
наста вак рекон струк ци је ОШ „Срем ски 
фронт“, обе у Шиду.

 Како напре ду ју радо ви на изград
њи згра де за избе гли це у насе љу 
Исток?

Радо ви на изград њи стам бе не згра
де у насе љу Исток, одви ја ју се по дого
во ре ној дина ми ци, уз мала одсту па ња 
и кашње ња због вре мен ских усло
ва, али по инфор ма ци ји, коју имам 
од изво ђа ча радо ва, сре ди ном 2019. 
годи не десет избе глич ких поро ди ца 
биће стам бе но збри ну ти, усе ли ће се у 
ста но ве.

Када ће поче ти радо ви на реха би
ли та ци ји ули це Цара Душа на?

Општи на Шид је соп стве ним сред
стви ма ура ди ла про јект нотех нич ку 
доку мен та ци ју за реха би ли та ци ју ули
це Цара Душа на. У наред ној годи ни 
има мо зада так да обез бе ди мо сред
ства за реа ли за ци ју овог про јек та, кон
ку ри са ће мо код репу блич ких и покра
јин ских инсти ту ци ја, јер је ово про је кат 
од изу зет не важност, пре све га, због 
бли зи не гра нич ног пре ла за и фре квен
ци је сао бра ћа ја кроз ову ули цу.

Каква је ситу а ци ја са мигрант
ском попу ла ци јом?

Локал на само у пра ва се од 2015. 
годи не сусре ла са мигрант ском кри
зом. Од тад до данас, кроз општи ну 
Шид је про шло пре ко 700.000 мигра
на та, који су били сме ште ни у три 
при хват на цен тра Прин ци по вац, Ада
шев ци и Шид. У мају 2017. годи не, 
због уче ста лих инци де на та и пљач
ки локал ног ста нов ни штва, при хват
ни цен тар у Шиду је затво рен. Због 
бла гог уве ћа ња мигра на та, почет ком 
децем бра 2018. годи не отво рен је 
при хват ни цен тар у Шиду за поро
ди це мигра на та. Због без бед но сти 
гра ђа на општи не Шид, у зим ском 
пери о ду и спре ча ва ња евен ту ал них 
упа да у куће локал ног ста нов ни штва, 
Коме са ри јат за избе гли це Репу бли ке 
Срби је, отво рио је при хват ни цен тар 
Шид, у који су сме ште не поро ди це 
мигра на та, а сам ци и нере ги стро ва
ни мигран ти, су дис ло ци ра ни из Шида 
у при хват не цен тре Прин ци по вац и 
Ада шев ци. Одго вор општи не Шид на 
мигра ци о не иза зо ве, не би био могућ 
без зна чај ног допри но са и сарад ње 
локал не зајед ни це, држав них инсти
ту ци ја. Гра ђа ни општи не Шид су и у 
овој годи ни пока за ли висок сте пен 
соли дар но сти и хума но сти.

Шта ћете сугра ђа ни ма поже ле ти 
за Нову годи ну?

Гра ђа ни ма општи не Шид, желим 
срећ не ново го ди шње и божић не пра
зни ке, и успе шну 2019. годи ну, са 
жељом да у Нову годи ну уђу са више 
опти ми зма и енер ги је, и надом да ће 
2019. годи на бити боља и про спе ри
тет ни ја од прет ход не. Желим вам, да 
пред сто је ће пра зни ке про ве де те у 
миру и бла го ста њу, окру же ни поро ди
цом и при ја те љи ма. Д. Попов

Изградња водовода у Бикић Долу
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МР ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Важно је да мла де људе 
задр жи мо овде
Почет ком 2018. годи не општи на 

Пећин ци је, након локал них 
избо ра, доби ла ново општин ско 

руко вод ство, а на функ ци ју пред сед ни
ка општи не дошао је мр Жељ ко Трбо
вић, који је у прет ход ном ман да ту био 
начел ник пећи нач ке Општин ске упра
ве. Суми ра ли смо годи ну која је на 
изма ку, са првим чове ком пећи нач ке 
општи не.

Сти че се ути сак да је крај годи не у 
општи ни Пећин ци обе ле жи ла жива 
при вред на актив ност. Оби шли сте 
број не ком па ни је, али и гра ди ли
шта. Коли ко је са аспек та при вре де 
ова годи на била успе шна?  Веро ват
но јед на од нај у спе шни јих. Тре нут но 
се у нашој општи ни гра ди око 200.000 
ква драт них мета ра послов ног про сто
ра, а годи ну завр ша ва мо са само 753 
неза по сле на на еви ден ци ји Наци о нал
не слу жбе за запо шља ва ње, што је 
резул тат којим, сигу ран сам, мало која 
општи на може да се похва ли. У стал
ном смо кон так ту са при вред ни ци ма и 
увек тра жи мо про стор за уна пре ђе ње 
при вред ног амби јен та. Током ове годи
не фор ми ра ли смо и При вред ни савет 
општи не Пећин ци  тело које пру жа 
могућ ност пред став ни ци ма при вре де, 
да пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма ути чу 
на про цес доно ше ња одлу ка, који ма 
се мења при вред ни амби јент у нашој 
општи ни. Ушли смо и у посту пак доби
ја ња сер ти фи ка та општи не са повољ
ним послов ним окру же њем, а изград
њом при ступ ног пута у рад ној зони 
Сибач, на оби ла зни ци око Пећи на ца, и 
ову зону смо отво ри ли за инве сти то ре. 
Поред раз во ја при вре де, зна чај ну 
енер ги ју и сред ства, уло жи ли смо у 
инфра струк тур не про јек те, који има ју 
за циљ уна пре ђе ње ква ли те та живо та 
у нашим насе љи ма.

Које зна чај не инфра струк тур не 
про јек те сте реа ли зо ва ли у овој 
годи ни?

Вели ки инве сти ци о ни циклус запо чет 
је још у децем бру про шле годи не и ове 
годи не смо само наста ви ли са реа ли
за ци јом запо че тих про је ка та. Током 
ове годи не завр ше на је прва фаза 
изград ње кана ли за ци о не мре же у 
Доњем Товар ни ку, уско ро почи ње мо са 
дру гом фазом, а већ смо обез бе ди ли 
део сред ста ва за тре ћу фазу. Завр ше
но је рено ви ра ње Дома кул ту ре у 
Сиба чу, а у току је рено ви ра ње Дома 
кул ту ре у Дечу, које се тако ђе ради по 
фаза ма. Рено ви ра не су амбу лан та и 
пошта у Купи но ву. Обно вљен је торањ 
хра ма у Обре жу, на који је подиг нут 

позла ће ни крст, а поста вље ни су теме
љи паро хиј ске сале у Сиба чу. Уре ђен 
је пут ни појас са новим пар кинг мести
ма у ули ци Сло бо да на Баји ћа у Пећин
ци ма. Поче ли су радо ви на про ши ре њу 
ловач ког дома у Кар лов чи ћу. Изгра ђе
на су нова деч ја игра ли шта у Ога ру, 
Аша њи, Шима нов ци ма и Доњем Товар
ни ку, а посто је ћа се редов но одр жа ва ју 
и рено ви ра ју. Заме ње не су ком плет не 
хидро и елек троинста ла ци је на изво

ри шти ма месних водо во да у Купи но ву 
и Аша њи, а пред сто ји нам то исто и у 
Обре жу, док смо на црп ним ста ни ца ма 
кана ли за ци је у Пећин ци ма угра ди ли 
две нај мо дер ни је пум пе,  прве ова кве у 
Срби ји. Ина че је доста ула га но у ква
ли тет кому нал них делат но сти – рекон
стру и сан је дим њак топла не у Пећин
ци ма, ЈКП Сава је доби ло вози ло за 
чишће ње сне га, а уре ди ли смо и нове 
про сто ри је овог јав ног пред у зе ћа у које 

Током ове годи не фор ми ра ли смо и При вред
ни савет општи не Пећин ци – тело које пру жа 
могућ ност пред став ни ци ма при вре де да пред
ло зи ма и ини ци ја ти ва ма ути чу на про цес доно
ше ња одлу ка који ма се мења при вред ни амби
јент у нашој општи ни

Пред сед ник Жељ ко Трбо вић
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су се и усе ли ли пре десе так дана. ЈКП 
Сава је током овог лета очи сти ло 
дивље депо ни је у Бре ста чу, Шима нов
ци ма, Прхо ву, Купи но ву, Пећин ци ма, 
Попин ци ма, Сиба чу и Субо ти шту. 
Финан си ра ли смо набав ку ватро га сне 
опре ме за пећи нач ку ватро га сну једи
ни цу. Доста је ура ђе но на пове ћа њу 
без бед но сти сао бра ћа ја – у завр шној 
фази је рекон струк ци ја Голу би нач ке 
ули це у Шима нов ци ма, поста ви ли смо 
леже ће поли цај це и брзин ске дис пле је 
у зони шима но вач ке основ не шко ле, а 
у пла ну су леже ћи поли цај ци у зони 
шко ла у Прхо ву, Доњем Товар ни ку и 
Дечу. Леже ћи поли цај ци ће бити поста
вље ни и у Пећин ци ма, на укр шта њу 
ули це Јове Негу ше ви ћа са оби ла зни
цом око Пећи на ца. Завр ше на је и сана
ци ја пута од Шима но ва ца, пре ко Пре ке 
кал др ме, до Спо ме ни ка на ула зу у 
Купи но во. Сигу ран сам да сам неке од 
мањих инве сти ци ја забо ра вио да 
поме нем. За све веће про јек те има ли 
смо дра го це ну подр шку Вла де Репу
бли ке Срби је и Покра јин ске вла де и 
сигу ран сам да та подр шка неће изо
ста ти ни у будућ но сти. Наста ви ће мо са 
инве сти ра њем у свим нашим насе љи
ма и у свим обла сти ма живо та и у 
2019. годи ни. Неће мо оду ста ти ни од 
јед не зацр та не инве сти ци је. Можда 
поне кад не успе ва мо да пла но ве реа
ли зу је мо брзи ном којом смо пла ни ра
ли, али од реа ли за ци је пла но ва не 
оду ста је мо. Све што смо обе ћа ли гра
ђа ни ма мора бити реа ли зо ва но.

Више пута сте у сво јим изја ва ма 
нагла ша ва ли зна чај мера за пове ћа
ње ната ли те та. Хоће те ли наста ви ти 
са мера ма које већ годи на ма општи
на Пећин ци спро во ди и да ли се 
при ме ћу ју први резул та ти тих 
мера?

При мет но је да се на тери то ри ји 
наше општи не, из годи не у годи ну, 

рађа мањевише исти број беба, па са 
тог аспек та може мо да каже мо, да смо 
зау ста ви ли опа да ње бро ја ново ро ђе
них, али још увек има мо већи број умр
лих од бро ја рође них, чиме нисмо 
задо вољ ни и зато ћемо наста ви ти да 
под сти че мо ната ли тет. И ове годи не 
смо реа ли зо ва ли све мере подр шке 
поро ди ци, које су већ тра ди ци о нал не у 
нашој општи ни – од 40.000 дина ра 
подр шке за сва ко ново ро ђен че, пре ко 
бес плат не шко ле пли ва ња за децу на 
пећи нач ким базе ни ма током лета, до 
бес плат ног борав ка у врти ћу за тре ће 
и четвр то дете у поро ди ци, као и за 
јед но дете у поро ди ца ма са бли зан ци
ма. Нови на је да смо ове годи не, у 
сарад њи са Аген ци јом за без бед ност 
сао бра ћа ја, уру чи ли 40 аутоседи шта 
поро ди ца ма са беба ма и мла ђом 
децом. Тру ди мо се да о деци бри не мо 
од рође ња, пре ко шко ло ва ња, до запо
сле ња и засни ва ња соп стве не поро ди
це. И даље ћемо сти пен ди ра ти сту
ден те и регре си ра ти тро шко ве пре во
за сту ден ти ма и сред њо школ ци ма. 
Уче ни ке који оства ру ју запа же не 
резул та те на школ ским так ми че њи ма, 
награ ђу је мо екс кур зи јом, а нај у спе
шни је уче ни ке у уче њу и школ ском 
спо р ту, награ ђу је мо бес плат ним лето
ва њем. Одлич ни уче ни ци, током лета 
доби ја ју бес пла тан улаз на пећи нач ке 
базе не, а нов ча не награ де за уче ни ке 
гене ра ци је и добит ни ке Вуко ве дипло
ме, смо уве ћа ли за 50 одсто. Од ове 

годи не, уче ни ке гене ра ци је награ ђу је
мо са 30.000, а вуков це са 15.000 
дина ра. Све мере оста ју на сна зи и 
наред не годи не. Тре нут но је у току 
вели ка акци ја набав ке рачу на ра за 
инфор ма тич ке каби не те, коју реа ли зу
је мо у сарад њи са при вред ни ци ма из 
наше општи не. Иде ја нам је да у сва
кој шко ли у нашој општи ни уре ди мо 
про стор за инфор ма тич ки каби нет и 
опре ми мо га са 20 рачу на ра. Надам се 
да ће ова акци ја током наред не годи не 
бити при ве де на кра ју. Није у пита њу 
само број рође не деце, важно је да 
мла де људе задр жи мо овде и зато се 
стал но тру ди мо да им омо гу ћи мо да 
одмах по завр шет ку шко ло ва ња про
на ђу запо сле ње у јед ној од број них 
ком па ни ја које послу ју у нашој општи
ни и да овде засну ју поро ди цу и гра де 
будућ ност. 

Нова годи на сти же за неко ли ко 
дана. Шта бисте на кра ју пору чи ли 
гра ђа ни ма ваше општи не и целог 
Сре ма? 

Гра ђа ни ма наше општи не бих пору
чио да на пећи нач ку локал ну само у
пра ву увек могу да рачу на ју, и да пове
ре ње, које су нам дали на избо ри ма у 
децем бру про шле годи не, неће бити 
изне ве ре но, а сви ма бих у Новој 2019. 
годи ни поже лео оно што желим себи 
– пуно сре ће, здра вља и успе ха, како 
на при ват ном, тако и на послов ном 
пла ну.

Важно је да мла де људе задр жи мо овде и зато 
се стал но тру ди мо да им омо гу ћи мо да одмах 
по завр шет ку шко ло ва ња про на ђу запо сле ње у 
јед ној од број них ком па ни ја које послу ју у нашој 
општи ни и да овде засну ју поро ди цу и гра де 
будућ ност

При јем прва ка
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ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Ради мо за гене ра ци је
које дола зе
Општи на Ста ра Пазо ва се, у 

послед њих неко ли ко годи на, 
при лич но издво ји ла на мапи 

Срби је, међу оста лим локал ним само у
пра ва ма, нај ви ше растом при вре де, 
отва ра њем нових и шире њем посто је
ћих фабри ка, при вла че њем дома ћих и 
стра них инве сти то ра, новим рад ним 
мести ма, те сма ње њем сто пе неза по
сле но сти, која је данас јед на од нај ни
жих у Срби ји. Пла но ви за 2019. годи ну, 
нису ништа мање амби ци о зни него што 
је то био слу чај у прет ход ној годи ни. 

Ула га ња у изград њу нових 
и рекон струк ци је

посто је ћих обје ка та 
И даље смо посве ће ни инве сти ци ја

ма у инфра струк ту ру. С тога смо буџе
том, и за насту па ју ћу годи ну, испла ни
ра ли ско ро тре ћи ну годи шњег буџе та. 
У Новој Пазо ви ћемо гра ди ти нову 
спорт ску халу за све веће потре бе 
спор ти ста, исто тако, уве ли ко смо у 
току изград ње спорт ске хале у Ста рим 
Банов ци ма, јер већи раз вој при вре де 
после дич но дово ди и до раз во ја спор
та. Наста вља мо адап та ци је обје ка та 
свих основ них шко ла на тери то ри ји 
општи не, а као зах тев ни ја ула га ња 
може мо издво ји ти ула га ња у шко лу у 
Новим Банов ци ма, а оче ку је мо да ће 
изград ња нове згра де основ не шко ле 
у Беле ги шу поче ти са првим топли јим 
дани ма про ле ћа, јер смо у про те клом 
пери о ду при пре ма ли сву нео п ход ну 
доку мен та ци ју, која је била обим на 
због новог објек та. ОШ „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“ у Ста рој Пазо ви и ОШ 
„Милан Хаџић“ у Вој ки, тако ђе чека 
адап та ци ја јед ног дела згра де шко ле и 
кро ва. Вео ма је зна чај но и про ши ре
ње, тач ни је доград ња на објек ту врти
ћа у Ста рој Пазо ви. Поно сни смо на 
то, што већ сада у нашој општи ни 
нема мо деце на чека њу за упис, а 
поме ну том доград њом ћемо ство ри ти 
нео п ход не капа ци те те да сва деца 
има ју бора вак. Задо вољ ство нам је да 
за роди те ље ства ра мо боље могућ но
сти за запо сле ња, а још веће задо
вољ ство је да за њихо ву децу, обез бе
ди мо још места у врти ћи ма. 

Пут на инфра струк ту ра, 
изград ња кана ли за ци о не 

мре же и јав на расве та 
У 2019. годи ни ћемо се бави ти 

даљим ула га њи ма у уре ђе ње пут не 

инфра струк ту ре, са посеб ним акцен
том на очу ва ње и рас те ре ће ње путе ва 
у насе љи ма. Зна чај на сред ства опре
де ли ли смо за рекон струк ци је међу
ме сних путе ва са пред ви ђе ним пешач
кобици кли стич ким ста за ма и то ћемо 
реа ли зо ва ти кроз јав нопри ват но 
парт нер ство, чиме ћемо уре ди ти све 
пут не прав це изме ђу наших насе ља, 
која су услед вели ког раз во ја при вре
де и отва ра ња нових фабри ка, оште
ће на од тешких терет них вози ла. 

Прет ход ни кон цепт про јек та изград ње 
кана ли за ци о не мре же путем јав но
при ват ног парт нер ства смо, из прак
тич них раз ло га, изме ни ли на изград
њу по фаза ма, где ће се, након нала
же ња парт не ра и избо ра изво ђа ча, у 
2019. прво кре ну ти са изград њом мре
же у нај ве ћим насе љи ма општи не, у 
Ста рој и Новој Пазо ви, а потом и 
Банов ци ма. Уско ро кре ће мо и у заме
ну посто је ће улич не јав не расве те 
новом, која је у скла ду са нај но ви јим 

Свим гра ђа ни ма од срца желим пуно здра
вља, сре ће, успе ха и сва ког добра у наред ној, 
2019. годи ни, уз искре ну захвал ност што подр
жа ва ју и пре по зна ју труд, који ула же мо за 
добро бит свих, наро чи то за оне гене ра ци је које 
тек дола зе

Ђор ђе Ради но вић
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ЛЕД тех но ло ги ја ма. Изве сно је да 
ћемо на овај начин, због мање цене 
одр жа ва ња, ква ли те та мате ри ја ла и 
уште да, које су наш глав ни мотив, већ 
за неко ли ко годи на испла ти ти поме ну
ту инве сти ци ју.

Здрав ство
Наша подр шка здрав стве ној неги 

гра ђа на и ства ра њу бољих усло ва за 
рад здрав стве них рад ни ка, и даље 
оста је међу при о ри те ти ма. Наста вља
мо ула га ња у здрав ство као и до сада, 
било да је у пита њу нео п ход на опре
ма, модер ни уре ђа ји за дијаг но сти ку и 
пре гле де, нео п ход не рекон струк ци је 
на објек ти ма или набав ка вози ла за 
здрав стве не терен ске слу жбе итд. Са 
кон ти ну и те том у пажљи во раз ма тра
ним инве сти ци ја ма, прво смо рено ви
ра ли све амбу лан те и обна вља ли, 
деце ни ја ма ста ру и дотра ја лу опре му. 
2018. годи не смо спро ве ли ула га ња у 
објек ти ма амбу лан ти у Новој Пазо ви, 
Голу бин ци ма и Сур ду ку. За наред ну 
годи ну смо пла ни ра ли јед ну од нај ва
жни јих инве сти ци ја у здрав ству код 
нас  рено ви ра ње цен трал ног објек та 
Дома здра вља у Ста рој Пазо ви.

Даљи раз вој при вре де
– импе ра тив 

Што се при вре де тиче, оче ку је мо 
исти тренд, тј. да као и про те клих годи
на, иде мо узла зном пута њом. Само у 
про шлој годи ни, има ли смо отва ра ња 
неко ли ко вели ких про из вод них постро
је ња, неко ли ко вели ких дистри бу тив
них цен та ра, поче ле су са радом ком
па ни је које су нашим гра ђа ни ма доне ла 
дра го це на нова рад на места, неке ком
па ни је су про ши ри ле сво је капа ци те те 
за рад, дакле, оства ру је мо раст о чему 

све до че и локал ни ста ти стич ки пода ци.  
Наста вља мо прак су ква ли тет не и 

актив не кому ни ка ци је ка стра ним и 
дома ћим инве сти то ри ма јер насто ји мо 
да одр жи мо послов ни прин цип парт
нер ског одно са и пре ма посто је ћим и 
пре ма новим, потен ци јал ним инве сти
то ри ма. На тлу наше општи не послу је 
пре ко 100 стра них, свет ски позна тих 
ком па ни ја, које су и више него задо
вољ не нашим одно сом пре ма њима и 
начи ном рада наше локал не само у
пра ве, одно сно брзи ном услу ге, јер 
ако се нека фабри ка гра ди у јед ној од 
наше чети ри инду стриј ске зоне, а при 
томе је план ска доку мен та ци ја ком
плет на, гра ђе вин ска дозво ла се доби
ја за три до пет дана. 

При пре ме за доби ја ње 
ста ту са гра да
– Пазо ва Град

Раду је мо се и доби ја њу ста ту са гра
да, за шта се, као локал на само у пра
ва, озбиљ но и темељ но при пре ма мо. 
Посао око реа ли за ци је поме ну тог 
про це са је вели ки, посеб но што жели
мо да, ми као локал на само у пра ва, 
дамо мак си ма лан допри нос и да све 
што ста тус гра да под ра зу ме ва у прак
тич ном сми слу и обез бе ди мо. Ове 
актив но сти око при пре ма и ства ра ња 
пред у сло ва је више наша ини ци ја ти
ва, за шта смо већ неко ли ко пута, од 
над ле жних репу блич ких орга на, доби
ли похва ле. Инфра струк тур на уре ђе
ност, аде кват ни усло ви, да се све 
инсти ту ци је подиг ну на виши ниво, су 
зада так који смо одго вор но пре у зе ли 
на себе и насто ја ће мо да за нашу 
Пазо ву, наше гра ђа не и њихо ву бољу 
будућ ност, учи ни мо све што је у нашој 
над ле жно сти и у скла ду са могућ но
сти ма. 

