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СуСретиСелаСрбије

ПризнањеДоњемтоварнику
На финал ној мани фе ста

ци ји Сусре ти села Срби
је, одр жа ној 22. децем

бра у Еле ми ру код Зре ња ни на, 
Доњи Товар ник је про гла шен 
за тре ће нај у спе шни је село у 
Срби ји у кате го ри ји села до 
1.000 ста нов ни ка. Орга ни за
тор так ми че ња је Кул тур но
про свет на зајед ни ца Срби је, а 
награ ђе но је више од 