Раду је мо се
и доби ја њу ста ту са 
гра да, за шта се, као 
локал на само у пра ва, 
озбиљ но и темељ но 
при пре ма мо. Посао 

око реа ли за ци је
поме ну тог про це са је 
вели ки, посеб но што 

жели мо да, ми као 
локал на само у пра ва, 

дамо мак си ма лан 
допри нос и да све
што ста тус гра да

под ра зу ме ва у
прак тич ном сми слу

и обез бе ди мо
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ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Следећа година биће
година капиталних инвестиција

Вла ди мир Гак, пред сед ник општи не Инђи ја
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Чел ни људи општи не Инђи ја круп
ним кора ци ма гра бе ка свом 
крај њем циљу, а то је да ова 

локал на само у пра ва до 2020. годи не 
поста не нај ве ће гра ди ли ште у Сре му. 
Већ сада може се рећи да се тај циљ 
у нај ве ћој мери и оства рио, јер је број 
реа ли зо ва них инфра струк тур них про
је ка та у 2018. годи ни био на завид ном 
нивоу, и поред свих про бле ма са који
ма се сусре ло локал но руко вод ство 
након локал них избо ра 2016. годи не. 

Вла ди мир Гак, чел ни човек ове 
срем ске локал не само у пра ве, на кра ју 
2018. годи не каже да, када сагле да 
ком плет ну ситу а ци ју, може рећи да је 
задо во љан оним што је у ура ђе но и 
током прет ход них 12 месе ци, али и у 
послед ње две и по годи не, коли ко се 
он нала зи на тој, нај ва жни јој функ ци ји 
у гра ду.

– Морам бити задо во љан, када све 
сабе ре мо и оду зме мо, јер смо на при
мер, насле ђе ни дуг сма њи ли за око 
шест мили о на евра. Упра во та дуго ва
ња, са дру ге стра не, су нам оне мо гу
ћи ла да реа ли зу је мо неке капи тал не 
инве сти ци је које смо пла ни ра ли – 
рекао је пред сед ник Гак и додао да су 
посто ја ли и про бле ми са недо ста ју
ћом план ском доку мен та ци јом, дозво
ла ма и слич но, што је тако ђе успо ри
ло и оне мо гу ћи ло реа ли за ци ју одре
ђе них про је ка та. 

– Ипак, успе ли смо да до кра ја 2018. 
годи не реши мо сву папи ро ло ги ју и 
рас пи са ли јав ну набав ку за изво ђа ча 
радо ва на исто риј ском про јек ту 
асфал ти ра ња 74 неас фал ти ра не ули
це на тери то ри ји наше општи не. Пону
де отва ра мо 31. децем бра, а већ у 
фебру а ру сле де ће годи не, кре ће мо са 
првим радо ви ма – рекао је пред сед
ник општи не Инђи ја.

М НОВИ НЕ: Импон зан тан је број 
инве сти то ра који су, само у 2018. 
годи ни, пот пи са ли уго во ре за купо
ви ну земљи шта у инду стриј ској 
зони. Агро мар кет, Миком, Зла ти бор 
град ња, При ча кете ринг... Да ли сте 
задо вољ ни бро јем инве сти то ра?

ВЛА ДИ МИР ГАК: Током две и по 
годи не реа ли зо ва но је девет нових 
инве сти ци ја са пре ко 900 рад них 
места. Нај ве ћи број њих био је у 2018. 
годи ни, као што сте и наве ли. На еви
ден ци ји Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње у Инђи ји тре нут но је 1.623 
лица и упра во ове број ке су доказ 
како ради мо. За два месе ца ћемо пот
пи са ти још један уго вор са инве сти то
ром, који пла ни ра да отво ри 70 рад
них места и ту није крај. У 2018. годи
ни, ско ро сва ког месе ца, има ли смо по 
један нови уго вор о купо про да ји 
земљи шта и по јед ног новог инве сти
то ра. Све то смо успе ли, јер смо зна ли 
шта ради мо и бори ли смо се сви пона
о соб да од наше Инђи је напра ви мо 
пра ву при вред ну општи ну. Морам 
напо ме ну ти, да годи на ма уна зад није 
отво ре но нијед но рад но место, а ми 
смо за само две и по годи не, дове ли 

девет инве сти то ра, и поред тешке 
ситу а ци је успе ли да реа ли зу је мо вео
ма бит не про јек те. Да смо оста ли на 
оно ме што смо зате кли, инве сти то ри 
би се само окре ну ли и оти шли. План 
је да до кра ја овог ман да та пот пи ше
мо бар још чети ри уго во ра са инве сти
то ри ма.

У току 2018. годи не издво је на су 
зна чај на сред ства за одр жа ва ње 
сао бра ћај не инфра струк ту ре. Да ли 
ће у 2019. годи ни сред ства за те 
наме не поно во бити пове ћа на? 

– 45 мили о на дина ра било је обез
бе ђе но за обно ву сао бра ћај ни ца у 
2018. годи ни. У прет ход ном пери о ду 
пре сву кли смо новим сло јем асфал та 
Срем ску, Прво мај ску, ули цу Стар ца 
Вуја ди на, део Зана тлиј ске и Све то
сав ске ули це у Инђи ји, и неко ли ко 
сао бра ћај ни ца у сели ма. За 2019. 
годи ну смо пред ви де ли 65 мили о на 
дина ра, тако ћемо моћи да попра ви мо 
ста ње у још већем бро ју ули ца. Морам 
дода ти, да смо први пут увр сти ли у 
буџет озби љан износ, који се тиче 
обна вља ња тро то а ра и пешач ких ста
за у Инђи ји, јер је то посао који није 
рађен уна зад 50 годи на, што зна чи да 
и даље реша ва мо неке више де це ниј
ске про бле ме.

Ипак и поред свих про бле ма и 
бор би за нова рад на места, нисте 
забо ра ви ли на соци јал на дава ња и 
може се рећи, води те изу зет но дру
штве но одго вор ну поли ти ку.

– Прва одлу ка, коју сам пот пи сао по 
пре у зи ма њу одго вор но сти за гра ђа не 
наше општи не, одно си ла се на пове
ћа ње накна де за прво ро ђе но дете са 
17 на 30 хиља да дина ра. 2018. годи не 
она је пове ћа на на 40 хиља да, а у 

2019. годи ни изно си ће 50 хиља да 
дина ра. На про ле ће кре ће мо са 
изград њом вели ког врти ћа, који ће 
има ти капа ци тет дово љан за наред
них десет годи на, а након изград ње, 
бора вак за сву децу биће бес пла тан. 
Вуков це награ ђу је мо лап топ рачу на
ри ма, нај бо ље сту ден те сти пен ди ја
ма, које ће у 2019. годи ни изно си ти 15 
хиља да дина ра, финан си ра мо 
вештач ку оплод њу, и сле де ће годи не 
кре ће мо са изград њом кадров ских 
ста но ва. Жели мо мла де, струч не 
кадро ве да задр жи мо у нашој општи
ни. План је да изгра ди мо три згра де 
са укуп но 180 ста но ва и на тај начин 
поку ша мо и да пове ћа мо број ста нов
ни ка, али и струч них кадро ва у нашој 
општи ни. 

 Ко ће има ти пра во на кадров ске 
ста но ве?

– Струч ни кадро ви до 40 годи на ста
ро сти, под одре ђе ним усло ви ма, 
доби ће при ли ку да реше стам бе но 
пита ње. Њихо ва оба ве за биће да 22 
годи не раде на тери то ри ји општи не 
Инђи ја, и ту се не ради само о јав ном 
сек то ру, већ и о при вред ним дру штви
ма, стра ним и дома ћим, јер уоп ште 
није важно о којој се ком па ни ји ради, 
сушти на је да ћемо зајед нич ки ући у 
град њу и сва ко ће уче ство ва ти у скла
ду са тим, коли ко им је ста но ва за 
њихо ве кадро ве потреб но. Ста но ви ће 
бити повр ши не од 60 до 80 мета ра 
ква драт них и пла ћаће се 50 евра 
месеч но, у динар ској про тив вред но
сти. Након 20 годи на, за неких 3.000 
евра има ће могућ ност да стан отку пе. 
Ствар но се тру ди мо да ту при чу зао
кру жи мо и да Инђи ја поста не место из 
којег људи неће одла зи ти, већ ће се 
број њених ста нов ни ка пове ћа ва ти.

Доста сте у прет ход не две и по 
годи не гово ри ли о насле ђе ним 
дуго ва њи ма. Да ли сада може те 
рећи да ће буџет за 2019. годи ну 
бити опо ра вљен у пот пу но сти?

– Буџет ће бити на нивоу про шло го
ди шњег и нисмо га у пот пу но сти опо
ра ви ли. Има мо две мили јар де дуго ва
ња, које смо мора ли да увр сти мо, тако 
да је у сушти ни реа лан буџет око 1,7 
мили јар ди дина ра. Ми мора мо на то 
да дода мо оно што жели мо да ради
мо, ту су вртић, нова град ска пија ца, 
кадров ски ста но ви... Украт ко, ради ће
мо, гра ди ти и вра ћа ти дуго ве. Није 
лако носи ти терет дуга и оно га што 
жели те да ура ди те. Ми смо нашим 
сугра ђа ни ма рекли, да ћемо се при
хва ти ти озбиљ ног посла, без обзи ра 
да ли има дуго ва или нема. Дуго ва ња 
која смо зате кли, била су мно го већа 
него што смо мисли ли у вре ме ну, док 
смо били опо зи ци ја. Толи ки сте пен 
нео д го вор но сти и незна ња је довео 
наш град у ситу а ци ју у којој се данас 
нала зи. Ми се дови ја мо на раз ли чи те 
начи не и то наши сугра ђа ни не тре ба 
да осе те. 

М. Ђ.

Рас пи са ли смо
јав ну набав ку за

изво ђа ча радо ва на 
исто риј ском про јек ту 

асфал ти ра ња
74 неас фал ти ра не 

ули це на тери то ри ји 
наше општи не.

Пону де отва ра мо
31. децем бра, а већ
у фебру а ру сле де ће 
годи не, кре ће мо са 

првим радо ви ма

M NOVINE :
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ОДР ЖА НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ У ЈКП КОМУ НА ЛИ ЈЕ

При мар на је услу га гра ђан ству

Рани је је било људи који су се сами јавља ли и дола зи ли да раде, док послед њих 
годи ну дана не знам да ли смо два Си  Вија доби ли и гле да мо на све могу ће начи не 
да нађе мо људе, пого то во за сезон ске посло ве. Када је у пита њу коше ње или чишће
ње сне га, има мо про блем са про на ла же њем људи који су вољ ни и спрем ни да раде, 
речи су дирек то ра Радо сла ва Јевре мо ви ћа

У годи ни која је иза нас, ЈКП Кому
на ли је Срем ска Митро ви ца је 
било вео ма актив но по пита њу 

реа ли за ци је пред ви ђе ног пла на и про
гра ма, завр шно са усва ја њем пла на и 
про гра ма за 2019. годи ну на послед њој 
сед ни ци Скуп шти не гра да. Тим пово
дом је 21. децем бра 2018. годи не, одр
жа на кон фе рен ци ја за меди је, на којој 
је дирек тор ЈКП Кому на ли је, Радо слав 
Јевре мо вић, гово рио о актив но сти ма 
свих сек то ра овог јав ног пред у зе ћа, 
као и пла но ви ма и инве сти ци ја ма за 
наред ну годи ну. 

ЈКП Кому на ли је пра ти све нови не и 
важе ће про пи се у савре ме ном окру же
њу, што се наро чи то одно си на уна пре
ђе ње живот не сре ди не и ква ли те та 
живо та. То, изме ђу оста лог, под ра зу ме
ва пове ћа ње одр жа ва них повр ши на у 
гра ду, укла ња ње штет не веге та ци је 
дуж локал них путе ва, одво же ње сме ћа 
по сели ма, при мар ну сепа ра ци ја отпа

да, сани ра ње што већег бро ја дивљих 
депо ни ја, као и заме ну ста рог возног 
пар ка и побољ ша ње усло ва рада запо
сле них. 

Нај ве ћи и нај зна чај ни ји сек тор овог 
пред у зе ћа, који оба вља основ ну делат
ност  при ку пља ње, одвоз и депо но ва
ње отпа да, у про те клој годи ни актив но 
се бавио сво јим рад ним зада ци ма. 
Сред стви ма ЈКПа је омо гу ће на набав
ка новог ками о на, који ће се кори сти ти 
у наред ној годи ни за одвоз и депо но ва
ње кому нал ног отпа да, чиме је возни 
парк опре мљен још јед ним вози лом. 
Упо ре до са тим, ЈКП Кому на ли је насто
ји да про мо ви ше и уна пре ди при мар ну 
сепа ра ци ју и реци кла жу отпа да.

– У про те клом пери о ду смо поде ли
ли одре ђен број кан ти за при мар ну 
селек ци ју отпа да у насе љу Але ја. ЈКП 
у сарад њи са гру па ма гра ђа на функ ци
о ни ше на том прин ци пу да што већем 
бро ју гра ђа на при бли жи при мар ну 

селек ци ју отпа да, чије је пра вил но 
одла га ње један од усло ва за ула зак у 
ЕУ. Има мо лини ју за сепа ра ци ју отпа
да, где ће се ПЕТ амба ла жа и кар тон 
јед но став но пре со ва ти и сла ти на 
реци кла жу. Акци ја коју је ЈКП тако ђе 
спро ве ло је била постав ка десет посу
да за укла ња ње изме та љуби ма ца на 
одре ђе ним лока ци ја ма у гра ду, што је 
наи шло на пози ти ван одјек међу гра
ђан ством, чак су у одре ђе ним дело ви
ма насе ља зах те ва ли да их буде више. 
Пла ни ра мо наста вак те акци је у сле де
ћој годи ни. Скре нуо бих пажњу гра
ђанима да се те кесе не кори сте за 
дру гу наме ну, и да се не ваде сем за 
потре бу због које су поста вље не, пору
чу је Јевре мо вић. 

Што се тиче сек то ра јав не хиги је не 
гра да, поред свих редов них актив но
сти, та рад на једи ни ца је зајед но са 
делом једи ни це Град ско зеле ни ло 
успе шно извр ши ла чишће ње сне жних

Радослав Јевремовић
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наноса.Поречимадиректора,количи
насоликојајебаченауовомпериоду
је равна количини која је потрошена
прошлегодинеуцелојсезони.Такође,
набављенојеједномултифункционал
новозило,којесетренутнокористиза
чишћењеулица.Утокујеинсталација
новогсистемазаодржавањеповрши
напокривенимбехатоном,поштојепо
њемузабрањенопосипањесоли,што
упућујенакоришћењеновогсредства,
којим ће се спречавати мржњење и
стварањеледанатимповршинама.
Секторградскозеленилојеуспешно

извршилоозелењавањеидопунусад
ногматеријалаисанацијунавеликом
бројулокација.
– У реконструисаној Улици Вука

Караџићапосађено јеоко80садница
јудиног дрвета и хибискуса. Допуна
дрвета рађена је у Кузминској улици,
улицама Нови шор, Соларски трг,
ДесанкеМаксимовић,насељу25.Мај
иКПДом.Крајемгодинезавршенајеи
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,
кажеЈевремовић.
Велика новина у овом предузећу,

којаносиивећеобавезеиорганизаци
јураднихзадатака, јестепреузимање
управљања над два приградска гро
бља, Лаћарак и Мачванска Митрови
ца, као и над сеоским гробљем у
Кузмину.
–Постепенорадимогеодетскасни

мања, парцелисање, нумерисање
гробних места, како бисмо те, да
кажем,најосетљивијествари,иусели
мамогли да преузмемо како треба и
датунебудепроблема.Једноодбит
них питања је повећања броја запо
слених, собзиромдапрекодвадесет
сеоских гробањатребадапреузмемо
и да вршимо услуге сахрањивања и
одржавања тих сеоских гробаља. Ту
ћемо се сусрести са новим пробле
мом,атојенедостатакљудства.Рани
је бисмо имали одређени број људи
којисусесамијављалиидолазилида
раде, док последњих годину дана не
знамдалисмодваСиВијадобилии
гледамо на све могуће начине да
нађемо људе, поготово за сезонске
послове.Кадајеупитањукошењеили
чишћење снега, имамо проблем са
проналажењемљудикојисувољнии
спремнидараде.Штосетичезараде,
таква је каква је, прописана је зако
ном,алимогудакажемдајередовна,
кажеЈевремовић.
ПочеткомовегодинеуПаркингсер

висјеукљученојош655паркингместа
натериторијиГрада,што јеувеликој
мериутицалонасамизглед градског
језгра, као и на ефикаснији систем
паркирања. У периоду током којег су
паркинзи били затрпани снегом,
наплатапаркирањанијевршена,асви
корисницикојисупокушалидаиспуне
овуобавезуслањемСМСпорукедоби
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лисуодговордасепаркингненапла
ћује.
Редовнипланови, којисеубитине

мењају су побољшање саме услуге
одвоза и депоновања комуналног
отпада,каоинабавкановихмашинаи
алатазарад
–Штосетичеинвестиција,нашплан

јенабавкаједногкамионааутоподи
зача за контејнере од пет и седам
кубика,каоинабавкуновечистилице
зачишћењепутева.Тадвавозиласу
намнајстаријауфирми,апритомсуто
две велике инвестиције чија је вред
ностпрекотридесетмилионадинара.
Планирасенабавка јошдвакамиона
за одвоз и депоновање комуналног
отпада од шеснаест кубика и ако те
четиринабавке успемода завршимо,
ондабинајстаријевозилотребалода
буде 2012. годиште. Трудили смо се,
дакле,даобновимоитајвозни,каои
раднипарк.Свакегодиненабавимоод
десет до петнаест нових тримера, за
одржавањезеленила,иусвакомтре
нуткуимамонастањуподесетнових
тримера,неотпакованих.Једноставно,
кадаљудираденемастајања,чекања
да мајстор поправи, буквално се  из
камионаизносидругиинастављајуда
раде,објашњаваЈевремовић.
У складу са законским регулатива

ма,уовомпредузећујеутокууспоста
вљање интегрисаног система (IMS)
премазахтевимаISOиOHSASстан
дарда, што ће унапредити процес
радаиучинак.

ТамараСивчев

Штосетичеповећањаценаиуслу
гаЈКПа,јединојезауслугуодвозаи
депоновањакомуналноготпадапла
нираноповећањеодпетпроценатаи
тосамозафизичкалица,којеступа
на снагу од јунамесеца. За правна
лица неће бити повећања, због
законске обавезе да се изједначе
физичкаиправналица.
–Повећањеценадолазиизразло

гаповећањаценасамогдепоновања
које се до сада није плаћало. ЈКП
годишњеплаћарегионалнојдепони
јипрекочетрдесетмилионадинараи
то за депоновање комуналног отпа
да које прикупи грађанство. То су
законске регулативе и због тога

морамодакоригујемотуцену.Засве
остале услуге цене остају непроме
њене.Иначе,наплатанијеодлична,
пребисереклодајезадовољавају
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
каматеакоседугисплатиуцелости,
каже  директоридодаје да,што се
тиченареднегодину,устаљениплан
одкоганемамногоуступањаједасе
и даље буде на услузи грађана
Сремске Митровице и извршавају
свизадацикојеоснивач,Град,стави
предовопредузеће.

Повећањеценаодвозаотпада
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ИНТЕРВЈУ:ЗОРАНСЕМЕНОВИЋ,ЗАМЕНИКПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕШИД

Увекможебоље

ЗоранСеменовић, заменик пред
седника Општине Шид, као и
увекрасполажесвимпотребним

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.
годинуушидскојопштини?
–СвакакојетопочетакрадаМесне

индустријеСрем.Тоједогађајкојије
сигурнообележио2018.годину.Запо
слено је 120 радника, а председник
Републике је присуствовао свечаном
отварању.

Какооцењујетерадлокалнесамо
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
нелокалнасамоуправајеурадилана
десетине пројеката са секретаријати
ма,министарствима,невладинимсек
тором,амбасадамаНорвешкеиШвед

ске, тако да смоми јако задовољни.
Дошло јеидонекихкадровскихпро
менаусамомрадуифункционисању
локалнесамоуправе,неколикодирек
тора је напустило своје функције,
дошли су нови, млађиљуди, који су
вишерасположенизарадиунапређе
њепосла.

Далијемоглобоље?
–Увекможебољеисигурнисмода

ће следећа година бити још боља у
односунаову.Значајнестварисмоу
протекломпериодуурадили,одопре
мања индустријске зоне, до решава
ња питања водоснабдевања у Соту,
БикићДолуиПривинојГлави.Мислим
да смо у овој години могли да окон
чамо неке ствари, али пред нама је
2019. година, која ће бити обележе
накаопрекретницауразвојушидске
општине.

Какви су планови за следећу
годину?
– У наредној години следи наста

вакуређењаиндустријскезоне,дола
зак првог инвеститора у индустриј
ску зону, који ће почеткомфебруара
почети са градњом фабрике. Потом

долазидругиинвеститор,допочетка
лета,атозначинеких120запослених
радника. Наставак водоснабдевања
шидске општине, завршетак радо
ва на водоводној мрежи уЉуби, те
ћемештани овог селадо септембра
идуће године имати пијаћу воду. То
сеочекујеизаселоМоловин,алито
зависи јошиоднекихдругихфакто
ра. Тотална реконструкција Основне
школе„БранкоРадичевић”изавршна
фаза реконструкцијеОсновнешколе
„Сремскифронт”саизградњомзатво
реногбазена.Важнајеизградњапута
ЈаменаРачиновац(Хрватска),којиће
битииновиграничнипрелаз,плани
рандабудеотворен2020.године.

Новогодишњапорукаје?
– Свима желим здравље, срећу,

успех, пре свега лични, породични,
пословни.Мићемосепотрудити,да
поверењекојесмодобилиодграђа
наоправдамо,авећследећегодине,
имаћемо контролу тог поверења на
изборима за саветемесних заједни
ца.Истотако,намеранамједаспро
ведемо локални самодопринос од
симболичних1,5 посто у свимнасе
љенимместимашидскеопштине.

ЗоранСеменовић
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РУСКИЊАУМАЧВАНСКОЈМИТРОВИЦИ

Биломијечуднокадсам
сазналаколикоСрбиволеРусе

Таљубавје
сигурноузвраћена.

Међутим,много
људинезнао

Србијипуноито
затоштоСрбија
немаморе.Руси

углавномпутујуна
топламора,каже

ЈулијаСпасојевић,
Рускињакојаје

својдомнашлау
Мачванској
Митровици

Јулија Спасојевић је Рускиња,
однедавносасрпскимдржављан
ством, којачетири годинеживии

ради у Мачванској Митровици. Рође
најеуСанктПетерсбургу.УМосквије
завршилафакултетипостајеинжењер
штампе.Јулијакажедајетопородич
наприча.Њенстрицјерадиоуштам
парству,апослеибрат.То јојсесви
дело.Каснијејењенбрат,саколегама
сафакултета,основаовеликуштампа
рију,којасадазапошљаватристотине
радника.
Свог супруга РадославаСпасојеви

ћајеупозналауглавномградуРусије.
Онјетаможивеодесетгодинаирадио
каоелектроинжењер.Када јечулада
јеРадославизСрбије,исамапризнаје
дајемалозналаонашојземљиида
јепомалоистраживаланаинтернету.
–Мојмужијасможивелиукомши

луку, тусмосеупознали.Послепола
године смо почели да живимо зајед
ноиондасмосевенчали.Докнисам
упозналасвогмужанисамнизналаза

Србију. Чула сам за Југославију, али
о Србији нисам знала много. Сећам
сесамо,дасемојамајкадописивала
са једном женом из Новог Сада дуго
година.Никадасенисуличноупозна
ле. Хтели смо да је пронађемо када

смосепреселилиуСрбију,алинисмо
успели,јерулицавишенепостоји.Та
женајемојојмајципослалалутку,која
јепричалаиходала,амојамајкањој
бабушку. Сви су ту лутку гледали са
дивљењем,јертаконештонијебилоу
Лењинградудасекупи,билајезањих
звезда.СовјетскиСавез јебио затво
ренинијебилотога,докјеЈугославија
билаотворенаибогатија.
Такође, Јулија наводи да је била

пријатноизненађена,какавСрбиима
јуодноспремаРусимаиуопштеРуси
ји.
–Биломијечуднокадсамсазнала

коликоСрбиволеРусеиРусију.Томи
је дивно. Таљубав је сигурно узвра
ћена.Међутим, многољуди не зна о
СрбијипуноитозатоштоСрбијанема
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.Кадасамдошла,нисамзна
ла српски језик. Говорила сам енгле

Јулија истиче да се дивиљудима
којиживеуСрбијиикакосесналазе
заживот.
–Овдесуплатемале,аценагори

вајенајвећауЕвропи.Платаједве
стотине евра. Не знам како људи
живе и како се сналазе, али видим
дасусталноукафићимаилиресто
ранима. Не знам како? То је баш
интересантно. Мора да буде боље
овде.Свисе труде, народ једиван,
мораићинапред.

Платемале,
акафићипуни

ПородицаСпасојевић
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ски. Међутим, боље сам се споразу
меваланаруском.Кадачитамновине,
могу доста да разумем. Када прича
те, ништа не разумем. Учила сам са
мужемнекеречи.Задва,тримесеца
успеласамдапроговоримнасрпском.
Код куће говориморуски, јер гаимој
муж веома добро говори, говоримо и
српски.Добројезадецудаимајудва
матерњајезика,кажеЈулија.
Јулија истиче да се периода док је

постојаоСовјетскиСавезслабосећа,
јер је била мала. Међутим, из прича
својихродитеља,схватадајетобила
једназатворенадржаваидајечовеку,
којинијезнаоданештодругопостоји,
билосасвимдобро.
– Била сам јако мала када је још

увек постојао Совјетски Савез, па се
малосећамтогпериода.Мојиродите
љиимајудругиугаогледањанатада
шњудржаву. Тада је она била затво
ренаинисизнаозадругемогућности,
такода јечовекубилодобро.Тата је
могаодаидеуБерлиниЈугославијуи
билому јемногозанимљивоштасве
тамопостоји.Ималисмодветрилут
ке,например,итојенамабилодоста.
Каднезнашдаимабоље,ондати је
добро,кажеЈулија.
Након неког времена заједничког

живота, Радослав и Јулија одлучују
дасе2014.годинепреселеуСрбијуи
овденаставесвојживот.
– Мој муж је тамо тешко подносио

зиму, осам месеци хладноће. Првог
синасамродилауРусијиитадајевећ
почелаекономскакриза.Рубљаједва
путапалауодносунаевро.Рачунали
смотада,дадвапутамањезарађује
мо,а трошимоисто.Москва једобра
кадсолиднозарађујешикадасимлад.
Кадасмодобилидете,Москванамје
посталадругачија.Свуда гужва,нема
чистогваздуха,живелисмонаосмом
спрату,аконемашлифтнеможешни
да прошеташ. Кад је минус 15, није
згодно са малим дететом. Само смо
шеталиунекомтржномцентру.Тоније
добро за дете и то је само трошење
пара.Нијенамсесвиделотувишеи
одлучилисмодапробамодаживимоу
Србији,причасаговорница.
РадославиЈулијаодлучујуда купе

кућууМачванскојМитровици.
–ДолазимоуСрбијуикупујемокућу

уМачванскојМитровици.Свиделоми
сесве,углавном.ПосебноодносСрба,
кадачујудасамизРусије.Одмахме
прихвате,почнудапевајурускепесме.
Храна је укусна, овде у ресторану

можешлеподасенаједеш,великесу
порције.УРусијитоганема,аскупље
је.Намасеовдебашсвиђа.Реканам
јеодмахту,прекопутакуће.Понекад
видимо и лабудове и хранимо патке.
Радослав је пецарош, па му је кућа
поред реке баш одговарала. Људи
сусвидивниовде,отворени,хоћеда
помогну.
Наша саговорница наводи да није

често носталгична, јер савремене
технологије омогућавају човеку да се
видиичујесасвојимближњима,када
год пожели. Такође, једном годишње
одлази у посету родитељима и сама
кажеда јенанекиначинистоида је
остала у Москви. Родитељи, пријате
љи и брат, долазе уСрбију неколико
пута годишње и сви су одушевљени
људимаовде.
– У Москви када сам била, нисам

могладасесталнодружим.Великаје,
сви смо са децом, није згодно. Виђа
мосеједномгодишње,задечјерођен
дане, на пример. Тако и сад, као да
нисамотишла.ТешкојеуМосквиорга
низоватидружење,објашњаваЈулија.
Након неког времена, Јулија је

одлучила да искористи своје знање
идаотвориштампаријууМачванској
Митровици.
–Размишљалисмочимедасебави

мо, од чега да живимо. Ово је мало
место.Муж јемислиодарадиуБео
граду,алитоједалекоикомпликова
но,неисплатисе.Мојбрат је једном
приликом,кадјебиокоднас,предло
жиодаотворимоштампарију.Такосмо
сеиодлучили.Међутим, ово јемало
местоикадабисмосесамосконцен
трисали на Мачвански Митровицу,
сигурнонебисмоопстали.
КажедајојсеуСрбијинесвиђашто

сепушисвуда,алидаистотакоонане
очекуједадођеутуђудржавусасво
јимправилима.
–Оноштоми се не свиђа уСрби

ји, то је пушење. Тешко је са малом
бебомдаседнешунекикафићовде,
све је задимљено. У Москви је сву
да забрањено пушење, а ресторани
у којима једозвољенода сепушису
скупљи,кажеЈулија.
Јулија ињенмуж се надају бољим

приликама у Србији и бољем посло
вању своје штампарије, како не би
вишеморалидамењајуместоборав
ка.Уосталом,само тоимјеипотреб
нодабињиховмалирајуМачванској
Митровицибиопотпун.

З.Поповић

Предност у Русији види у већој и
лакшојзаради,негоуСрбији.
–Лакшејетамозарадити.Али,све

зависи шта човек стави као приори
тет.Немашприроду,хладноје,садје
минус14итодокрајааприла.Стално
је гужва на путевима, паркирање је
проблем. Међутим, предност је што

има више избора, више продавница
којераде24часа,биоскопа,позори
шта. Зарадиш лакше, али и брзо
потрошиш,натонештоштотиможда
и не треба. Такође, у Русији постоји
посебанбројзаХитнупомоћзабебе
ионидолазеврлобрзоитојезаиста
одличнокадаимашмалубебу.

Русијаземљавећихмогућности СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Информативни
плакати
У четвртак 20. децембра у организа

цијипредузећаГрадскостановањеодр
жана је конференција за медије о
важностиедукацијеипревенцијеуслу
чајуванреднихситуација.Како јерече
но,усвакојстамбенојзградићеускоро
битипостављенплакатнакојемћебити
одштампанителефонскибројевизаслу
чајванреднеситуације,каоиначинреа
говања. Ова акција је произашла као
резултатсарадњеСекторазаванредне
ситуацијеиГрадаСремскаМитровица,
аузпосредовањеГрадскогстановања.
ДиректорГрадскогстановањаМилош

Ковачјенавеодајеовомпредузећубез
бедностграђананапрвомместу.Међу
тим,овомприликомјеапеловаонагра
ђанедасетаквиплакатинеуништавају,
јер су они за добробит свих.Начелник
Сектора за ванредне ситуацијеСтеван
Пејић је истакао даму је драгошто је
Град Сремска Митровица препознао
важностоветеме.
– Град Сремска Митровица је увек

наша десна рука и финансијска подр
шка.Уразговорусанашимсуграђанима
инатеренуувиделисмодавећинањих
не зна бројеве телефона ватрогасне
службе, хитне помоћи или полиције,
рекаојеСтеванПејић. З.П.

ИРИГ

Снегдобар
запшеницу
ГоранВуковић,чланОпштинскогвећа

Иригзадужензапољопривреду,исамсе
бави пољопривредном производњом, а
занашеновинеговориоутицајувремен
скихуслована,досадазасејанекултуре,
атосупшеницаиуљанарепица.
– Ове две културе су биле у једном

тешкомпериодукаданијебиловлаге,а
кадаједошлавлаганијебилотемпера
туре зањихово ницање, раст и развој,
тако да је пшеница врло неуједначено
никла.Овајснегјеидеалан,каоизола
тор могу да се, коликотолико културе
развијају,такодаочекујемодаћепосле
овога и озеленити – каже Горан Вуко
вић.
Штосетичеприпремезадругекулту

ре, орање је било изузетно тешко, због
недостаткавлаге,потомједошлавлага,
којасенијеспустиланадовољнудубину.
–Затосуосталејаковеликеповршине

непоораног земљишта,што није добро,
јерсепоснегуорањенеможезавршити.
Ове године су подпшеницому иришкој
општини нешто веће површине него
раније,јерјебилодостасувогвремена,
пасуљудиишлинаредуковануобраду.
У оптималном агротехничком року је
засејанооко60одстоповршина,алиове
годинетоништанијезначило,ионајкоје
засејаопочеткомоктобраили дополо
виненовембра,пшеницаимсеналазиу
истојфази–истичеГоранВуковић.

С.Џ.
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ПЧЕЛАРИИДАЉЕВОДЕБИТКУСАФАЛСИФИКАТОРИМА

Медилишећернаводица?
Постојекомпанијекојепродајумешавинумедаиглукозносахарозногсирупа,али

онеипаккористеиоткупљујумед.Међутим,постојеикомпанијекојепродајумед,а
знамдаганикаданисуоткупљивале,кажеТомиславКостић

Савез 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,радисеотомедапро
извод који су поједине компаније про
давале подназивом „мед“ уопштеније
биопчелињегпорекла,па језатовете
ринарскаинспекцијаУправезаветери
нуМинистарствапољопривредеувише
навратазабрањивалањеговупроизвод
њу.СПОСјевишегодинасудскимпутем
покушао да реши овај проблем, међу
тим,дорешењаниједошло.
Ипак, овај „мед“ не продаје се више

састарометикетомиподстаромдекла
рацијом, већ се на његовој амбалажи
сада налази натпис који указује на то
дајепроизвод,којисесадазове„пекар
скимед“,намењензакувањеипечење.
Међутим, према пчеларима, ово је и
даљепрекршај,јерсеуназивупроизво
дајошувекналазиреч„мед“.
Према речима председникаДруштва

пчелара„ЈованЖивановић“изСремске
МитровицеТомиславаКостића,ипекар
скимедморадабудеискључивопчели
његпорекла.
–Правипекарскимедморабитимед

приликомчијепроизводњеје,игромслу
чаја,заказалатехника,пасепрегрејао.
Тако је свеједнодали сеонпрегрејао
на тај начин, илиће га прегрејатионај
ко прави колаче. Он свакако може да
секористи.Међутим,пекарскимедкоји
производе поједине компаније и даље
нијемед.Овајпроизводсе,премамојим
сазнањима, кувауиндустријскимусло
вимаидобијасесупстанцакојанесме
дасезовемед.Утомејеинајвећипро
блеминатајначинсепотрошачдоводи
узаблуду–причаТомиславКостић.
Какокаже,овонијејединипроблемса

којимсесрпскипчеларисуочавају,ина
полицаманашихмаркетамогусенаћи
производикојисесастојеодмешавине
медаиглукозносахарозногсирупа.
–Утомслучајукомпанијеипаккори

сте и откупљују мед, и знам да им га
људи продају. Међутим, постоје и оне
закојезнамдаганикаднисуоткупљи

вале.Такође,откупнаценаправогмеда
јеоддвадочетириевра,атеглапоме
нутог меда сумњивог квалитета, било
које врсте, кошта од 350 до 400 дина
ра.Например, онај ко откупиодмене
багрем, он га кошта 480 динара. Док
платипорез,одрадианализеисвеоста
ло,немалогикедамедбудетоликојеф
тин.Јошнешто,кодњихјебагремувек
идеалан,тоталнопрозиран,аправимед
се увек разликује од тегледо теглепо
својим нијансама – рекао је Томислав
Костић.
Према његовим речима, пчеларима

не представљају проблем само ниске
ценефалсификованогмеда, већњего

во постојањедоводи и до неповерења
потрошачаупчеларе.
–Свечешћесепричаолошеммеду.

Саданасиредовнемуштеријепитајуда
лиимпродајемоправимед.Чакикада
купимошећерзаприхрану,акотонеко
види, одмах помисли да правимо мед.
Шећерсеморакориститиупчеларству
уколико природни услови не дозвоља
вају прехрану пчела током зиме. То су
стварикојесеморајурадити,алисезна
и како.Медсеносинаанализу, и тако
јемогућевидетидајепотпуноисправан
– прича Томислав Костић и додаје да
јеспорнимедповученизвеликихтрго
винскихланаца,алидасеидаљеможе
наћи у мањим продавницама, па чак и
натрафикама,гдесеостварујеинајве
ћидеоњеговепродаје.Управозбогтога
долазиидочестеосудепчеларадасу
имценемедапревисоке.
Како каже, пчеларима продаја меда

константноопада,што због нискецене
фалсификованог меда, што због њиме
узрокованог неповерења у пчеларе.
Томислав се, као и већина пчелара у
Србији,нададаћесепоменутипроблем
решити у скорије време , јер тренутна
ситуацијанеиденарукунипроизвођа
чиманипотрошачима. Н.Милошевић

Распознавањеправогмедаодфалси
фикованог није једноставно, због све
савршенијег процеса његове производ
ње.
–Лаиктешкотоможедапрепозна.На

пример,густинамедазависиодтемпера
туре,инаосновуњесенеможезакљу
читидалијеонправи,аидругамерила
не говоре много. Једини прави показа

тељјехемијскаанализа,којапоказуједа
фалсификовани мед има највиши ниво
сахарозе, јер је ње највише у шећеру.
Правимедсадрживишеглукозеифрук
тозе – прича Томислав Костић и додаје
дајеособинаправогмедакристализаци
ја,алифалсификованимедтакођеможе
да завара, јер се временом претвори у
кашукојаналикујекристализацији.

Какопрепознатиправимед

ТомиславКостић
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ЗОРАНТРБИЋ:ГРНЧАРУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Кадсезарадим
заборавимнавреме

Производња посуда од
печене глине, грнча
ство, један је од зана

та којима се човек бавио од
давнина,док јекодСрбабио
један од најзаступљенијих.
Грнчари су правили готово
све предмете који су били
у свакодневној употреби, а
овајзанатсеуизвеснојмери
очуваоидоданашњихдана.
Производи грнчарства се
користе приликом припреме
разних специјалитета дома
ће кухиње, док дворишта и
терасе, које краси цвеће или
зачинско биље у глиненим
жардињерамаидаљеодишу
посебним сензибилитетом,
без обзира на разноврсност
дизајнапластичнегалантери
језатунамену.
У нашем граду и околи

ни овај стари занат тренут
нонегује јединоЗоранТрбић
из Сремске Митровице, по
струци економски техничар.
Грначијамујеомиљенихоби,
вишеоддвадесет година,од
когнеодустаје.Бависедеко
ративном грнчаријом, техни
ком одливања у калупима.
Живео је од фотографиса
ња, таксирања,био јеирад

ник обезбеђења. У браку је
сасупругомЈасмином,којаје
изузетнонадареназасликар
ство,имадвекћери.
 Радио сам посао који

нема везе са грнчаријом,
уопште. Бавио сам се дуго
фотографијом,црнобелом,
колор фотографијом, фото
графисао по свадбама.
Игромслучајакупиосамком
пјутер,тадјеизашлапентиум
двојка.Итакокупимиштам
паче, скенер, машиницу за
пластифицирање.Радиосам
припреме за штампу, матур
скерадове,дипломске,омо
тезаснимањезакасетеите
ствари.Почеосамдарадим
иприпремузаслике,ликове
на надгробним поменицима.
Дошло је до тога да почнем
да радим једном каменоре
сцуфотографијезаспомени
кенапорцелану.Уоновреме
је то носило компликације
својеврсте.Потомјечовекиз
Шапцарадиоколорфотогра
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
кодњегаурадионицуисрце
мистане!Првипутсамвидео
калупе заизливање 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
љаНиколаТесла,дошаојед
ногдана,показаомикакосе
мутимаса: “Сачекаш,истре
сеш.Јаморамдаидем.Тито,
кад се осуши, извади.”. Ето,
нештомијепоказао.Ондаје
то кренуло тако полако. Он
се бавио грнчаријом, радио
је на точку, радио је шоље,
уникатне, његова покојна
супругајерадилазлато,при
чаЗораносвомупознавању
сагрнчарством.
То се дешавало средином

деведесетих. У међувремену
сеопробаоунеколикопосло
ва, јер је требало бринути
о породици, а хоби у нашој
земљи ретко може да буде
уносан,нарочитооткакосусе
појавилекинескепродавнице.
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
гдедасепокажу.
Предвегодинесампочео

даизлажемпоманифестаци
јама, сајмовима старих зана
та, рукотворина. Они буду
по целој Србији, идемо од
Ваљева до Суботице. Идеш
такопродајеш,радиш,итоје
напорно на свој начин. Били
смо, на пример, наФестива
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,
уметничкикаоистаризанати,
гдедругогданабудетакмиче
ње у котлићу. Ове године је
учествовало око две стотине
екипа. Били смо на Данима
лудајеуКикинди,таманифе
стацијатрајетридана,затим
четириданатрајеГрожђебал
у Вршцу, исто буде дивно.
Буде лепих доживљаја, сре
ћешразнељуде,кажеЗоран.
Грнчаријунаманифестаци

ЗоранТрбићурадномкутку
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ВРДНИК:НАЈСТАРИЈАМЕШТАНКА,ЉУБИЦАСТОЈКОВИЋ
У103.ГОДИНИ

Везеичита
безнаочара

– Обављала сам пољо
привредне послове, везла,
хеклала, шила, правила
сир,ишлапешкедопијацеи
тамопродаваларобу,роди
латрићеркеицеомојживот
стално радила. Сада ме је
снагамалопопустила–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,аданашњегбањ
ског места, а можда чак и
у целом Срему. Окружена
љубављу своје две ћерке,
шестунучади,11праунуча
ди и једним чукунунучетом,
ужива у свом породичном
дому,где јеуовоместо,из
родногИрига,дошладавне
1939.године.
Иако је прекорачила сто

ту годинусвогживота,бака
Љубица прве снежне дане
проводиутоплојсобиирад
ној атмосфери. Седећи на
кревету приводи крају вез
од разнобојних ружа, делу
језачуђујуће,јерконацкроз
платнопровлачитаколакои
тојошбезнаочара.
– Бака одлично види,

витална је, покретна, пере
судове, не користи никакве
лекове... јединошто слаби
је чује – каже кроз осмех,
СтанкаДрпић (77) једна од
три Љубичине ћерке, која
живиовдесамајком.
ПоредСтанеиЛепе (73),

Љубица је имала још једну
ћеркуСрданку,којајенажа
лостпреминулау67ојгоди
ни.
–Имала једиванбракса

мојим оцем Лазаром, који
јеумро1991.годинеу77ој
години, од тада је удовица.
Сватрирођенабратаумрла
сујојињиховживотнивекје
биодо70такгодина,остали
смо јојминајмилији–каже
Станка, која се пре десет

годинаизБеограда,досели
лакодмајке,какобијојбила
одпомоћи.
Мештани Врдника, још

како хвале Љубицу да је
увек била права домаћица.
Поред тога што је имала
златне руке за ручне радо
ве,радилајеубаштиивино
граду, месила је резанце,
правила лепињице, кувала,
спремала. Добар пример
вреднеираднежене.
– Њу је рад и одржао,

јер је стално била у неком
послу. Она се никада није
пожалиладајеуморна,даје
нештоболи–говорикомши
ница, Радмила Давидовић,
која је чести гост код мај
каЉубице, како јој тепају
њенинајрођенији.
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.Свештоседешавало
у њеном животу, остало јој
усећању,чакиужаснират
нидани,кадасуимусташе
упалеукућуиодвелињену
свекрвууЈасеновац.

С.Костић

– Са мужом сам јако
лепоживела,добросмосе
слагали, заједно радили.
Обрађивали смо око 16
јутара земље, и све смо
постизали.Моралисмода
радимодабисмоимали–
прича бака Љубица, док
накреветуседиизаврша
вазапочетивез.

Свезаједно

ЉубицаСтојковић

јама купују највише препро
давци,мадабудеиуметника
који их осликавају или даље
раде декупаж. Овакве руко
творине су нарочите погодне
за ову технику, затошто је у
питању теракота  изразито
наранџасте боје, неглазира
на,испеченаупећипрвипут,
што је у грнчарству познато
каобисквит но пече ње.Међу
Зорановим радовима могу
се наћи саксије, лампињони
за свеће, жардињере, вазе,
ћупићи,разнисувенири,пепе
љаре,каоишатулеукрасне
кутије с поклопцем. За које
кажеданарочитолепоизгле
дају кад се на њима уради
декупаж.
Уосновипоступка једасе

одговарајућа врста земље
помеша са водом и добро
премеси, после чега семаса
обликујеипечеуспецијалним
пећима,углавномнадрва,на
температури од 900 степени.
С временом се овај процес
није превише променио, али
разнеиновацијеиуовој,као
и у свим другим областима,
честоубрзајуиолакшајупро
цесрада.
 Ливачку масу купујем,

набавља се у Аранђеловцу,
онда је прилагођавамсебии
лијемукалупе.Кадсеизвади
изкалупа,првосесуши,пре
уласка у пећ, неколикодана,
стимштонесмеодмахнида
идедиректнонасунце.Најбо
ља јетакозванашаренахла
довина,аветарјеуовојфази
јако значајан. Кад добије
некучврстину,сменадирект
но сунце. Ни после тога не
буде довољно чврсто, али је
довољнојакозаобрађивање.
Обрађујесеручно,ножићима,
скидасевишак,илисенешто
сецка, резбари ако желите
неки уникатан мотив. Шмир
гласеинакрајусеобрађује
мокрим сунђером да се све
лепо заглади. Онда тек иде
напечење.Мораопунотога
да се води рачуна, да знаш
доброиглинусакојомрадиш
исвојупећ.Чакитакосувокад
се стави, температура мора
полакодаседиже,дасенеко
времезадржинанижојтемпе
ратуридаизађесвавлага.Не
бисте веровали колико воде
тадацуриизпредмета.Свеу
купно,запечење јепотребно
окодванаестсати,објашњава
Зоран.
Као многи уметници, није

желео да открива тајне сво
је радионице, али наш саго
ворник је биољубазан да за
Мновинекажедасухватачи
снова од глинених цевчица
једнаодидејакојимасетре
нутнобави.

ТамараСивчев
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ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА: НОВО ГО ДИ ШЊИ ПРИ ЈЕМ ЗА НОВИ НА РЕ

На ста вак подр шке меди ји ма
Покра јин ски секре тар за кул ту ру, 

јав но инфор ми са ње и одно се с 
вер ским зајед ни ца ма Дра га на 

Мило ше вић оце ни ла је 21. децем бра, 
на тра ди ци о нал ном ново го ди шњем 
при је му за нови на ре да је и у овој, као 
и у прет ход не две и по годи не, коли
ко је про шло од фор ми ра ња акту ел не 
Покра јин ске вла де, обез бе ђе на пот
пу на тран спа рент ност и мак си мал на 
јав ност у раду покра јин ске адми ни
стра ци је.

Уз жељу да и наред ну годи ну обе
ле жи добра сарад ња са меди ји ма, 
Мило ше ви ће ва је под се ти ла да је 
уло га држа ве у систе му јав ног инфор
ми са ња одређена Зако ном о јав ном 
инфор ми са њу и дру гим пра те ћим 
про пи си ма и да искљу чу је било какво 
меша ње у њихо ву уре ђи вач ку поли
ти ку, што је и трај но опре де ље ње 
Покра јин ске вла де. У истом окви ру је 
дефи ни са на и подр шка систе му јав
ног инфор ми са ња која, како је рекла, 
иде у три прав ца.

– Први пра вац је град ња нове згра
де Радиотеле ви зи је Вој во ди не, коју 
је запо че ла упра во Покра јин ска вла да 
и која ће, сасвим сигур но, бити завр
ше на до кра ја наред не годи не, пре ци
зи ра ла је Мило ше ви ће ва.

Дру ги пра вац је директ на и кон ти
ну и ра на подр шка за 22 листа на осам 
мањин ских јези ка, чији су осни ва
чи наци о нал ни саве ти наци о нал них 

мањи на која је, са 264 мили о на дина
ра у 2016. пове ћа на на 278 мили о на у 
овој, одно сно, на 312 мили о на дина ра 
коли ко је за то пла ни ра но у буџе ту за 
2019.

– Нај зад, тре ћи пра вац наше подр
шке вој во ђан ском систе му јав ног 
инфор ми са ња јесте про јект но суфи
нан си ра ње, где смо издва ја ња од 
једва 15 мили о на зате че них у буџе ту 

за 2016. пове ћа ли на око 68 мили о
на у про шлој и на нешто више од 70 
мили о на у овој годи ни. Тако је и број 
подр жа них про је ка та, са 83 у 2016. 
пове ћан на 216 у овој годи ни, дода ла 
је Дра га на Мило ше вић.

Тај ниво подр шке про јект ном суфи
нан си ра њу ће, пре ма њеним речи ма, 
бити задр жан и у пред сто је ћој 2019. 
годи ни.

Дра га на Мило ше вић

ЗОРАН ПАША ЛИЋ РАЗ ГО ВА РАО СА ГРА ЂА НИ МА И ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА ЛОКАЛ НЕ 
САМО У ПРА ВЕ У РУМИ

Дан заштит ни ка гра ђа на
У окви ру кам па ње Дан 

заштит ни ка гра ђа на у 
Руми је 21. децем бра 

бора вио заштит ник гра ђа на 
Зоран Паша лић. Он је прво 
раз го ва рао са гра ђа ни ма и 
при мао при ту жбе, а потом је 
у Град ској кући имао саста нак 
са Мари јом Стој че вић, заме
ни цом пред сед ни ка Општи
не, Сте ва ном Кова че ви ћем, 
пред сед ни ком СО Рума и 
Душа ном Љуби ши ћем, начел
ни ком Општин ске упра ве.

Омбуд сман Зоран Паша
лић је имао и рад ни дого вор 
са пред став ни ци ма орга на 
јав не вла сти, јав них уста но
ва, пред у зе ћа, инсти ту ци ја и 
орга ни за ци ја ма цивил ног дру
штва, а тај саста нак је одр жан 
у чита о ни ци Град ске библи о
те ке.

Зоран Паша лић је у изја
ви нови на ри ма иста као да 
су њего ва вра та гра ђа ни ма 

широм отво ре на и да јед ном 
месеч но при ма и раз го ва ра са 
гра ђа ни ма. 

Он је додао да је вео ма 
задо во љан оним што је видео 
у Руми, као и да је упо знат са 
про бле ми ма, које ће зајед но 
поку ша ти да реше. 

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума, ука зао је да 
је рум ска Општи на заин те ре
со ва на да све њене инсти ту
ци је мак си мал но буду отво
ре не гра ђа ни ма и ста вље не 
у функ ци ју зашти те њихо вих 
пра ва.

 – Данас смо раз ме ни
ли иску ства и раз го ва ра ли о 
зашти ти пра ва нај у гро же ни јих 
гра ђа на. Доби ли смо похва ле 
за то, али смо доби ли и саве
те, пого то во веза но за поја
ву наси ља у поро ди ци, које 
поста је зна ча јан дру штве ни 
про блем – каже Сте ван Кова
че вић.  С. Џ.

Раз го во ри у Град ској библи о те ци
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Реа лан буџет за наред ну годи ну
На сед ни ци Скуп шти не гра да 

Срем ска Митро ви ца, одр жа ној 21. 
децем бра, митро вач ки одбор ни ци 

усво ји ли су више тача ка днев ног реда, 
међу који ма се наш ла и одлу ка о буџе ту 
Гра да за 2019. годи ну. Буџет за наред ну 
годи ну изно си око две мили јар де и 892 
мили о на дина ра.  

Пре ма речи ма начел ни ка Град ске 
упра ве за буџет и локал ни еко ном ски 
раз вој Душка Шаро шко ви ћа буџет је 
засно ван на реал ним осно ва ма. 

– Буџет је нешто мањи него акту
ел ни из 2018. годи не, али не зато што 
мисли мо да ћемо има ти мање сред ста
ва, него у овом момен ту има мо толи ко 
уго во ре них тран сфер них сред ста ва. И 
ове и прет ход не, када се ради реба ланс 
буџе та, ради се на осно ву тога што су 
се поја ви ла намен ска тран сфер на сред
ства са дру гих нивоа вла сти, и ми их 
угра ђу је мо у буџет – рекао је начел ник 
Шаро шко вић и додао да, што се тиче 
инве сти ци ја, посто је сред ства која се 
не при ка зу ју у буџе ту, него се са виших 
нивоа вла сти директ но пла ћа ју изво ђа
чи ма радо ва.  

Пово дом ове тач ке днев ног реда, 
дошло је до рас пра ве изме ђу одбор ни
ка одбор нич ке гру пе За бољу Митро ви
цу Алек сан дра Про да но ви ћа и начел ни
ка Шаро шко ви ћа, као и гра до на чел ни ка 
Вла ди ми ра Сана де ра. Про да но вић је 
иста као да је буџет за 2019. годи ну реал
ни ји од прет ход ног, али је изја вио и да на 
рас ход ној стра ни буџе та нема вели ких 
капи тал них инве сти ци ја. Пре ма речи ма 
гра до на чел ни ка Вла ди ми ра Сана де ра, 
инве сти ци ја ће ипак бити, а наста ви ће 
се и капи тал не инве сти ци је из прет ход
не годи не, попут изград ње новог објек та 
ОШ „Јован Попо вић“.

– Буџет је реа лан и по при хо ди ма, и по 
рас хо ди ма. Мислим да ће бити довољ
но сред ста ва да се све оно за чега је 
Град над ле жан и реа ли зу је. Што се тиче 
инве сти ци ја, овај буџет је осло њен на 
дру ге буџе те, а то су буџе ти АП Вој во ди
не и Репу бли ке Срби је. Сле ди нам дру
га фаза изград ње ОШ „Јован Попо вић“, 
што је за мене нај бит ни ја инве сти ци ја у 
гра ду. Биће и доста инве сти ци ја у пут
ну инфра струк ту ру, кроз одре ђе на јав
нопри ват на парт нер ства, инве сти ци ја у 
јав ну расве ту, тако ђе уз јав нопри ват но 
парт нер ство, а, што је тако ђе изу зет но 
важно, биће и довољ но сред ста ва за 
јав ни пре воз, с обзи ром на то да га Град 
суфи нан си ра, како би гра ђа ни наших 

села могли да дођу до гра да. За то ће 
бити издво је но око сто мили о на дина ра. 
У сарад њи са Мини стар ством пољо при
вре де, поку ша ће мо да од Свет ске бан ке  
исхо ду је мо инве сти ци ју која се одно си 
на одбра ну од попла ва, и то је за мене 
вео ма зна чај на ствар. Ми мора мо то да 
реши мо у наред них годи ну до две дана 
– рекао је гра до на чел ник Сана дер.

Митро вач ки одбор ни ци усво ји ли су 
и про грам гаси фи ка ци је Гра да, као и 
одлу ку о настав ку изград ње дистри бу
тив не гасне мре же.  

– Оста је да пре го ва рам са Срби ја 
гасом око про гра ма гаси фи ка ци је на 
чита вој тери то ри ји Гра да, а бене фит 
ће оства ри ти наши сугра ђа ни који живе 
на сели ма. Они ће на тај начин поста
ти рав но прав ни са они ма који живе у 
гра ду. Има ће могућ ност да се при кљу
че на јеф тин еко ло шки енер гент, који је 
сам по себи и ком фо ран. Пола ко изјед
на ча ва мо усло ве живо та у селу и гра
ду. У пита њу су сва митро вач ка села, 
осим Шаши на ца, Јар ка, Сала ша Ноћај

ског, Ноћа ја и Лаћар ка, која има ју гас. 
Поче ће мо нај ве ро ват ни је у Кузми ну и 
Мар тин ци ма, чим се ство ре вре мен
ски усло ви, а даље ћемо ради ти тамо 
где посто ји  нај ве ћа заин те ре со ва ност. 
Сва наша села ће у наред не две до три 
годи не бити ком плет но гаси фи ко ва на – 
рекао је Вла ди мир Сана дер.

Изме ђу оста лог, одбор ни ци су усво ји
ли и План јав ног здра вља за пери од од 
2018. до 2025. годи не, који је саста вљен 
и дели мич но ослу шку ју ћи потре бе гра
ђа на, анке том која је извр ше на током 
2018. годи не. 

Тако ђе, усво јен је кадров ски план за 
орга не Гра да за 2019. годи ну, одлу ка 
о репро гра му дуга и услов ном отпи су 
кама те, одлу ка о изме на ма и допу на
ма одлу ке о мери ли ма за утвр ђи ва ње 
допри но са за уре ђи ва ње гра ђе вин ског 
земљи шта, одлу ка о финан си ра њу при
мар не здрав стве не зашти те из буџе та 
Гра да, као и про гра ми посло ва ња јав
них пред у зе ћа и при вред них дру шта
ва осно ва них од стра не Гра да за 2019. 
годи ну.  Поред тога, усво јен је спо ра
зум о про ду же њу рока важе ња колек
тив ног уго во ра за Дом здра вља, као и 
реше ње о при ба вља њу непо крет но сти 
у јав ну сво ји ну. Дошло је и до избо ра 
нових чла но ва над зор них одбо ра у јав
ним пред у зе ћи ма, чла но ва саве та роди
те ља, као и до реи збо ра др Дани е ла 
Баби ћа на место заме ни ка дирек то ра 
Дома здра вља. 

Н. Мило ше вић

Буџет је реа лан и по при хо ди ма, и по рас хо ди
ма. Мислим да ће бити довољ но сред ста ва да 
се све оно за чега је Град над ле жан и реа ли зу је, 
рекао је Вла ди мир Сана дер

Оста је да пре го ва рам са Срби ја гасом око про
гра ма гаси фи ка ци је на чита вој тери то ри ји Гра
да, а бене фит ће оства ри ти наши сугра ђа ни који 
живе на сели ма. Они ће на тај начин поста ти 
рав но прав ни са они ма који живе у гра ду, рекао 
је гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер

Вла ди мир Сана дер Душко Шаро шко вић
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ЈКП ВОДО ВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Про те кла годи на рад на и успе шна
Реа ли за ци ја пла ни ра них актив

но сти, као и интер вент но и пре
вен тив но дело ва ње  обе ле жи ло 

је 2018. годи ну у  ЈКП Водо вод Срем
ска Митро ви ца. Рад ни ци Водо во да су 
били анга жо ва ни на рекон струк ци ји 
град ских ули ца и сао бра ћај ни ца. Реч 
је о радо ви ма на заме ни ста рих и 
дотра ја лих цево во да и инста ла ци ја 
водо во да и кана ли за ци је у ули ца ма 
Вука Кара џи ћа и Желе знич кој, као и 
испод кру жне рас кр сни це ули ца Др 
Душа на Попо ви ћа, Желе знич ке и 
Ули це Тара са Шев чен ка. 

Обно вље на дистри бу тив на мре жа 
пове ћа ва ква ли тет водо снаб де ва ња, 
с обзи ром на то да је ризик од ква ро
ва знат но сма њен. Инте ре сант но је 
да у јед ном делу Желе знич ке ули це 
није посто ја ла кана ли за ци ја, па су 
ови радо ви иско ри шће ни и за поста
вља ње мре же како би потро ша чи 
након при кљу че ња могли да кори сте 
кана ли за ци ју. 

И у сео ским сре ди на ма се ради ло 
на уна пре ђе њу водо снаб де ва ња. Ове 
годи не поче ла је изград ња дистри бу
тив не мре же од црп не ста ни це Ман
ђе лос до црп не ста ни це Чал ма, којом 
ће мешта ни Чал ме бити при кљу че ни 
на јав ни систем водо снаб де ва ња. На 
тра си дугој нешто пре ко седам кило
ме та ра биће поло жен поли е ти лен ски 
цево вод преч ни ка 125 мили ма та ра. У 
Диво шу су почет ком годи не завр ше ни 
радо ви на изград њи новог буна ра који 

ће мешта не Диво ша снаб де ва ти 
водом за пиће, након про бле ма са 
ква ли те том воде који се поја вио кра
јем 2017. годи не. 

Када је реч о кана ли за ци о ној мре
жи, издва ја мо зна чај не радо ве на 
реша ва њу про бле ма атмос фер ске 
кана ли за ци је у насе љу  Декан ске 
баште и Рава нич кој ули ци у Срем ској 
Митро ви ци, са циљем ефи ка сни јег 
одво ђе ње атмос фер ских вода.

Бори слав Бабић, в.д. дирек то ра 
ЈКП Водо вод, нагла ша ва да је успе
шно реа ли зо ван нај ве ћи део пла на. 

– При о ри тет је био кон ти ну и ран 
пла сман хиги јен ски исправ не воде за 
пиће, као и ула га ња у модер ни за ци ју 
про це са рада и број не рекон струк ци је 
у дистри бу тив ном систе му. Током 
про те кле лет ње сезо не, наши потро
ша чи су има ли уред но водо снаб де ва

ње, а на руку су нам ишле и вре мен
ске при ли ке, па није било про бле ма 
ни у мести ма са локал ним систе мом 
водо снаб де ва ња. Митров ча ни и даље 
пију здрав стве но исправ ну воду која 
је у скла ду са пара ме три ма, про пи са
ним важе ћим Пра вил ни ком о хиги јен
ској исправ но сти воде за пиће. То 
потвр ђу ју ана ли зе рађе не у Интер ној 
лабо ра то ри ји  Водо во да, као и Заво ду 
за јав но здра вље Срем ска Митро ви
ца и Инсти ту ту за јав но здра вље Вој
во ди не Нови Сад, каже Бабић.

Из пла на за наред ну годи ну, Бабић 
издва ја набав ку нео п ход не опре ме за 
ефи ка сни је одр жа ва ње водо вод ног и 
кана ли за ци о ног систе ма, као и теку ће 
посло ва ње, a у циљу ква ли тет ни је 
услу ге водо снаб де ва ња и одво ђе ња 
отпад них вода. 

Љ. Ј.

Заме на цево во да
у Ули ци Вука Кара џи ћа Изград ња кана ли за ци је у Желе знич кој ули ци

Бори слав Бабић на тере ну у Чал ми 
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СЕД НИ ЦА СО РУМА

Пре ко две мили јар де дина ра 
у општинској каси

Две мили јар де и 61 мили он дина ра 
је буџет за наред ну годи ну – доне
ли су одлу ку о буџе ту одбор ни ци 

СО Рума на сво јој сед ни ци која је одр
жа на 18. децем бра.

Биља на Дамља но вић, шефи ца Оде
ље ња за финан си је, при вре ду и пољо
при вре ду је обра зло жи ла буџет, иста
кав ши да се нај ви ше при хо да оче ку је од 
поре за на дохо дак, доби ти и капи тал не 
добит ке, ско ро 810 мили о на дина ра, а 
у тој суми само од поре за на зара де је 
пла ни ра но 650 мили о на дина ра.

– Порез на имо ви ну је пла ни ран у 
виси ни 395,5 мили о на дина ра, од тран
сфе ра са дру гих нивоа вла сти се оче ку
је 256 мили о на, а при хо ди од имо ви не 
су пла ни ра ни у изно су од 135 мили о на 
дина ра, а само од заку па пољо при
вред ног земљи шта се оче ку је око 100 
мили о на дина ра – иста кла је Биља на 
Дамља но вић.

Она је дода ла да су рас хо ди пла ни
ра ни у нивоу са при хо ди ма и при ма њи
ма. За запо сле не изно се нешто пре ко 
398 мили о на дина ра, за актив не мере 
запо шља ва ња 15 мили о на, за подр шку 
спро во ђе њу пољо при вред не поли ти ке 
пла ни ра но је 65,2 мили о на, за зашти
ту живот не сре ди не ско ро десет, а око 
160 мили о на за упра вља ње и одр жа
ва ње сао бра ћај не инфра струк ту ре. 
За функ ци о ни са ње УПВО Поле та рац, 
пла ни ра но је ско ро 229 мили о на дина
ра, за основ не шко ле 100 мили о на, 
сред ње 34 мили о на, а за здрав ство 27 
мили о на дина ра – ово су само неке од 

став ки буџе та по про гра ми ма. Зна чај на 
став ка у делу инве сти ци ја је 120 мили
о на дина ра за изград њу нове згра де 
Општин ске упра ве, док ће оста так бити 
из дру гих изво ра.

Одбор ник Ненад Боро вић из Демо
крат ске стран ке је ука зао да је ово, сва
ка ко, нај ва жни ја одлу ка. Буџет је сна
жан под сти цај раз во ју при вре де, али и 
соци јал ни амор ти зер, под се тив ши да 
је овај буџет за 25 мили о на већи од 
прво бит ног буџе та, али и за 160 мили
о на мањи, ако се поре ди са послед њим 
реба лан сом.

 – Мислим да је боље да се иде са 
мањим буџе том, а ако се ука же потре
ба, да се раде реба лан си – рекао је 
Боро вић. И поред похва ла на буџет, он 
је рекао да, због недо вољ них капи тал
них инве сти ци ја, неће гла са ти за буџет.

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман
чић је иста као да је ово реал но про јек
то ван буџет, раз вој ни, али има и соци
јал ну ком по нен ту.

– Он је за неких 160 мили о на мањи, 
али тре ба иста ћи да смо ми већ 2017. 
годи не за ову годи ну има ли 100 мили
о на на рачу ну, за изград њу пре чи ста ча, 
који кра јем децем бра почи ње са проб
ним радом. Има ли смо  изу зе тан резул
тат, пре ко 500 мили о на су нам били 
тран сфе ри са дру гих нивоа вла сти, 
тако да у овој годи ни оче ку је мо мање, 
про јек то ва ли смо 256 мили о на дина ра. 
Морам да кажем и то, да са дана шњим 
даном, ми има мо реа ли за ци ју ово го ди
шњег буџе та од 1,93 мили јар де дина ра. 

Тре ба се бори ти да сва ка годи на буде 
боља, инве сти ци ја ма и отва ра њем 
рад них места, направимо климу, тако 
да посло дав ци све више тра же добре 
рад ни ке, а онда ће их боље и пла ћа ти. 
Пока за ли смо како се добро ради у овој 
годи ни, а у сле де ћој ћемо бити задо
вољ ни, ако све оно што смо пла ни ра ли, 
успе мо да при ве де мо кра ју – рекао је 
Сла ђан Ман чић. 

Он је, на кра ју, захва лио одбор ни ци
ма из сво је стран ке, потом коа ли ци је, 
али и одбор ни ци ма опо зи ци је, на кон
струк тив ним кри ти ка ма и упу тио им 
честит ке за пред сто је ће пра зни ке.

На овој скуп штин ској сед ни ци, 
послед њој у годи ни на изма ку, усво је ни 
су и пла но ви рада јав них пред у зе ћа и 
уста но ва, чији је општи на осни вач, као 
и одлу ке о аутотак си пре во зу пут ни ка и 
јав ној расве ти, а име но ван је и Општин
ски савет роди те ља.

И на овој сед ни ци, као и на про шлој, 
по први пут, било је видљи во, посеб но 
у дру гом делу скуп штин ске сед ни це, 
да се одбор нич ка гру па Срп ске ради
кал не стран ке поде ли ла на два дела. 
Наи ме, од чети ри одбор ни ка и на овој, 
и на про шлој сед ни ци, два су гла са ла 
про тив свих тача ка днев ног реда, Нада 
Кне же вић и Дра ган Јев тић. Они су изја
ви ли и да доско ра шња пред сед ни ца 
Одбор нич ке гру пе, али и Општин ског 
одбо ра Јеле на Делић није више пред
сед ни ца, одно сно да је сме ње на, што је 
она деман то ва ла.

 С. Џ.

Сед ни ца СО Рума: Усво јен буџет
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УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИ НЕ ШИД

Довољно новца
за капиталне пројекте
Скуп шти на локал ног пар ла мен та 

у Шиду је у четвр так, 20. децем
бра усво ји ла је Одлу ку о буџе ту 

за 2019. годи ну. За буџет је гла са ло 25 
одбор ни ка, а један је био про тив. 

Укуп но пла ни ра ни при хо ди од про
да је финан сиј ске имо ви не буџе та 
Општи не Шид за 2019. годи ну оства
ре ни по свим изво ри ма финан си ра
ња, изно се 1.488.827.400 дина ра. У 
теку ћу буџет ску резер ву се издва ја 
30.000.000 дина ра, а она се опре де
љу је до нај ви ше  чети ри посто укуп них 
при хо да и при ма ња од про да је нефи
нан сиј ске имо ви не за буџет ску годи ну. 
У стал ну буџет ску резер ву се издва ја 
5.000.000 дина ра, а она се опре де љу
је нај ви ше до 0,5 посто укуп них при хо
да и при ма ња од про да је нефи нан сиј
ске имо ви не за буџет ску годи ну. Укуп
но рас по ре ђе ни при хо ди се утвр ђу ју у 
изно су од 1.453.827.400 дина ра. Буџе
том су обу хва ће ни сви про јек ти који су 
пла ни ра ни од 20172020. годи не.

– Обу хва ће ни су про јек ти који ће 
се реа ли зо ва ти или запо че ти сле
де ће годи не. Ради се о капи тал ним 
инве сти ци ја ма за сле де ћу годи ну: 
изра да гене рал не регу ла ци је Шида, 

инфра струк тур но опре ма ње рад не 
зоне 8 у Ада шев ци ма, изград ња бици
кли стич ке ста зе у ком плек су рад не 
зоне, изград ња кру жног тока у Шиду, 
наста вак изград ње водо вод не мре же 
у Љуби, про јект на доку мен та ци ја за 

сао бра ћај ну инфра струк ту ру, рекон
струк ци ја пута Јаме наРачи нов ци, 
сана ци ја руко мет ног и кошар ка шког 
тере на у Уста но ви Пар ти зан, енер гет
ска ефи ка сност и обно вљи ви изво ри 
енер ги је,  изра да про јект не доку мен
та ци је за рекон струк ци ју КОЦа, про
је кат поста вља ња зна ко ва са измен
љи вим садр жа јем у бли зи ни шко ла и 
систе ма видеонад зо ра, ради побољ
ша ња без бед но сти сао бра ћа ја, екс
про при ја ци ја земљи шта за про ши ре
ње град ског гро бља – рекла је Јадран
ка Недић, руко во ди лац Оде ље ња за 
буџет и финан си је.

Одбор ни ци су дали сагла сност и на 
Пред лог про гра ма јав них пред у зе ћа 
за иду ћу годи ну, то су: Завод за урба
ни зам, ЈКП Водо вод, ЈКП Стан дард и 
Јав на расве та, услу ге и одр жа ва ње.

На сед ни ци је раз ре шен дирек торка 
Тури стич ке орга ни за ци је Шид Кри сти
на Радо са вље вић, а на њено место за 
врши о ца дужно сти дирек то ра име но
ва на је дипл. еко ном. Зори ца Гра хо
вац. Доса да шњи врши лац дужно сти 
дирек то ра ЈКП Водо вод  Алек сан дар 
Јова но вић име но ван  је за дирек то ра.

Д. Попов
Јадран ка Недић
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Усво јен буџет за 2019. годи ну

Одбор ни ци Скуп шти не општи
не Ириг, на сед ни ци одр жа ној 
17. децем бра усво ји ли су буџет 

за 2019. годи ну. Oбразложење буџе та 
по про гра ми ма је под нео Или ја Јоцић, 
шеф Слу жбе за финан си је, утвр ђи ва
ње и напла ту јав них при хо да и инспек
циј ске посло ве. 

Он је иста као да укуп но пла ни ра
ни буџет за наред ну годи ну изно си 
747.985.000 дина ра, од чега су сред ства 
буџе та 646.261.000 дина ра, сред ства 
од додат них при хо да директ них и инди
рект них кори сни ка изно се 85.082.000 
дина ра, а нерас по ре ђен вишак при хо да 
из рани јих годи на је 16.642.000 дина ра. 
Рас хо ди су пла ни ра ни у истом оби му. 

– Ова кви при хо ди и при ма ња су пла
ни ра ни у скла ду са упут ством Мини
стар ства финан си ја. Узе то је у обзир 
оства ре ње при хо да из прва три квар
та ла ове годи не, про це на зад њег квар
та ла, све уве ћа но за номи нал ни раст 
БДПа од 6,9 про це на та. Инве сти ци је у 
буџе ту уче ству ју са 22 про цен та, а када 
се рачу на ју и додат ни изво ри, 28 про це
на та буџе та се одно си на инве сти ци је 
– рекао је Или ја Јоцић. 

Нај ве ћи обим про је ка та је везан за 
сао бра ћа јни це. За редов не актив но
сти је пла ни ра но 16,6 мили о на дина
ра, али су пла ни ра ни и про јек ти Ири
шки венац  Зма је вац, чија је вред ност 
169,5 мили о на, сана ци ја локал ног пута 
Јазак  Мала Реме та, чија је вред ност 
159 мили о на, сана ци ја ули ца у Јаску по 
про јек ту вре ди 26,3 мили о на, изград ња 
сао бра ћај ни ца у Кру ше дол Селу, чија 
је вред ност про јек та 35 мили о на – да 
поме не мо неке од про је ка та, за које је 
ири шка Општи на у буџе ту пред ви де ла 
део уче шћа, али ће се ради ти ако се 
кон кур си ма обез бе де поме ну та потреб
на сред ства.  

Пред сед ник ири шке општи не Сте ван 
Кази ми ро вић каже да има доста про
је ка та који су запо че ти у овој годи ни, а 

који ће се завр ша ва ти сле де ће, тако да 
сада нису у буџе ту. 

– Како буду при сти за ла сред ства, ми 
ћемо пра ви ти реба лан се, јер има још 
неко ли ко јав них набав ки за веће про
јек те. Пла ни ра ли смо да буџет буде 
раз вој ни, зато је знат но више сред
ста ва за изра ду про јект но  тех нич ке 
доку мен та ци је. Обез бе ђе но је и више 
сред ста ва за суб вен ци је у пољо при
вре ди, јер је опре де ље ње наше општи
не раз вој воћар ства, вино гра дар ства и 
тури зма. Суб вен ци је у овим обла сти ма 
су нови не у буџе ту. Нарав но, буџет има 
и соци јал ну ком по нен ту, иако смо у овој 
годи ни има ли веће запо шља ва ње, него 
про шле. Пре тога, ми смо били први у 
Вој во ди ни по бро ју неза по сле них, сада 
смо на нивоу про се ка. Дошли смо у 
ситу а ци ју да, када су потреб ни рад ни ци 
за неки посао, ми их нема мо. Тра жи ли 
смо и по дру гим општи на ма, јер потреб
ни су нам рад ни ци у Бањи Врд ник, 
вина ри ја ма, план та жа ма…Овај буџет је 
реа лан, нисмо желе ли да буде мо нере
ал ни. За неке про јек те смо само отво

ри ли пози ци је, иако смо гото во сигур
ни да ће се реа ли зо ва ти. У пита њу су 
вели ки про јек ти, пре ко 20 до 30 мили о
на дина ра. Ово је пола зни буџет, касни
је ћемо све ускал ђи ва ти реба лан си ма 
– рекао је о буџе ту за наред ну годи ну 
Сте ван Кази ми ро вић.

На овој сед ни ци доне та је и одлу ка о 
тре ћем реба лан су буџе та за 2018. годи
ну, а основ ни раз ло зи за при сту па ње 
овом реба лан су су доби ја ње сред ста
ва од дру гих нивоа вла сти за одре ђе не 
наме не и то после усва ја ња како одлу
ке о буџе ту, тако и одлу ка о прет ход на 
два реба лан са. Тако ђе, овим реба лан
сом утвр ђе не су изме не апро при ја ци ја 
код поје ди них кори сни ка буџе та да би 
се омо гу ћило њихо во несме та но функ
ци о ни са ње. Дакле, било је изве сно шта 
ће се ура ди ти у овој годи ни, а шта ће 
се пре не ти у наред ну годи ну. Тре ћим 
реба лан сом уку пан буџет за теку ћу 
годи ну изно си 720,9 мили о на дина ра. 

Одбор ни ци су доне ли и одлу ку о 
покре та њу ини ци ја ти ве за про ме ну 
нази ва насе ље них места у ири шкој 
Општи ни и испра вља ње слов них и тех
нич ких гре ша ка у Зако ну о тери то ри јал
ној орга ни за ци ји Репу бли ке Срби је. По 
обја шње њу начел ни це Општин ске 
упра ве Оли ве ре Фили по вић Про тић, 
овим ће се ста ње ускла ди ти са пра вом 
ситу а ци јом на тере ну, што је до сада 
пра ви ло про бле ме. То се одно си на, на 
при мер, место Грге тег, које је тех нич
ком гре шком доби ло сло во к, уме сто г 
на кра ју. Ова одлу ка се сада упу ћу је 
Покра јин ском секре та ри ја ту за реги о
нал ни раз вој, међу ре ги о нал ну сарад њу 
и локал ну само у пра ву, на дава ње 
сагла сно сти, а потом и над ле жном 
мини стар ству.

Одбор ни ци су на овој сед ни ци дали и 
сагла сност на план рада ЈП Кому на лац 
Ириг за наред ну годи ну, који је обра зло
жио дирек тор Алек сан дар Маној ло вић.
 С. Џ.

На 26. сед ни ци СО Ириг доне та је 
одлу ка да Општи на поста не члан 
Удру же ња Покрет за децу три плус из 
Чач ка. Како је обја снио Сло бо дан 
Радој чић, шеф Слу жбе за дру штве не 
делат но сти, општу упра ву и зајед
нич ке посло ве, ово удру же ње се 
бори про тив беле куге и за помоћ 
поро ди ца ма које има ју тро је или 
више деце. Чла на ри на за ири шку 
Општи ну је 60.000 дина ра, а за то ће 
Општи на доби ти поно сне кар ти це, 
којим вла сни ци могу да, по повољ ни
јим усло ви ма, наба вља ју робу у пре
ко 60 вели ких трго вин ских лана ца. 
Ири шка Општи на ће бити први члан 
овог удру же ња из Вој во ди не.

Про тив беле куге

Сед ни ца СО Ириг: Усво јен буџетИли ја Јоцић обра зла же буџет
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Подр шка сео ском 
пред у зет ни штву

Од 1. јану а ра ове годи не, сту пио је на 
сна гу Пра вил ник о малим коли чи на ма при
мар них про из во да живо тињ ског поре кла, 
чијом при ме ном је олак ша на реги стра ци ја 
про из вод ње и про ме та сира и сухо ме сна тих 
про из во да у мањем оби му, као и реги стра
ци ја обје ка та за пре ра ду, без дово ђе ња у 
пита ње без бед но сти хра не. Ради про мо ви
са ња овог пра вил ни ка, афир ми са ња легал
не про из вод ње пољо при вред но пре храм
бе них про из во да и ради помо ћи сео ским 
пред у зет ни ци ма, који се на сво јим газдин
стви ма и дома ћин стви ма баве пре ра ђи
вач ком делат но шћу, Аген ци ја за рурал ни 
раз вој је спро ве ла Кон курс за доде лу бес
по врат них сред ста ва за подр шку инве сти
ци ја ма у обла сти мар ке тин га на пољо при
вред ним газдин стви ма, у сек то ру пре ра де 
меса и мле ка.

На Кон курс је при ја ву под не ло чети ри 
субјек та, три у сек то ру меса и један у сек то
ру мле ка. С обзи ром на то да је један под
но си лац зах те ва жена, а оста ла три су мла
ди про из во ђа чи до 40 годи на ста ро сти, сви 
субјек ти су, у скла ду са усло ви ма Кон кур са, 
оства ри ла пра во на мак си мал на сред ства 
која су кон кур сом била опре де ље на, одно
сно 300.000 дина ра по кори сни ку.

– Субјек ти су доби је на сред ства намен
ски иско ри сти ли за набав ку про дај не амба
ла же и ети ке та, услу ге изра де идеј ног 
реше ња и гра фич ког дизај на за ети ке те 
и пако ва ња, набав ку реклам них бане ра, 
штам па ног и дру гог про мо тив ног мате ри
ја ла и оста ле мар ке тингала те, који њихо
ве про из во де чине видљи ви јим куп ци ма. 
Овом мером дали смо подр шку локал ним 
про из во ђа чи ма сира и сухо ме сна тих про из
во да да лак ше пла си ра ју сво је про из во де 
на тржи ште, јер је тешко нешто про из ве сти, 
а још теже те про из во де про да ти. Надам се 
да смо и моти ви са ли дру ге, нере ги стро ва
не про из во ђа че, да уђу у легал не токо ве 
про из вод ње и про ме та пољо при вред но
пре храм бе них про из во да. Мера допри но си 
и уна пре ђе њу рурал не еко но ми је, јер пре
рад не актив но сти на селу дода ју вред ност 
при мар ном про из во ду, одно сно мле ку и 
месу у кон крет ном слу ча ју, што обез бе ђу је 
додат не при хо де сео ским про из во ђа чи ма. 
Уз то битан је и инте рес потро ша ча уз жељу 
да се очу ва тра ди ци ја и пону да тра ди ци о
нал них про из во да и зашти ти еко но ми ја на 
селу. Оче ку је мо пра вил ни ке и у оста лим 
сек то ри ма, како бисмо у наред ном пери о ду 
подр шку дали и про из во ђа чи ма у обла сти 
пче лар ства, пре ра де воћа, повр ћа и ратар
ских кул ту ра – обја снио је Петар Самар џић, 
директор Агенције.

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ У ПОСЕ ТИ БЕР ЗЕН БРИ КУ

Сим бол бра ти мље ња 
два гра да

Како су и наја ви ли чла но ви деле
га ци је из брат ског Бер зен бри ка 
при ли ком посе те Руми 24. новем

бра, мање од месец дана касни је, 21. 
децем бра испред Град ске куће у Бер
зен бри ку је откри ве на пло ча, сим бол 
при ја тељ ства два гра да. 

Пло ча са име ном Руме нала зи се 
сада испред Рат ха у са, Град ске куће 
Бер зен бри ка, где је ина че и место за 
упи си ва ње свих при ја те ља ове немач
ке општи не. Пору ке су напи са не ћири
ли цом на срп ском јези ку и на немач ком 
јези ку. 

– За Руму је ово вео ма леп дога ђај и 
потвр да јед ног сна жног при ја тељ ства, 

запо че тог још 2015. годи не. Ово нам 
као малом гра ду у Срби ји доста зна чи, 
јер пока зу је мо да може мо да гра ди мо 
при ја тељ ства са мно го већим и раз
ви је ни јим земља ма од наше, као што 
је Немач ка. Раз ви ја ли смо ту сарад
њу кроз раз ме ну мла дих, а затим и 
кроз тури стич ке, кул тур не, а сада и 
при вред не потен ци ја ле. Само поста
вља ње ове табле је већ кру пан корак, 
а наш при о ри тет је сарад ња у обла
сти при вре де, јер је Немач ка нај ве ћа 
европ ска при вред на сила – рекао је у 
Бер зен бри ку Сла ђан Ман чић, пред сед
ник Општи не Рума.

 С. Џ.

Сла ђан Ман чић у Бер зен бри ку: Поста вље на пло ча о бра ти мље њу

Деле га ци ја рум ске Општи не посе
ти ла је Храм вели ко му че ни ка Геор ги
ја, срп ску цркву у Осна бри ку. Том 
при ли ком поло же ни су вен ци на спо
мен обе леж је срп ским офи ци ри ма, 
које се нала зи у окви ру мемо ри јал ног 
ком плек са. 

Вен це су поло жи ли Сла ђан Ман
чић, пред сед ник Општи не, као и 
Милан Нова ко вић, начел ник Јужно
бач ког управ ног окру га, док је у име 
Бер зен бри ка то учи нио гра до на чел
ник, др Хорст Бајер.

Деле га ци ја Руме је оби шла је нека
да шњи логор у Осна бри ку, у којем је 

цео Дру ги свет ски рат, про ве ло око 
5.000 срп ских офи ци ра. Њих 116 није 
доче ка ло крај рата, тако да њихо ви 
посмрт ни оста ци почи ва ју у Осна бри
ку, на офи цир ском гро бљу крај Хра ма 
вели ко му че ни ка Геор ги ја.

Неко ли ци на је изгу би ла живот у 
поку ша ју да побег не из лого ра, а 
већи на њих је настра да ла у бом бар
до ва њу Осна бри ка 1944. годи не, од 
енгле ске ави ја ци је.

Од нека да шњег лого ра оста ла је 
само јед на бара ка  Бара ка број 35. 
Сада о њој бри не Удру же ње за бор бу 
про тив рата Барака35.

Посе та лого ру Осна брик
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Душан Љуби шић, дипло ми ра
ни прав ник, је на 69. сед ни ци 
Општин ског већа, која је одр жа на 

21. децем бра, иза бран и поста вљен за 
начел ни ка Општин ске упра ве на пери
од од пет годи на. Под се ти мо, Душан 
Љуби шић је и у прет ход ном пето го ди
шњем пери о ду био на овој функ ци ји.

На овој сед ни ци је донет и закљу чак 
о пре но су пре о ста лих сред ста ва из 
про јек та Европа за грађане на рачун 
општин ског буџе та, као и закљу чак 
о усту па њу објек та и опре ме Јав ном 
пред у зе ћу Водо вод. Реч је о бустер
ста ни ци код Малих Ради на ца, која је 
ове годи не пуште на у рад.

 Донет је и пред лог одлу ке о доно
ше њу пла на детаљ не регу ла ци је за 
Источ ну рад ну зону 2 у Руми, а име
но ва ни су и чла но ви Коми си је за доде
лу сред ста ва из општин ског буџе та, за 
редов не актив но сти и про гра ме удру
же ња на тери то ри ји рум ске Општи не, 
као и Коми си је за доде лу сред ста ва за 
про гра ме и про јек те у обла сти кул ту ре.

Чла но ви Општин ског већа су усво
ји ли и Пра вил ник о начи ну и поступ ку 
оства ри ва ња пра ва на доде лу сред
ста ва из буџе та за про гра ме и про јек те 
из обла сти спор та. 

– Овим пра вил ни ком су утвр ђе ни 
усло ви и кри те ри ју ми за кон ку ри са ње 
спорт ских орга ни за ци ја. Једи на изме
на се одно си на то да, од наред не 
годи не, сви клу бо ви који буду доби ли 
сред ства из општин ског буџе та, мора
ју има ти бар јед ну мла ђу кате го ри ју, 
осим сени о ра – поја сни ла је Елви ра 
Љуби са вље вић из Општин ског саве за 
спор то ва.

Поста вље ње начел ни ка Општин ске 
упра ве је било и при ли ка да Душан 
Љуби шић ука же на то како је ради ла 
Општин ска упра ва у прет ход ном пери
о ду, али и наја ви неке при о ри те те у 
раду за наред ну годи ну. 

Он је под се тио да је на почет ку њего
вог сту па ња на дужност Општин ска 
упра ва има ла 178 запо сле них, а данас 
146.

 – У 2016. годи ни смо ура ди ли реор
га ни за ци ју Општин ске упра ве и тада 
смо напра ви ли већи број орга ни за ци
о них једи ни ца, али са мањим бро јем 
људи, јасни је смо дефи ни са ли одго
вор ност запо сле них и тако напра ви
ли јед ну мању, опе ра тив ни ју упра
ву, која је успе ла да испра ти све оно 
што се деша ва ло на тери то ри ји наше 
општи не. Ту првен стве но мислим на 
дола зак инве сти то ра, где је адми ни
стра ци ја мора ла да буде опе ра тив на 
и брза. Пре три годи не је уве ден ИСО 
стан дард, има мо мена џе ра ква ли те та, 

који добро ради свој посао. Про пи са
не про це ду ре и стан дар ди за ци ја су 
ути ца ле да Општин ска упра ва буде 
ефи ка сни ја, бржа и боља – иста као је 
Душан Љуби шић.

Да се добро ради ло, потвр ђу ју и 
награ де које су доби је не. Ту је награ да 
за брзо и ефи ка сно изда ва ње гра ђе
вин ских дозво ла, која је доби је на пре 
две годи не, затим награ да за нај бо љи 
Инфор ма тор о раду Општин ске упра
ве на нивоу локал не само у пра ве од 
про шле годи не, као и недав на награ
да за допри нос запо шља ва њу. Бит но 
је и при зна ње НАЛЕДа, у кате го ри ји 
нај бо љих Кан це ла ри ја за локал ни еко
ном ски раз вој, те посту пак пар ти ци па
тив ног буџе ти ра ња. 

– Све те награ де су потвр да да добро 
ради мо, а опет мислим, да може мо и 
боље и ефи ка сни је. При о ри тет нам је 
нова згра да у којој ће бити сме ште на 
не само Општин ска упра ва, већ и нека 
јав на пред у зе ћа и уста но ве. Оно на 
чему ћемо пора ди ти, јесте даља при
ме на стан дар ди за ци је, коју наста вља
мо да при ме њу је мо озбиљ ни је и боље 
и поди за ње Еупра ве на виши ниво – 
изја вио је Душан Љуби шић. С. Џ.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Љуби шић начел ник 
Општин ске упра ве

Оно, на чему ћемо пора
ди ти, јесте даља при ме
на стан дар ди за ци је, коју 
наста вља мо да при ме њу
је мо озбиљ ни је и боље 
и поди за ње Еупра ве на 
виши ниво – изја вио је 
Душан Љуби шић

Душан Љуби шић

РУМСКА БИБЛИ О ТЕ КА 

Без награ де
на кон кур су 

Жири у саста ву проф. др Сла ђа
на Милен ко вић, пред сед ни ца, и 
чла но ви, књи жев ни ци Тодор Бјел
кић и Ђока Фили по вић, донео је 
јед но гла сну одлу ку да се ове годи
не не доде ли награ да „Ата на си је 
Стој ко вић“ за први роман на исто и
ме ном кон кур су рум ске Град ске 
библи о те ке. Под се ти мо, ово је био 
сед ми по реду кон курс и први пут  
се десило да од пет при спе лих 
радо ва, није дан није награ ђен. 

– Сви руко пи си су задо во љи ли 
усло ве тра же не кон кур сом, у сми
слу бро ја стра на и пошто ва ли су 
све дру ге про по зи ци је. Међу тим, 
ква ли тет руко пи са није на завид
ном нивоу, ниједан руко пис није 
роман, који би могао да поне се ову 
пре сти жну награ ду. Сто га доно си
мо одлу ку да се ове годи не не обја
ви ниједан од посла тих рома на. 
Руко пи си рома на, пре ма оце ни 
жири ја, оста ли су на нивоу истра
жи ва ња, поне где нацр та или ски це 
за роман. Не где су писци пре шли у 
дру ги, сли чан жанр, и напи са ли 
збир ку при ча, које нема ју пуно везе 
јед на с дру гом. Узи ма ју ћи у обзир и 
дозво ље ну про из вољ ност и сло бо
ду у обли ко ва њу фор ме, закљу чу
је мо да ово го ди шњи руко пи си 
нема ју чвр сту уну тра шњу струк ту
ру, те да не могу да нађу пут ни до 
чита лач ке публи ке. За раз ли ку од 
неких прет ход них годи на, када се 
мно штво руко пи са издва ја ло и 
висо ко узди гло на лестви ци ква ли
те та, па је било тешко одлу чи ти 
који је међу њима нај бо љи, ове 
годи не двој бе нема  нисмо доби ли 
шти во које задо во ља ва основ не 
лите рар не и умет нич ке ква ли те те 
и прин ци пе – каже, изме ђу оста лог, 
жири. 

Чла но ви жири ја дода ју да их изу
зет но раду је што се на овај кон курс 
јавља ју, у све већем бро ју, жене 
књи жев ни ства ра о ци и што је међу 
њима доста оних, чија књи жев на 
дела заслу жу ју пуну пажњу. Томе 
све до чи и чиње ни ца да је про шло
го ди шња побед ни ца била Коса на 
Мар ков из Ветер ни ка са рома ном 
ТајнеСокиногогледала.

Овај роман је, као побед ни ка 
кон кур са, изда ла Град ска библи о
те ка „Ата на си је Стој ко вић“, а њего
ва про мо ци ја је, због лоших вре
мен ских усло ва, одло же на. 

Како сазна је мо од дирек то ра 
Град ске библи о те ке Жељ ка Сто ја
но ви ћа, рум ска публи ка ће се са 
Коса ном Мар ков дру жи ти у јану а
ру.

С. Џ.
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ЕКУ МЕН СКИ КОН ЦЕРТ ПРА ВО СЛА ВА ЦА, РИМО КА ТО ЛИ КА И ПРО ТЕ СТА НА ТА
У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Зајед ни штво у раз ли чи то сти
У сусрет нај ра до сни јем 

хри шћан ском пра зни ку 
 Божи ћу, у сло вач кој 

еван ге лич кој цркви у Ста рој 
Пазо ви, одр жан је еку мен
скохума ни тар ни кон церт, на 
којем су насту пи ла три хри
шћан ска хора раз ли чи тих 
кон фе си ја.

Тре ће адвент не неде ље, 
три све ће на адвент ном вен
цу, сим бо лич но је упа лио по 
један нај мла ђи члан, из три 
хора који пред ста вља ју Пра

во слав ну, Римо ка то лич ку и 
Про те стант ску вер ску кон
фе си ју.

 Игор Фел ди, све ште ник 
Сло вач ке еван ге лич ке цркве 
и дома ћин кон цер та је иста
као да осе ћа вели ку радост 
због тог дога ђа ја:

– Ми као хри шћа ни, иако 
смо из раз ли чи тих кон фе си
ја или црка ва, ипак зајед но 
сачи ња ва мо ону јед ну, Хри
сто ву цркву, ону духов ну – 
каже Фел ди. 

Циљ кон цер та је при ка за
ти зајед ни штво у раз ли чи
то сти и живот у међу соб ној 
љуба ви, као и про мо ви са ти 
добро ту међу свим људи ма.

– Чове ка одре ђу ју дела, 
а не како се декла ри ше и 
шта при ча – рекао је број
ној публи ци Бра ни слав Џом
бић, пра во слав ни све ште
ник цркве Све тог Васи ли ја 
Остро шког из Нових Бано
ва ца.

 – Мора мо бити добри 

људи. Мора мо тра жи ти 
надах ну ће да чини мо добра 
дела, љуба ви, мило ср ђа, 
међу соб ног ува жа ва ња и 
нена ме та ња јед ног сло бод
ног и отво ре ног при сту па, 
закљу чио је Отац Бра ни
слав.

Три хри шћан ска хора раз
ли чи тих кон фе си ја, сво јом 
песмом ство ри ли су једин
ство духа спо је но љуба вљу. 
Насту пи ли су хор римо ка то
лич ке цркве у Зему ну  Света
Цицилија, хор Еван ге лич ке 
цркве у Ста рој Пазо ви Тилија 
и цркве нопевач ко дру штво 
Острог из Нових Бано ва ца.

Олга Мили ће вић, дири гент 
цркве нопевач ког дру штва 
Острог, у име свих уче сни
ка је изра зи ла задо вољ ство 
што уче ству је на ова ко нео
бич но кон цер ту:

– Пре све га смо срећ
ни, зато што је цео кон церт 
хума ни тар ног типа, а и због 
тога, што смо се оку пи ли из 
раз ли чи тих црка ва, да сла
ви мо Госпо да – рекла је 
Мили ће вић.

Како је пре ма сло га ну кон
цер та, нашаверабездобрих
дела ништавна, дога ђај је 
и ове годи не хума ни тар
ног карак те ра, а саку пље ни 
новац биће пре у сме рен Џек
со ну и Тере зи ји, сиро чи ћи ма 
из Кени је. Ива на Попо вић

Цркве но певач ко дру штво Острог у Еван ге лич кој цркви у Ста рој Пазо ви

Отац Бра ни слав Џом бић, све ште ници Јозо Дуспа ра и Игор Фел ди
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Враћен стари дуг
од шест милиона евра
Инђиј ски већ ни ци су у петак 21. 

новем бра, већи ном гла со ва 
утвр ди ли  пред лог Одлу ке о 

буџе ту општи не Инђи ја за 2019. годи
ну. Буџет ове локал не само у пра ве 
за наред ну годи ну изно си ће око 5,7 
мили јар ди дина ра. Како је иста као 
пред сед ник општи не Вла ди мир Гак, 
насле ђе ни дуг изно сио је 20 мили о на 
евра, а за све га две и по годи не сада
шње локал но руко вод ство успе ло је 
да вра ти чак шест мили о на евра. 

– Буџет делу је пре ди мен зи о ни ра но, 
али ми мора мо да увр сти мо насле ђе
на дуго ва ња, ујед но и да пла ни ра мо 
нове инве сти ци је, од којих неће мо да 
оду ста не мо – иста као је Гак и додао:

– Нај ва жни је је да ће се кре ну ти са 
реа ли за ци јом кључ них инве сти ци ја 
као што су изград ња трга код Гим
на зи је, нови вртић, изград ња нове 
пија це и мно ги дру ги. Дра стич но смо 
пове ћа ли финан сиј ску подр шку спор
ту, сту дент ске сти пен ди је смо пове
ћа ли, као и накна де за прво и тре ће 
рође но дете. Ради ће мо и на про ши ре
њу водо вод не мре же, у оним ули ца ма 
по нашим сели ма, где она не посто ји, 
а где је пред ви ђе но асфал ти ра ње у 
окви ру исто риј ског про јек та.

Пред сед ник општи не Инђи ја иста
као је да у 2019. годи ни оче ку је пот пи
си ва ње уго во ра са, нај ма ње, три нова 
инве сти то ра.

– Из тих инве сти ци ја ће се пуни ти 
локал ни буџет, али пун ефе кат оно
га што смо ради ли у 2018. годи ни 
осе ти ће мо тек кра јем 2019. када сви 
инве сти то ри, са који ма смо пот пи са
ли уго во ре о купо про да ји земљи шта, 
изгра де сво ја постро је ња и поч ну са 
радом – рекао је Гак.

Инђиј ски већ ни ци утвр ди ли су и 
пред лог Локал ног акци о ног пла на за 
пери од 20182023. годи не, про гра
ма уре ђе ња гра ђе вин ског земљи
шта општи не Инђи ја за 2019. годи
ну и годи шње про гра ме рада јав них 
пред у зе ћа и уста но ва за 2019. годи
ну. Конач ну одлу ку доне ће инђиј ски 
одбор ни ци на сед ни ци Скуп шти не 
општи не, која је зака за на за петак, 28. 
децем бар.

М. Ђ.

Са сед ни це Општин ског већа

Вели чан стве ним ватро ме том, у 
четвр так 20. децем бра поче ла је 
сезо на кли за ња на кли за ли шту 

поста вље ном у цен тру Инђи је. Кли за ли
ште ће бити отво ре но сва ки дан од 10 
до 22 часа. Улаз и изнајм љи ва ње кли
заљ ки кошта ју 100 дина ра, а дирек тор 
Спорт ског цен тра Или ја Трбо вић, иста
као је да ће и ове сезо не посе ти о ци моћи 
да се загре ју уз чај, који је бес пла тан за 

све посе ти о це. Оче ку је се да кли за ли
ште буде отво ре но, уко ли ко вре мен ски 
усло ви то дозво ле, до 1. фебру а ра.

– И ове годи не, а тако је било и про
шле, орга ни зо ва ће мо обу ку за кли за ње. 
Инђиј ско кли за ли ште је једи но у општи
ни, па су ђаци из основ них шко ла дола
зи ли орга ни зо ва но са настав ни ци ма на 
рекре а ци ју и ужи ва ње у чари ма зиме. 
Оче ку је мо да те посе те неће изо ста ти 

ни сада, пого то во што ће на кли за ли шту 
Спорт ског цен тра, орга ни зо ва ти позо ри
шне пред ста ве за посе ти о це – навео је 
Трбо вић.

Све ча ном отва ра њу кли за ли шта при
су ство вао је и пред сед ник општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, који је том при
ли ком иста као да су на овај начин деци 
и мла ди ма, хте ли да улеп ша ју зим ски 
рас пуст. М. Ђ.

Отво ре на сезо на кли за ња
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ЈКП ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА – ИНЂИ ЈА

Ста би ли за ци ја водо снаб де ва ња 
у 2019. годи ни
Радо ви на изград њи 

пове зног цево во да 
Инђи јаБешка одви ја ју 

се пла ни ра ном дина ми ком 
и у скла ду са вре мен ским 
при ли ка ма, потвр ди ли су 
пред став ни ци Јав ног кому
нал ног пред у зе ћа Водо вод 
и кана ли за ци ја у Инђи ји. До 
сада је ура ђе на тра са од 1,7 
кило ме та ра и како исти че 
дирек тор пред у зе ћа Дра го
љуб Три фу но вић, задо вољ
ни су до сада изве де ним 
радо ви ма.

– Оче ку је мо да ћемо овај 
про је кат бла го вре ме но 
завр ши ти. Тако ђе, пла ни
ра мо и дру гу фазу тог про
јек та, која обу хва та изра ду 
црп не ста ни це са бустер 
пум па ма у севе ро и сточ
ној инду стриј ској зони, код 
фабри ке Грундфос, која тре
ба да подр жи цео тај систем 
– иста као је Три фу но вић, и 
додао да ће се захва љу ју
ћи овом про јек ту, у пот пу но
сти обез бе ди ти дуго трај но, 
ста бил но водо снаб де ва ње 
Бешке и Чор та но ва ца.

Дирек тор инђиј ског Водо
во да потвр дио је да за 
наред ну годи ну већ сада 
има ју спрем не три гра

ђе вин ске дозво ле и то за 
изград њу буна ра 22, 25 
на инђиј ском изво ри шту и 
један бунар у Крче ди ну.

– Изград њом буна ра у 
Крче ди ну пла ни ра мо, да 
у том селу поја ча мо водо
снаб де ва ње, јер ће оста
ти као децен тра ли зо ва ни 
систем. Биће мо спрем ни 
као и прет ход них годи на да 
апли ци ра мо са ква ли тет ним 
про јек ти ма на свим кон кур
си ма код Вла де Вој во ди не 
и ресор ног мини стар ства. 
Оче ку је мо да ћемо и сле де
ће годи не ради ти на изград
њи изво ри шних капа ци те та 
и да ћемо и убу ду ће бити 
ста бил ни, као што смо пре 
две и по годи не обе ћа ли 
нашим сугра ђа ни ма – обја
шња ва дирек тор.

Три фу но вић је за крај под
се тио да је у току прет ход не 
две и по годи не, захва љу
ју ћи сред стви ма са виших 
нивоа вла сти, реа ли зо ван 
већи број вео ма бит них про
је ка та, међу који ма и бунар 
Б7/2 у Бешки, који је рађен 
2016. годи не, затим и бате
ри ја буна ра 24 на инђиј ском 
изво ри шту, као и тре нут но 
акту ел ни про је кат, пове зни 

цево вод Инђи јаБешка.
– Тако ђе смо, захва љу ју ћи 

сред стви ма са виших нивоа 
вла сти, ура ди ли и бате ри
ју буна ра 21 и део пове зног 
цево во да изме ђу бате ри је 
буна ра 20 и 21.  Већи део 
сред ста ва су издво ји ли Вла
да Вој во ди не, Упра ва за 
капи тал на ула га ња и ресор
ни покра јин ски секре та ри
јат, пусти ли у рад водо вод 

у Чор та нов ци ма. Сада смо 
на 290 при кљу ча ка и наста
вља мо даље, током сле де
ће годи не тре ба да при кљу
чи мо још 100 дома ћин ста ва, 
јер је тре нут но толи ко ново
под не тих зах те ва. Чим нам 
вре мен ски усло ви дозво ле, 
кре ће мо и са реа ли за ци јом 
тих при кљу ча ка – рекао је 
дирек тор Водо во да.

М. Ђ.

Дра го љуб Три фу но вић, дирек тор

НАГРА ЂЕ НИ ГИМ НА ЗИ ЈАЛ ЦИ

При зна ња тален то ва ним уче ни ци ма
Тро је уче ни ка инђиј ске 

Гим на зи је, Лен ка Радо је
вић, Михај ло Радо је вић 

и Тодор Белић део су награ
ђе них, тален то ва них уче ни ка 
са тери то ри је АП Вој во ди на 
у 2018. годи ни. Изме ђу оста
лог, мла дим Инђиј ци ма, пот
пред сед ник Покра јин ске вла де 
Ђор ђе Мили ће вић, зајед но са 
покра јин ским секре та ром за 
спорт и омла ди ну Вла ди ми ром 
Бате зом, уру чио је тра ди ци о
нал не покра јин ске награ де и 
при зна ња Таленти2018.

Награ ђе ни су уче ни ци основ
них, сред њих и музич ких шко
ла, који су пости гли прва места 
на репу блич ким и међу на род
ним так ми че њи ма у обла сти
ма нау ке, тех ни ке, умет но сти и 
јези ка, као и њихо ви мен то ри.

Лен ка Радо је вић и Тодор 
Белић, уче ни ци IV4 раз ре да 

инђиј ске Гим на зи је, били су 
држав ни прва ци, Лен ка на так
ми че њу из исто ри је, а Тодор 
из био ло ги је. Ово дво је тален
то ва них уче ни ка, пока за ло је 
завид но зна ње,   сва ко у свом 
пред ме ту и још јед ном потвр
ди ли да је Гим на зи ја расад ник 
успе шних и памет них мла дих 
људи.

Михај ло Радо је вић, уче ник 
III4 раз ре да, је у кон ку рен ци ји 
међу 300 уче ни ка, осво јио прво 
место на репу блич ком так ми че
њу из књи жев но сти, под нази
вом Књижевнаолимпијада.

Лен ка, Михај ло и Тодор су 
доби ли нов ча не награ де. Са 
њима су на све ча ној доде
ли у Вла ди Вој во ди не, биле 
и мен тор ке Дра ги ца Савић, 
про фе сор ка срп ског јези ка и 
књи жев но сти и Гора на Лукић, 
про фе сор ка био ло ги је.  М. Ђ.

 Гим на зиј лци са мен тор ка ма



70 26. DECEMBAR 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ПЕЋИН ЦИ: ПАКЕ ТИ ЋИ ЗА ПРЕД ШКОЛ ЦЕ И МАЛЕ ЂАКЕ

Нај ве ћа сре ћа су деч ји осме си

И ове годи не пећи нач ка локал на 
само у пра ва при пре ми ла је ново
го ди шње паке ти ће за децу из 

пред школ ске уста но ве и основ це, од 
првог до четвр тог раз ре да, у свих 15 
насе ља пећи нач ке општи не, као и за 
децу, која поха ђа ју спе ци јал на оде ље
ња у Купи но ву и Пећин ци ма. Уру че но 
је укуп но 1.557 паке ти ћа, а пред сед ник 
општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић 
уру чио је паке ти ће деци у Шима нов ци
ма.

Он је том при ли ком рекао да се 
Општи на Пећин ци тру ди да сва ке 
годи не обез бе ди ново го ди шње паке
ти ће, јер се деца нај ви ше раду ју ново
го ди шњим и божић ним пра зни ци ма, а 
нај ве ћа сре ћа су, како је рекао, упра во 
деч ји осме си.

– Ми жели мо да деци ту радост уве
ћа мо покло ни ма. У шима но вач ком 
врти ћу сам обе ћао деци и њихо вим 
вас пи та чи ма да ће, ако све буде текло 
по пла ну, за годи нудве доби ти нови, 
савре ме ни обје кат, тако да ће пред
школ ци има ти боље усло ве за бора
вак, а њихо ви вас пи та чи боље усло ве 
за рад. Када се вртић исе ли, те про
сто ри је поста ће каби не ти, тако да ће и 
шко ла бити на добит ку. Општи на вео

ма води рачу на о деци, од пред школ
ског узра ста, па до завр шет ка сред ње 
шко ле, када их чека посао у ком па ни
ја ма у рад ној зони у Шима нов ци ма. 
Они ма који желе да сту ди ра ју, локал
на само у пра ва пру жа подр шку кроз 
сту дент ске сти пен ди је и регре си ра ње 
тро шко ва пре во за, увек уз жељу да 
се по завр шет ку сту ди ја вра те у сво
ју општи ну и гра де кари је ру у некој од 
број них успе шних ком па ни ја. Украт ко, 
води мо јед ну модер ну локал ну само у
пра ву у којој се мисли о сва ком чове
ку  од рође ња, пре ко шко ло ва ња, до 
запо сле ња – рекао је први човек пећи
нач ке општи не.

Уче ни ци нижих раз ре да Основ
не шко ле „Душан Јер ко вић Уча“ из 
Шима но ва ца, при пре ми ли су богат 
ново го ди шњи про грам, а зајед но са 
пред сед ни ком Трбо ви ћем, паке ти ће је 
нај мла ђим Шима нов ча ни ма уру чи вао 
и пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Алек сан дар Ман дић.

Весе ло је било данас и у Купи но ву, 
где су се са пред школ ци ма и уче ни
ци ма нижих раз ре да Основ не шко ле 
„Душан Вука со вић Дио ген“ дру жи ли 
заме ник пред сед ни ка општи не Пећин
ци Зоран Вој кић и одбор ник Скуп шти не 

општи не Пећин ци из Купи но ва Милош 
Мари јан. Након поде ле паке ти ћа у 
врти ћу, уче ни ци су за госте при пре
ми ли малу при ред бу, а ново го ди шњу 
радост уве ли ча ли су лепим маскен ба
лом. Након при ред бе и поде ле паке ти
ћа, иза бра не су нај у спе шни је маске и 
нај бо ља екојел ка, које су ради ли уче
ни ци матич не шко ле у Купи но ву и под
руч них у Аша њи и Обре жу.

И деца у пећи нач ком врти ћу данас 
су уз песму и весе лу гра ју нестр
пљи во ишче ки ва ли Деда Мра за 

и паке ти ће, које су им уру чи ли начел
ни ца Оде ље ња за дру штве не делат
но сти Сне жа на Гагић и пред сед ник 
пећи нач ког Саве та месне зајед ни це 
Злат ко Јови чић. Након пред шко ла ца, 
Гагић и Јови чић су ново го ди шње паке
ти ће уру чи ли и уче ни ци ма нижих раз
ре да Основ не шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја“. 

У под руч ним шко ла ма и врти ћи ма 
широм општи не Пећин ци ново го ди
шње паке ти ће нај мла ђи ма, уру чи ва
ли су одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Пећин ци и пред сед ни ци саве та месних 
зајед ни ца, тако да су пред став ни ци 
локал не само у пра ве прак тич но сти гли 
до сва ког дете та у општи ни Пећин ци.

Председник Општине Жељко Трбовић поделио пакетиће деци
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Пећи нач ка Народ на библи о те ка 
при ре ди ла је у петак 14. децем
бра у холу Кул тур ног цен тра, 

пово дом обе ле жа ва ња 100 годи на од 
завр шет ка Вели ког рата, за све љуби
те ље исто ри је и писа не речи, про мо ци
ју књи ге Илијина прича, аутор ке Сне
жа не Алек сић из Боље ва ца. При сут на 
чита лач ка публи ка била је у при ли ци 
да чује објек ти ван, науч но реле ван тан 
начин којим је опи са но стра да ње Срба 
у Сре му после повла че ња срп ске вој
ске, након Срем ске офан зи ве.

Како је сама аутор ка рекла током 
про мо ци је, Срем ска офан зи ва која се 
дого ди ла изме ђу Цер ске бит ке и бит ке 
на Дри ни, у пери о ду од 6. до 14. сеп
тем бра 1914. годи не, за циљ је има ла 
да осла би кри ло аустро у гар ске вој ске, 
које је непре ста но бом бар до ва ло Бео
град. Међу тим, офан зи ва је тра ја ла 
све га неде љу дана, када аустро у гар
ска вој ска пра ви кон тра на пад на Дри
ну и срп ска вој ска се повла чи у Срби ју.

– Као епи лог све га тога јесте одма
зда аустро у гар ске вој ске над цивил
ним ста нов ни штвом Сре ма, у првом 
реду над Срби ма. Ја сам се јако у овој 
књи зи бави ла ста ти сти ком и непре
ста но поста вљам себи пита ње зашто 
нико после рата није о томе гово рио. 
О стра да њу Срба, али и Сло ва ка. 
Као неко ко при па да наро ду Сре ма 
који је стра дао, из села Боље ва ца, 

где су Срби и Сло ва ци, одра сла на 
тој некој при чи и тра ди ци ји, одго вор
но и сасвим аргу мен то ва но у књи зи 
доно сим подат ке да је сло вач ки народ 
непра вед но опту жен. Дра го ми је да 
овим писа њем поку ша вам да испра
вим неправ ду која је нане та, како срп
ском тако и сло вач ком наро ду. Ова 
књи га по први пут доно си такве подат
ке и наста ла је на осно ву веро до стој не 
доку мен та ци је, гра ђе похра ње не што 
у архи ву Срп ске пра во слав не цркве у 
Бољев ци ма, што у архи ву Исто риј ског 
архи ва Бео гра да – рекла је аутор ка 
Сне жа на Алек сић.

Како сто ји у рецен зи ји књи ге, Или
јинаприча је при ча о стра да њу, вите
штву и пожр тво ва њу сре мач ких Срба 
у Вели ком рату у којем су сви пре чан
ски Срби на раз ли чи те начи не били 
изло же ни тор ту ри, дис кри ми на ци ји и 
репре са ли ја ма као део наро да који 
је тежио наци о нал ном осло бо ђе њу и 
при са је ди ње њу Кра ље ви ни Срби ји. 

Поде ље на у три цели не – од почет
ка Вели ког рата, моби ли за ци је у Сре
му, пре ко Срем ске офан зи ве и њеног 
деј ство ва ња, повла че ња срп ске вој
ске и одма зде аустро у гар ске вој ске 
над цивил ним ста нов ни штвом Сре ма, 
као и интер на ци је, до кази ва ња оно
вре ме ни ка, књи га Илијинаприча сва
ка ко заслу жу је да се пом но про у чи и 
не забо ра ви. 

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА ПЕЋИН ЦИ

Стра да ње Сре маца 
у Вели ком рату

Дета љ са про мо ци је

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

Кон цер т
за пам ће ње

У пре пу ној сали Кул тур ног цен тра Пећин
ци, Дру штво за него ва ње народ не тра ди ци
је Пећинци пред ста ви ло се пећи нач кој 
публи ци ста рим и новим коре о гра фи ја ма, 
који ма је обе ле жи ло јуби лар них 35. годи на 
посто ја ња. На тра ди ци о нал ном годи шњем 
кон цер ту, у субо ту 15. децем бра, насту пи
ло је 120 чла но ва овог фол клор ног дру
штва, који су рас по ре ђе ни у чети ри ансам
бла – шко ла фол кло ра и деч ји ансамбл, 
под руко вод ством Сање Шијац ки, и при
прем ни и први изво ђач ки ансамбл, који 
успе шно води већ дуги низ годи на умет нич
ки руко во ди лац и коре о граф Вла да Радо
њић.

КУПИНОВО

Раз и гра на
про сла ва јуби ле ја

Дру штво за него ва ње народ не тра ди ци је 
Купиник про сла ви ло је, у субо ту 15. децем
бра у Купи но ву, уз песму и игру са при ја те
љи ма из чита ве Срби је, свој важан јуби леј 
 десет годи на успе шног рада и стал ног 
умет нич ког уса вр ша ва ња и осва ја ња 
публи ке широм Евро пе. За про те клих 
десет годи на, у окви ру више сек ци ја Купи
ника насту па ло је више од 600 деце, а 
њихов нај ве ћи успех је госто ва ње широм 
Срби је и Евро пе, где су про не ли нај леп шу 
и нај ве се ли ју сли ку свог зави ча ја, уби ра ли 
апла у зе публи ке и сте кли дра го це на 
познан ства и при ја тељ ста ва за цео живот. 

Један од осни ва ча и пред сед ник Дру
штва Купиник Бора Рани са вље вић, у освр
ту на про те клу деце ни ју рада, исти че да су 
сво јим успе шним насту пи ма љуби те љи 
песме и игре из Купи но ва, уве ли ко пре ва
зи шли прво бит не пла но ве и скром не амби
ци је од пре десет годи на. 
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ИНЂИ ЈА

Помоћ труд ни ца ма
Општи на Инђи ја доде љу је јед но крат ну 

помоћ неза по сле ним труд ни ца ма. Пра во на 
јед но крат ну нов ча ну помоћ неза по сле на 
труд ни ца оства ру је под усло ви ма да има 
пре би ва ли ште на тери то ри ји општи не 
Инђи ја, нај ма ње шест месе ци у тре нут ку 
под но ше ња зах те ва, да је неза по сле на, да 
је нај ма ње у два де сет осмој неде љи труд
но ће.

Зах тев за оства ри ва ње пра ва на јед но
крат ну нов ча ну помоћ, неза по сле на труд
ни ца под но си Цен тру за соци јал ни рад, уз 
који при ла же сле де ћу доку мен та ци ју: уве
ре ње о пре би ва ли шту, доказ да је неза по
сле на  уве ре ње Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње или лич на, изја ву ове ре на у 
скла ду са зако ном, као и дру ги дока зи, 
потвр ду над ле жне здрав стве не уста но ве о 
утвр ђе ном кален да ру  вре ме ну труд но ће.

Износ јед но крат не нов ча не помо ћи неза
по сле ној труд ни ци, испла ћу је се у виси ни 
про сеч не месеч не нето зара де по запо сле
ном у општи ни Инђи ја, пре ма послед њем 
обја вље ном подат ку репу блич ког орга на 
над ле жног за посло ве ста ти сти ке, у року од 
30 дана од дана пра во сна жно сти реше ња. 
Вође ње поступ ка и утвр ђи ва ње пра ва на 
јед но крат ну нов ча ну помоћ неза по сле ној 
труд ни ци врши Цен тар за соци јал ни рад 
Дунав у Инђи ји. М. Ђ.

СТАРА ПАЗОВА

Годи шњи кон церт 

Са пре ко две сто ти не игра ча на сце ни, 
Кул тур ноумет нич ко дру штво Младост
одр жа ло је свој годи шњи кон церт и ујед но 
про сла ви ло јуби леј од 65 годи на посто ја
ња, у Спорт ској хали у Новој Пазо ви. Поред 
осам ансам ба ла, који су изве ли сплет ига ра 
из чита ве Срби је, на сце ни је био и хор 
Основ не шко ле „Раст ко Нема њић  Све ти 
Сава“, вокал ни соли ста Сне жа на Мил ко
вић, као и Народ ни орке стар. Иза овог кул
тур ноумет нич ког дру штва је још јед на вео
ма успе шна годи на са пре ко 30 јав них 
насту па, две међу на род не тур не је и Сре бр
ном пла ке том на покра јин ском так ми че њу 
за мла ђе кате го ри је.

Награ да за успех
Вау че ром од 12 хиља да дина ра локал на 

само у пра ва награ ди ла је 17 сред њо шко ла
ца ром ске наци о нал но сти за добар успех 
оства рен током прет ход не школ ске годи не. 
Вау че ри су поде ље ни на осно ву Кон кур са 
који је рас пи са ло Оде ље ње за дру штве не 
делат но сти, у циљу моти ви са ња уче ни ка 
ром ске наци о нал но сти да уло же свој труд у 
сво је обра зо ва ње, а самим тим и про цес 
инклу зи је у дру штво. Кри те ри ју ми кон кур са 
били су, доња гра ни ца про сек 3,00, број 
оправ да них и нео прав да них изо ста на ка, 

вла да ње, али и акти ви зам у ром ској зајед
ни ци. Кон курс се реа ли зу је дру гу годи ну 
заре дом, док је ове годи не гото во удво стру
чен број уче ни ка који су испу ни ли усло ве, 
што је како су пору чи ли пред став ни ци 
локал не само у пра ве доказ да ова мера 
под сти че уче ни ке на боље резул та те. 
Награ ђи ва ње уче ни ка наста ви ће се и 
наред не годи не, али са нови ном, издва ја
њем сред ста ва и за основ це који пости жу 
добре резул та те током шко ло ва ња. Прет
ход ну школ ску годи ну, сред њу шко лу упи са
ло је 18 ром ских уче ни ка, од тога њих 10 је 
завр ши ло. Тре нут но је у ста ро па зо вач кој 
општи ни 52 ром ска сред њо школ ца, од те 
број ке њих 48 поха ђа наста ву у јед ној  од 
три ста ро па зо вач ке сред ње шко ле. Награ
де је у име локал не само у пра ве уче ни ци ма 
уру чио заме ник пред сед ни ка општи не, 
Милан Беа ра.

Улеп ша ни пра зни ци
Недав но је доде ље но 75 паке ти ћа за 

децу из 43 хра ни тељ ске поро ди це ста ро па
зо вач ке општи не као и џепа рац за ста ри је 
од 13 годи на, у окви ру тра ди ци о нал не 
акци је Цен тра за соци јал ни рад у сарад њи 
са локал ном само у пра вом и при ват ни ци ма 
са тери то ри је ста ро па зо вач ке општи не. У 
наред ном пери о ду, овом акци јом биће обу
хва ће но укуп но 452 дете та ста ро па зо вач ке 
општи не, поред деце у хра ни тељ ским 
поро ди ца ма и деца у СОС дечи јем селу 
Кра ље ву, дом ском сме шта ју, ста ра тељ ским 
поро ди ца ма и деца из соци јал но угро же них 
кате го ри ја дру штва, који ма ће на овај начин 
бити улеп ша ни пред сто је ћи пра зни ци.

Зим ске чаро ли је

Ново го ди шњи деч ји про грам, који сим бо
лич но носи назив Зимске чаролије ове 
годи не одр жао се 11. годи ну за редом у 
орга ни за ци ји ста ро па зо вач ког Цен тра за 
кул ту ру под покро ви тељ ством општи не 
Ста ра Пазо ва. Уочи два Божи ћа и ново го
ди шњих пра зни ка, 140 деце пред школ ског 
и основ но школ ског узра ста из Ста ре Пазо
ве, учи ни ли су ово го ди шњу зим ску чаро ли
ју нај број ни јом до сада, а нај бо љи, нај та
лен то ва ни ји и нај да ро ви ти ји Ста ро па зов ча
ни, на раз ли чи те начи не доча ра ли су пра
знич ну атмос фе ру. Једанаесту годи ну за 

редом уче ни ци из све три ста ро па зо вач ке 
основ не шко ле и врти ћа у јед но ча сов ном 
ново го ди шњем про гра му, који сим бо лич но 
носи назив Зимске чаролије, зајед но са 
Мињом Субо том, чека ју пред сто је ће божић
не и ново го ди шње пра зни ке. Орга ни за тор 
ове мани фе ста ци је је ста ро па зо вач ки Цен
тар за кул ту ру, а покро ви тељ општи на Ста
ра Пазо ва. Ово го ди шње Зимске чаролије, 
које су реви јал ног карак те ра, оку пи ле су 
нај ве ћи број уче сни ка до сада, што је само 
доказ да овај крај има чиме да се поно си.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пажљив ко
за све прва ке

У петак, 21. децем бра, Основ ну шко лу 
„Јован Попо вић“ у Срем ској Митро ви ци 
посе ти ли су заме ни ца гра до на чел ни ка Све
тла на Мило ва но вић и начел ник Град ске 
упра ве за сао бра ћај, кому нал не и инспек
циј ске посло ве Миро слав Јова но вић и 
поде ли ли уче ни ци ма првог раз ре да часо
пис Пажљивковаправилаусаобраћају. 

Пре ма речи ма начел ни ка Миро сла ва 
Јова но ви ћа и заме ни це гра до на чел ни ка 
Све тла не Мило ва но вић, овај илу стро ва ни 
часо пис наме њен је деци пред школ ског 
узра ста и прва ци ма, у циљу поди за ња 
њихо ве све сти о важно сти без бед ног уче
шћа у сао бра ћа ју. Савез за без бед ност сао
бра ћа ја Гра да у сарад њи са репу блич ком 
Аген ци јом за без бед ност сао бра ћа ја на 
овај начин наста вља кам па њу коју спро во
ди већ више годи на. 

Како начел ник Јова но вић наво ди, циљ 
наци о нал не стра те ги је, који под ра зу ме ва 
да 2020. годи не не буде деце поги ну ле у 
сао бра ћа ју, на овај начин осли кан је и у 
локал ној стра те ги ји о без бед но сти у сао
бра ћа ју. Н. М.

РУМА

Саве з за Срби ју
Пред став ни ци Демо крат ске стран ке, 

Срп ског покре та Две ри, Леви це Срби је и 
Орга ни за ци је Дра га на Ђила са, пот пи са ли 
су 13. децем бра, у про сто ри ја ма Демо крат
ске стран ке у Руми, спо ра зум за Савез за 
Срби ју.

У спо ра зу му исти чу да су Савез за Срби
ју пре по зна ли као модел оку пља ња патри
от ских и демо крат ских опо зи ци о них капа
ци те та, као и да подр жа ва ју Про грам у 30 
тача ка Саве за за Срби ју, уз ува жа ва ње 
свих међу соб них поли тич ких и иде о ло шких 
раз ли ка, којих су у пот пу но сти све сни. 

У име локал них орга ни за ци ја, које су пот
пи са ле овај спо ра зум, фор ми ран је локал
ни одбор Саве за за Срби ју рум ске општи
не, као оквир за дело ва ње на том нивоу.

С. Џ.
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При јем у општи ни

Руко ме та ши це инђиј ског Желе зни ча ра 
осво ји ле су Куп Вој во ди не побе див ши у 
фина лу фаво ри зо ва ну ново сад ску Вој во ди
ну резул та том 26:22 (12:11). Фан та стич ну 
игру еки пе из Инђи је, обе ле жи ле су гол ман
ка Тама ра Костић, која је про гла ше на за 
нај бо љег чува ра мре же, и два одлич на 
бека, Сла ђа на Жигић и Кри сти на Цви ја но
вић, које су иза бра не за нај бо ље игра чи це. 
Меда ље и пехар осва ја ча ово го ди шњег 
Купа, игра чи ца ма и струч ном шта бу, уру чи
ли су истак ну ти руко мет ни рад ник Момир 
Рнић и покра јин ски секре тар за спорт и 
омла ди ну Вла ди мир Батез.

За побед ни це Купа Вој во ди не, у четвр
так 20. децем бра, орга ни зо ван је све ча ни 
при јем у згра ди Општи не Инђи ја, којем је 
при су ство вао и пред сед ник Вла ди мир Гак. 
Он је иста као да овај успех има посе бан 
зна чај, има ју ћи у виду да се клуб до пре 
две годи не нала зио пред гаше њем, услед 
ката стро фал них поте за прет ход не упра ве, 
која је ство ри ла више ми ли он ске дуго ве. 

– Тре ба да буде мо поно сни на наше 
руко ме та ши це, али и упра ву клу ба и струч
ни штаб, јер су вео ма озбиљ но ради ли и 
нису оду ста ли. Сто га је наша оба ве за, а 
сада смо и у при ли ци, да заи ста на пра ви 
начин помог не мо овој еки пи. Још јед ном им 
чести там на успе ху и нада мо се да ће се 
ЖРК Желе зни чар вра ти ти тамо где му је 
место, у Супер А лигу Срби је – изја вио је, 
на све ча ном при је му, Вла ди мир Гак. 

М. Ђ.

ТАЛЕНТИ 2018.

Награђени Андреј
и Визу ра 

Ђор ђе Мили ће вић, пот пред сед ник 
Покра јин ске вла де и Вла ди мир Батез, 
покра јин ски секре тар за спорт и омла ди ну, 
уру чи ли су даро ви тим уче ни ци ма, тра ди ци
о нал не покра јин ске награ де и при зна ње 
Таленти 2018. Међу награ ђе ни ма је и 
Андре ја Радо ва но вић, уче ник четвр тог раз
ре да ОМШ „Тео дор Тоша Андре је вић“ и то 
за врхун ске резул та те, које је пости гао 

прет ход не годи ни, у обла сти музи ке, уз 
помоћ мен то ра проф. Дами ра Васи ље ви ћа 
Тоски ћа. У Покра јин ској вла ди је одр жа на и 
све ча ност, на којој је уру че но нај ви ше 
покра јин ско при зна ње у обла сти спор та, 
Вихор2018. Међу награ ђе ни ма, нашао се и 
Одбој ка шки клуб Визу ра из Руме, као првак 
Срби је. С. Џ.

Признање 
Александру

Уче ник дру гог раз ре да Основ не музич ке 
шко ле „Филип Вишњић” у Шиду, Алек сан
дар Сла ву је вић, такође је добит ни к пре сти
жне награ де Тален ти 2018. Алек сан дар је 
уче ник на одсе ку хар мо ни ка, а настав ни ца 
му је Јеле на Мар ти но вић. Д. П.

ПЕЋИН ЦИ

Успе шне
вас пи та чице

Са циљем што успе шни јег рада са 
децом, вас пи та чи и струч но осо бље пећи
нач ке Пред школ ске уста но ве „Вла да 
Обра до вић Каме ни” кон стант но раде на 
струч ном уса вр ша ва њу. Тим пово дом на 
Тари је, од 6. до 9. децем бра, одр жа на 
Струч на кон фе рен ци ја за вас пи та че, која 
је оку пи ла 500 вас пи та ча и струч них рад
ни ка пред школ ских уста но ва из Срби је, 
Црне Горе, Маке до ни је, Босне и Хер це го
ви не.

Један од радо ва била је и пре зен та ци ја 
ПУ „Вла да Обра до вић Каме ни“ Пећин ци, 
на тему Срединауфункцијимрежеподр
шке за децу из ризичних група, а пре ма 
речи ма дирек то р ке Ани те Вол чев ски, пре
зен та ци ја је при ка за ла вео ма успе шан рад 
Шко ли це живо та у Доњем Товар ни ку и 
модел успе шног укљу чи ва ња деце из мар
ги на ли зо ва них и ризич них гру па у редо ван 
вас пит нообра зов ни рад. Ауто ри рада су 
Ката ри на Кокар Чубри ло и Жакли на 
Живић, као вас пи та чи из Доњег Товар ни
ка, Ната ша Јови чић, педа гог и Вален ти на 
Шљу кић, педа гог као тех нич ка подр шка. 

ПРЕДСТАВА У РУМИ

Коре шпо ден ци ја

Позо ри шна сезо на у 2018. годи ни у рум
ском Кул тур ном цен тру „Бра на Црн че вић“ 
завр ше на је на нај бо љи могу ћи начин, 
пред ста вом Корешподенција бео град ског 
Зве зда ра теа тра. Пред ста ва је рађе на по 
јед ном тому Пеки ће вог Златногруна, који 
је дра ма ти зо вао Бори слав Михај ло вић 
Михиз, у режи ји Гор чи на Сто ја но ви ћа и 
изво ђе њу одлич них глу ма ца Ани це Добре, 
Бра ни сла ва Лечи ћа, Бран ка Вида ко ви ћа, 
Слав ка Штим ца, Јеле не Сту пља нин и мла
дог Јоа ки ма Таси ћа. Током ове годи не рум
ска публи ка, у гото во увек пуној Вели кој 
дво ра ни, могла је да погле да добре пред
ста ве. Неке од њих су Вели ка дра ма, Ноћ на 
стра жа, Зашто је полу део госпо дин Р, Жен
ски орке стар, Дон Жуан. Бар пре ма наја ва
ма, први ће у јану а ру наред не годи не, пред 
рум ском публи ком насту пи ти попу лар ни 
лико ви из Државногпосла. С. Џ.

SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА: Или ја и Љиља на 
Булић  Сте ја нов ци, Бошко и Јеле на Капе
та но вић  Рума, Милан и Кри сти на Пет
ков ски  Срем ска Митро ви ца, Мили јан и 
Дан ка Мамлић  Срем ска Митро ви ца, 
Игор и Мари ја на Кера ви ца Шид, Миро
слав и Ната ли ја Вели ћан ски  Мара дик, 
Мики ца и Анђа Нешко вић  Босут.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Милан и Радој ка Јов
ко вић  Јаме на, Бојан и Ката ри на Крстић 
 Срем ска Митро ви ца, Мир ко и Јеле на 
Трку ља  Рума, Небој ша и Сан дра Попо
вић  Рума, Новак и Мај да Коса но вић  
Срем ска Митро ви ца, Алек сан дар и Алек
сан дра Спа сић  Шид, Душан и Јова на 
Бабић  Бин гу ла, Нико ла и Татја на Милан
ко вић  Шид, Алек сан дар и Сла ђа на 
Марић  Рума, Душко и Боја на Бал ва но
вић  Лаћа рак, Алек сан дар и Вери ца 
Соврић  Путин ци.

УМР ЛИ: Меда ко вић Гој ко рођ. 1946, 
Милин ко вић Сто јан ка рођ. 1937, Попо вић 
Мира рођ. 1951, Оро зо вић Мир ја на рођ. 
1964, Марин ко вић Миле на рођ. 1931, 
Живој но вић Слав ка рођ. 1937, Бућин 
Ненад рођ. 1952, Моми ро вић Бој ка рођ. 
1937, Миља но вић Мил ка рођ. 1937, Лалић 
Милан рођ. 1932, Михај ло вић Сав ка рођ. 
1940, Коса но вић Анка рођ. 1923, Брко вић 
Љуби ца рођ. 1940, Мар ја но вић Вери ца 
рођ. 1941, Гобор Иван рођ. 1939, Јев тић 
Миро слав рођ. 1942, Чиго ја Милош рођ. 
1932, Ива но вић Миле на рођ. 1932. 

RUMA

УМР ЛИ: Слав ко Јаца но вић, рођ. 1950. 
год,  Мара Томић, рођ. 1932. год, Ран ко 
Бабић, рођ. 1941. год,  Гро зда Рат ко вић, 
рођ. 1944. год.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
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Покер између коцке и спорта

Милош Шкр бић из Срем ске Митро ви це 
осво јио је на покер тур ни ру у Лас 
Вега су мили он дола ра. Ова вест оби

шла је Срби ју про те кле неде ље, а Митров ча
ни су се редом пита ли ко је тај ком ши ја, који 
је уле тео у лову. Милош је сти гао до фина ла, 
где га је у директ ном дуе лу побе дио Аме ри
ка нац Дилан Лин де, који је узео нешто више 
од мили он и по зеле них нов ча ни ца.

Тре ба напо ме ну ти да је Шкр бић до сада 
осво јио на тур ни ри ма око 1.500.000 дола ра. 
Зани мљи во је и да је у окто бру ове годи не 
осво јио 240.000 евра на тур ни ру у Чешкој. И 
поред тога, он није Србин са нај ве ћом зара
дом од покер тур ни ра. На првом месту је 
рође ни Бео гра ђа нин, са пре би ва ли штем у 
Маја ми ју, Анђел ко Андре је вић, који је до 
сада згр нуо 3,6 мили о на дола ра. Иза њега је 
Огњен Шеку ла рац са 1,7 мили о на дола ра. 
Шкр бић је на тре ћем месту. Митров ча ни ма 
ће бити зани мљи во и да је још један њихов 
сугра ђа нин при лич но успе шан у кар та њу. 
Нико ла Ристи во је вић се добро коти ра и до 
сада је осво јио око 150.000 дола ра.

Ова кве вести често буде интри ге. Да ли је 
покер чисто коц ка ње или нешто више од 
тога? Да ли од поке ра може да се живи? Шта 
ће сад он са толи ким пара ма? Да ли ће их 
спич ка ти као пра ви коц кар или памет но уло
жи ти? Мишље ња су углав ном поде ље на. 

Већи на људи у Срби ји није баш упо зна та 
са про фе си о нал ним игра њем поке ра. Када 
се спо ме не ова игра, обич но је први сино ним 
Божа зва ни Пуб или тро ше ње дедо ви не. Јед
ном реч ју – коц ка. Међу тим, када мало загре
бе те испод повр ши не, виде ће те да на све ту 
посто је хиља де про фе си о на ла ца који ма је та 

игра живот на оку па ци ја. Ако неко мисли да је 
Митров ча нин пао са неба директ но у Лас 
Вегас, учипиосе 10.000 дола ра и узео мили
он че, грд но се вара. Ти људи се већ годи на
ма так ми че на тур ни ри ма широм све та. Тур
ни ри су медиј ски испра ће ни, посто је гоми ле 
спон зо ра који се врте око тих дога ђа ја. И 
јед на наша спорт ска теле ви зи ја има еми си је 
посве ће не поке ру. Ина че, посто ји чак ини ци
ја ти ва да се ова кар та шка игра увр сти у про
грам Олим пиј ских ига ра.

И опет се вра ћам на диле му – спорт или 
коц ка. Чиње ни ца је да је у ту игру упле те но 
мно го фак то ра. Тре ба кал ку ли са ти, пла ни ра
ти, пра ти ти кар те, ана ли зи ра ти про тив ни ка, 
памет но бара та ти сте че ним жето ни ма. Па 
опет, на кра ју, ту је тај фак тор сре ће који не 
може да се игно ри ше. Неко би рекао, џаба ти 
сав труд, ако те неће кар та. И ту је у пра ву.

Ипак, мислим да про фе си о нал ни покер 
све више личи на спорт. У реду, потреб
на је сре ћа. Али, како обја сни ти чиње

ни цу да посто ји одре ђен број игра ча који 
доми ни ра ју у поке ру и често сти жу до саме 
завр шни це вели ких тур ни ра? Ту тео ри ја о 
сре ћи пада у воду. На кра ју кра је ва, није ли у 
сва ком спор ту нека да потре бан спој срећ них 
окол но сти да би се дошло до успе ха?

Живот је уства ри, сам по себи коц ка. Неко 
игра на сигур но, буде паси ван до кра ја живо
та, па жали за про пу ште ним шан са ма. Неко 
ризи ку је и тра жи узбу ђе ња. Неком су добре 
кар те поде ље не већ у првој руци, док је 
неком живот вечи та бор ба, пуна успо на и 
падо ва. Јед но је сигур но, поке ра ши редов но 
све то про жи вља ва ју – за сто лом. Живот је 
нека дру га пар ти ја поке ра.

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Милош Шкр бић и Нико ла Ристи во је вић на тур ни ру у шпан ској Мар бе љи
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САОП ШТЕ ЊЕ МУП 
УОЧИ ПРА ЗНИ КА

Апел
гра ђа ни ма 

Уочи пред сто је ћих ново
го ди шњих и божић них пра
зни ка, апе лу је мо на гра ђа
не да не реме те јав ни ред 
и мир и да не угро жа ва ју 
сво ју и без бед ност дру гих 
осо ба, иза зи ва њем туче и 
уче ство ва њем у тучи, упо
тре бом пиро тех нич ких 
сред ста ва, а посеб но, 
пуца њем из ватре ног оруж
ја.

При пад ни ци поли ци је 
оба вља ће поја ча не патр
ол не и позор нич ке актив
но сти на град ским трго ви
ма и у бли зи ни већи не уго
сти тељ ских обје ка та, где 
ће бити орга ни зо ва на 
ново го ди шња сла вља. 

Сао бра ћај ни поли циј ски 
слу жбе ни ци пред у зи ма ће 
поја ча не кон тро ле уче сни
ка у сао бра ћа ју, посеб но 
воза ча мотор них вози ла, 
на које апе лу је мо да 
дослед но пошту ју све сао
бра ћај не про пи се, наро чи
то забра ну вожње под ути
ца јем алко хо ла и забра ну 
вожње непри ла го ђе ном 
брзи ном усло ви ма сао бра
ћа ја и ста њу пута.

Под се ћа мо гра ђа не да је 
зако ном изри чи то забра
ње на упо тре ба пиро тех
нич ких сред ста ва (петар
ди, ватро ме та, итд) у 
затво ре ном про сто ру, на 
јав ним мести ма где се оку
пља већи број лица, у пре
во зним сред стви ма, у бли
зи ни запа љи вих мате ри ја. 

Забра ње на је про да ја 
пиро тех нич ких сред ста ва 
деци и мало лет ним осо ба
ма.

Апе лу је мо на гра ђа не да 
не купу ју пиро тех нич ка 
сред ства на пија ца ма и 
улич ним тезга ма, која су 
често сум њи вог ква ли те та. 
Физич ка и прав на лица 
која нео вла шће но про да ју 
пиро тех ни ку, биће санк ци
о ни са на у скла ду са зако
ном, а неле гал на пиро тех
нич ка сред ства оду зе та.

За вре ме пра зни ка, гра
ђа ни ће моћи у хит ним слу
ча је ви ма да пре да ју зах тев 
или подиг ну лич ну кар ту, 
пасош, сао бра ћај ну или 
возач ку дозво лу. 
Свим гра ђа ни ма Сре ма 
жели мо срећ не и без бед не 
ново го ди шње и божић не 
пра зни ке. 
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МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА: ОДР ЖА НА ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Ваке се речи гово ру у Мачви
Пред ста вља ње књи ге Вакесеречи

говору у Мачви, ауто ра Дра га на 
М. Аври ћа и Мио ми ра Фили по ви

ћа Фиће, одр жа но је 23. децем бра у 
Мачван ској Митро ви ци. Писци су се 
нај пре захва ли ли при сут ни ма на дола
ску, али и спон зо ри ма, који су омо гу ћи
ли штам па ње књи ге. Осим ауто ра, о 
књи зи је гово ри ла и проф. др Сла ђа на 
Миленковић, при ма ри јус док тор Пре
драг Тојић, Бошко Радић и др Анђел ка 
Лазић.

Иде ја за писа ње ова квог реч ни ка се 
роди ла тако што су ауто ри уви де ли, да 
је срп ски језик данас склон еко но мич
но сти, да се неке речи више не кори сте 
и самим тим хте ли су да се овом књи
гом сачу ва ју од забо ра ва мачван ски 
ста ри ји изра зи. Тако ђе, један од моти ва 
је и жеља да се моти ви ше даље про у
ча ва ње мачван ског гово ра.

Сла ђа на Миленковић је наве ла да се 
у реч ни ку могу наћи аутен тич не мачван
ске лек се ме са кон тек стом. Иста кла је, 
да је посто ја ње ова к вог реч ни ка важно, 
јер ће послу жи ти за даља лин гви стич ка 
истра жи ва ња, кон крет но мачван ског 
гово ра. 

Анђел ка Лазић је рекла, да ова књи га 
пред ста вља дра го це ност, зато што је 
мачван ски живи говор вео ма мало про
у ча ван. Тако ђе, она је пре по зна ла да 
би се овај реч ник могао наћи у библи о
те ка ма на језич ким факул те ти ма. 

Посе ти о ци ма се обра тио један од 
ауто ра, Дра ган М. Аврић, који је рекао, 
да је са Мио ми ром Фили по ви ћем хтео 
да овом књи гом осве тли  барем мало 
мачван ски дух и коре не, и да се у књи
зи нала зи две до три хиљаде одред ни
ца.  З. Попо вић

У реч ни ку се могу наћи раз не речи, 
које осли ка ва ју сам мачван ски карак
тер. 

А јок! – Не може!
Арло ва ти – кра сти 
Аса – баса – неспрет но, непро ми
шље но
Буди ја – ћур ка
Вило ре та – огра да
Дудли ца – цуц ла
Ениш! – Ено га тамо
Ерла во – кри во
Иксан – човек
Имен то ва ни – име но ва ти
Лин дра во – без чвр сти не

Маши на – шиби ца
На ерке – накри во
Ојтрос – јутрос
Пар ба – пар ни ца
Рашу ти ти – ски ну ти црни ну
Семељ ка – семен ка
Точу ра – бунар пија ће воде
Ћаге – доку мен та
Ук – жур ба, јур ња ва
Фла стич но – пла стич но
Цику лар – цир ку лар
Чаво љак – ситан куку руз
Џуџа – сиро ви на, сеља чи на
Шавољ – дрве на посу да за воду
Шта би ло – било шта, нешто мало
Шушу ме тан – умно поре ме ћен ...

Ениш фластична вилорета

Дета љ са про мо ци је

Рума: Куда за дочек Нове годи не

Алек сан дар Бебић, Јован Јак шић, Мари на Илић, Сини ша Милин ко вић, Лиди ја Јер гић, Миро слав Суче вић и Ненад Мили вој че вић

Алек сан дар Бебић, уче ник: Нову годи
ну ћу веро ват но, ако не будем радио, доче
ка ти кући, са дру штвом. Тако је било и 
про шле годи не и лепо смо се про ве ли.

Јован Јак шић, уче ник: Ја ћу Нову годи
ну доче ка ти у Бео гра ду, идем на Баја гин 
кон церт, са девој ком и дру штвом.

Мари на Илић, уче ни ца: Нову годи ну 
доче ку јем у Руми. Орга ни зу је мо дочек код 
дру га ри це кући, оку пи ће се нас неко ли ко. 
Сва ко ће дати нешто нов ца да купи мо пиће 
и хра ну и оче ку јем да се лепо про ве де мо.

Сини ша Милин ко вић, возач: Нову годи

ну ћу про ве сти у кру гу поро ди це, супру га и 
ја са при ја те љи ма, док ће нам деца ићи у 
Нови Сад и Бео град. То је тра ди ци ја, ми 
смо бли зу Град ског трга, онда се оку пи мо 
код нас, мало и иза ђе мо. Спре ма мо бога ту 
трпе зу, пиће, лага ну музи ку и ТВ, тако сва ке 
годи не. Све нај леп ше желим сви ма, здра
вља и мира. Да се мање гле да ТВ, поли ти ка 
и рија ли ти, да се људи опу сте и дру же.

Миро слав Суче вић, дипло ми ра ни 
прав ник: Нову годи ну ћу доче ка ти кући, са 
поро ди цом и при ја те љи ма. И рани јих годи
на сам тако, у ужем кру гу доче ки вао Нову 

годи ну, не волим гужву. Ја бих сви ма у 
Новој годи ни поже лео да, пре све га, буду 
здра ви, а за оста ло ћемо се већ сна ћи.

Лиди ја Јер гић, сту дент ки ња: За Нову 
годи ну ћу веро ват но ићи у неки кафић, 
нека жур ка са дру штвом. Сви ма бих у сле
де ћој годи ни поже ле ла успе ха и да им се 
све жеље оства ре.

Ненад Мили вој че вић, службеник: Ја ћу 
веро ват но бити у кру гу поро ди це, то ми је 
нека ко као и сва ки дру ги дан, не дајем томе 
неки већи зна чај. Сви ма бих поже лео пуно 
здра вља, сре ће и успе ха у наред ној годи ни.
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ОВАН: Изне над не 
про ме не на послу 
реме те ваш сва ко
днев ни ритам, али у 

свом типич ном мани ру делу је те 
врло енер гич но и не оду ста је те 
од зацр та них циље ва. Задо вољ
ство и хар мо ни ја која вас пра ти у 
поро дич ном живо ту или у одно су 
са воље ном осо бом, пози тив но 
се рефлек ту је на ваше пона ша
ње и изглед. 

БИК: Осе ћа те кре а
тив ну инспи ра ци ју и 
потре бу да про ши ри
те сво је види ке. 

Важно је да при ла го ди те свој 
про фе си о нал ни стил и вред но
сне кри те ри ју ме пре ма зајед нич
ким инте ре си ма. Емо тив ни 
занос у вама буди нове иде је и 
под сти че вели ку радост. Љубав
на хар мо ни ја пози тив но ути че на 
ваше ком плет но само по у зда ње 
и на вели ки занос. 

БЛИ ЗАН ЦИ: У досто
јан стве ном сти лу и 
без суви шних пита ња 
при хва та те нечи је 

кри тич ко мишље ње које вам се 
не допа да. Усме ри те сво ју кре а
тив ну енер ги ју у кори сном прав
цу и стр пљи во саче кај те на одго
ва ра ју ће усло ве. Сво ја осе ћа ња 
не може те да под ве де те под 
нека разум на мери ла, али то 
вам неће сме та ти да оства ри те 
сво је љубав не наме ре.

РАК: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и има
те врло амби ци о зне 
пла но ве. Уз одре ђе

ну дозу мудро сти и са добро 
осми шље ним поте зи ма лако 
може те да оства ри те сво је 
послов не наме ре. Ста ло вам је 
да одр жи те роман тич ну сли ку у 
одно су са бли ском осо бом. 
Ваша емо тив на инспи ра ци ја 
поне кад пре ва зи ла зи и нечи ја 
скри ве на машта ња. 

ЛАВ: Ста ло вам је 
да буде те запа же ни 
у послов ним кру го
ви ма, али све има 

сво ју цену или разум ну гра ни цу, 
до које вам је дозво ље но да 
импро ви зу је те са ори ги нал ним 
иде ја ма. У љубав ном живо ту 
углав ном се упра вља те пре ма 
сво јим емо тив ним импул си ма и 
потре ба ма. Парт нер са при мет
ним него до ва њем слу ша ваше 
иде је. Про на ђи те склад ну фор
му лу. 

ДЕВИ ЦА: Врло сте 
енер гич ни у ситу а ци
ја ма када бра ни те 
сво је послов не 

циље ве и инте ре се, али нема те 
довољ но кон цен тра ци је да се 
посве ти те детаљ ној ана ли зи 
дога ђа ја. Важно је да раци о нал
но кори сти те сво ју енер ги ју и 
вре ме. Ком пли мен ти које доби
ја те од неко га са стра не, наво де 
вас на погре шна оче ки ва ња. 

ВАГА: На врло успе
шан и ефи ка сан 
начин може те да 
завр ши те низ послов

них дого во ра на раз ли чи тим 
стра на ма. На ваше само по у зда
ње додат но ути чу пози тив ни 
комен та ри и сја јан ути сак о коме 
се гово ри. Парт нер поне кад уме 
да поре ме ти ваш емо ти ван 
ритам, на сре ћу уме те да се ори
јен ти ше те пре ма кре а тив ним 
садр жа ји ма и новим изво ри ма 
радо сти. 

ШКОР ПИ ЈА: Пра ти 
вас неиз ве сност у 
про це ни нових дога
ђа ја на послов ној 

сце ни. Не кри је те да су ваша 
оче ки ва ња вели ка, међу тим при
ме ћу је те да сарад ни ци цесто 
мења ју сво је мишље ње. Осло ни
те се на прак ти чан дух и на спо
соб ност ана ли тич ког расу ђи ва
ња. Иако ваш љубав ни однос 
није пре те ра но иди ли чан , то вам 
неће сме та ти да се пред ста ви те 
у пози тив ном све тлу. 

СТРЕ ЛАЦ: Захва љу
ју ћи доброј вешти ни 
пре го ва ра ња успе ва
те да се укло пи те и 

послов не дого во ре. Про ши ри те 
сво ја про фе си о нал на инте ре со
ва ња у раз ли чи тим прав ци ма 
изра жа ва ња. Нега тив на тен зи ја 
која посто ји изме ђу вас и воље не 
осо бе тре ба да вас покре не на 
нови импулс и љубав но збли жа
ва ње. Учи ни те све да усре ћи те 
воље ну осо бу. 

ЈАРАЦ: У неким изне
над ним дога ђа ји ма 
мора те дело ва ти тре
зве но. Поне кад 

посто је про бле ми који зах те ва ју 
фазу кре а тив не инку ба ци је, пре 
него што се искри ста ли ше доба 
одлу ка. У одно су са парт не ром 
честе про ме не рас по ло же ња 
ства ра ју додат ну нер во зу. Дога
ђа ји из вашег љубав ног живо та 
не тре ба да зао ку пља ју пажњу 
јав но сти. Буди те дис крет ни. 

ВОДО ЛИ ЈА: Уме те 
да про це ни те повољ
ну ситу а ци ју и веру је
те у сво је зна ње. 

Важно је упо тре би те прак тич но 
иску ство и да пра вил но зашти ти
те сво је инте ре се. У одно су са 
воље ном осо бом, боље је да 
неке ства ри мудро пре ћу ти те 
него да заго ва ра те дија лог који 
води ка ривал ству или рас пи ри
ва њу ниских стра сти. 

РИБЕ: Поку ша ва те 
да про ме ни те уста
ље на пра ви ла на 
послов ној сце ни, али 

при ме ћу је те изве сно него до ва
ње. Око ли на није заин те ре со ва
на да подр жи ваше савре ме не 
иде је о посло ва њу. Довољ но сте 
сна ла жљи ви да оства ри те раз
ли чи те емо тив не кон так те, али 
не воли те да се нала зи те на 
мети нечи јег испи ти ва ња. 

VREMEPLOV
26. де цем бар

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

27. де цем бар
1822. Ро ђен фран цу ски хе ми
чар и би о лог Луј Па стер. Из у мео 
вак ци ну про тив бе сни ла, 
ан трак са и цр ве ног ве тра и 
по сту пак кон зер ви ра ња хра не 
спре ча ва њем раз мно жа ва ња 
бак те ри ја, ка сни је на зван па сте
ри за ци ја. Осно вао ми кро би о ло
ги ју и сте ре о хе ми ју, 1888. ор га
ни зо вао ин сти тут, ка сни је 
на зван по ње му. 

28. де цем бар
1869. Ви ли јем Семпл из Оха ја 
па тен ти рао жва ка ћу гу му. 
1895. У па ри ском ре сто ра ну 
Гран ка фе, бра ћа Луј и Огист 
Ли ми је ор га ни зо ва ла пр ву 
филм ску про јек ци ју.
1925. Ру ски пе сник Сер геј Је се
њин из вр шио са мо у би ство.  

29. де цем бар
1921. Ро ђен срп ски пи сац 
До брица Ћо сић. 
1981. Умро хр ват ски књи жев ник 
Ми ро слав Кр ле жа.

30. де цем бар
1865. У Бом ба ју ро ђен ен гле ски 
пи сац Радј ард Ки плинг, мај стор 
крат ких при ча у ко ји ма је при ка
зао жи вот у Ин ди ји. До бит ник 
Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност 1907. 
1922. Зва нич но осно ван Са вез 
Со вјет ских Со ци ја ли стич ких 
Ре пу бли ка, ства ра њем кон фе
де ра ци је Ру си је, Бе ло ру си је, 
Укра ји не и Тран скав ка ске Фе де
ра ци је. 

31. де цем бар
1845. Ро ђен је Ни ко ла Па шић.
1911. Ма ри ја Скло дов ска Ки ри 
до би ла је дру гу Но бе ло ву 
на гра ду за хе ми ју за ис тра жи ва
ње ра ди о ак тив них еле ме на та. 
Пр ву је 1903. по де ли ла је са 
су пру гом Пје ром и Бе ке ре лом.

1. ја ну а р
45. п.н.е. Сту пио је на сна гу 
но ви, Ју ли јан ски ка лен дар, 
ко јим је Гај Ју ли је Це зар, пре ма 
са ве ти ма грч ког астро но ма из 
Алек сан дри је Со си ге на, ре фор
ми сао ра чу на ње вре ме на та ко 
што је за по че так го ди не од ре
дио 1. ја ну ар уме сто 1. мар та. 
1582. Па па Гр гур XIII  је ре фор
ми сао  ка лен дар, што је нај ве ћи 
број зе ма ља при хва тио, док су 
Ју ли јан ски за др жа ле срп ска, 
ру ска и још не ке пра во слав не 
цр кве.
1915. Ро ђен је срп ски пи сац 
Бран ко Ћо пић, на ста вљач тра
ди ци је се о ске при по вет ке срп
ског ре а ли зма (Ко чић, Ћо ро вић, 

Ве се ли но вић). Ху мо ри ста, 
аутор ро до љу би ве и де чи је по е
зи је, је дан је од нај плод ни јих и 
нај по пу лар ни јих ју го сло вен ских 
пи са ца у пе ри о ду по сле Дру гог 
свет ског ра та. Го ди не 1984. 
из вр шио је са мо у би ство (Под 
Гр ме чом, До жи вља ји Ни ко ле ти
не Бур са ћа, Глу ви ба рут, Осма 
офан зи ва, Ба шта сље зо ве 
бо је).

2. ја ну ар
1898. Ро ђе на срп ска глу ми ца 
Љу бин ка Бо бић. 

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

4. ја ну ар
1494. Штам па ри ја у Це ти њу 
штам па ла пр ву књи гу на срп
ском је зи ку, Ок то их пр во гла
сник, Ђур ђа Цр но је ви ћа и 
штам па ра Ма ка ри ја, јед ну од 
нај ви ше ко ри шће них бо го слу
жних књи га у Срп ској пра во
слав ној цр кви. 
1785. Ро ђен не мач ки пи сац 
Ја коб Грим. 
1809. Ро ђен фран цу ски учи тељ 
Луј Брај, ко ји је 1829. из у мео 
си стем пи сма за сле пе, Бра је ва 
азбу ка. 
1960. У са о бра ћај ној не сре ћи 
по ги нуо фран цу ски пи сац Ал бер 
Ка ми, до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност 1957.

5. ја ну ар
1991. Умро срп ски пи сац Вас ко 
По па. 

6. ја ну ар
1919. Умро је Те о дор Ру звелт, 
пред сед ник САД (190109). 
1929. Ју го сло вен ски краљ Алек
сан дар I Ка ра ђор ђе вић уки нуо 
је Ви дов дан ски устав, рас пу
стио На род ну скуп шти ну и 
за вео лич ну власт у др жа ви. 

7. ја ну ар
1610. Ита ли јан ски астро ном и 
ма те ма ти чар Га ли лео Га ли леј 
от крио је Ју пи те ро ве ме се це 
Ио, Евро пу, Га ни мед и Ка ли сто. 
1943. У Њу јор ку је умро Ни ко ла 
Те сла, срп ски на уч ник и про на
ла зач на по љу елек тро тех ни ке 
и ра диотех ни ке. Од 1884. до 
смр ти жи вео је у САД, где је 
па тен ти рао око 700 про на ла за
ка од ко јих не ко ли ко де се ти на 
има ши ро ку при ме ну.

8. ја ну а р
1935. Ро ђен је аме рич ки му зи
чар Ел вис Арон При сли, краљ 
ро ка, из у зет но по пу ла ран пе де
се тих и ше зде се тих го ди на 20. 
ве ка. 
1942. Ро ђен је Сти вен Хо кинг.
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Радост у топлој соби
Деве то го ди шњи Алек сан дар Панић и 

њего ва мај ка Милан ка (43), из Срем ске 
Митро ви це, који су живе ли у лошим и 

неху ма ним усло ви ма, уз помоћ добрих људи 
доби ли су ком плет но рекон стру и са ну кућу, 
са купа ти лом и новим наме шта јем. 

Хума ни тар ну акци ју, коју је реа ли зо вао 
Савет месне зајед ни це Блок Б, на пред лог 
дво ји це Алек сан дро вих дру га ра, уче ни
ка тре ћег раз ре да Основ не шко ле ‘’Јован 
Попо вић’’ Душа на Пан за ло ви ћа и Лаза ра 
Лава Ком не ни ћа, окон ча на је за само два
де се так дана. 

Како за М Нови не каже први човек ове 
месне зајед ни це, Дра ган Божић, саку пље но 
је 6.800 евра, што је било сасвим довољ но 
да се оба ви сав посао, чак више од оче ки
ва ног и пла ни ра ног и мај ци и сину улеп ша ју 
ново го ди шњи пра зни ци.

– Ура ди ли смо ком плет ну рекон струк ци ју, 
од елек трич них инста ла ци ја, уну тра шњо сти 
куће, сто ла ри је, па до спољ не изо ла ци је. 
Обез бе ди ли смо им и осам мета ра дрва, као 
и хра ну (бра шно, зим ни цу, уље...). Све ово 
не зна чи само тре нут но реша ва ње њихо ве 
ситу а ци је, већ на дужи пери од, нагла ша ва 
пред сед ник Божић, који чвр сто обе ћа ва да 
ће  Савет месне зајед ни це и даље бри ну ти 
о њима.

За малог Алек сан дра нема више зиме, јер 
хлад не, сне жне дане, про во ди у сво јој топлој 
соби, зајед но са школ ским дру га ри ма. До 
недав но, дечак који живи са боле сном мај
ком, у при вре ме ној усту пље ној кући од Цен
тра за соци јал ни рад, није имао основ не 
усло ве за живот. Баш та тешка живот на ситу

а ци ја, потре сла је дво ји цу деча ка Душа на и 
Лаза ра Лава. Прво су затра жи ли помоћ од 
сво јих роди те ља, а онда су се сви зајед но 
обра ти ли  чла но ви ма Саве та месне зајед ни
це Блок Б, који су одмах кре ну ли  у акци ју.

– Нисам могао да веру јем да ћу има ти 
ова ко лепу сво ју собу, рад ни сто, ком пју тер, 
где ће моћи дру га ри да ми дођу, при ча за 
наш лист овај деве то го ди шњак, који од сре
ће не зна шта све да пока же, оно што сада 
има у соби.

Физич ко зло ста вља ње у поро ди ци, а 
након тога бора вак у Сигур ној кући, по речи

ма Алек сан дро ве мај ке, били су глав ни оки
дач да се при хва ти било какав кров над гла
вом, па тако и овај, где су се досе ли ли 2012. 
годи не.

– Све те годи не смо се мучи ли и пати ли, 
смр за ва ли, лега ли и уста ја ли глад ни. Соци
јал на помоћ од 11.000 дина ра, плус три и 
по хиља де дечи јег додат ка, није нам било 
довољ но за живот. Али, конач но је и  нас 
сре ћа погле да ла. Захвал на сам сви ма који 
су нам помо гли, каже Милан ка, док у кухи њи 
са задо вољ ством завр ша ва ручак.

С.Костић

Драган Божић и Александар Мајка Миланка
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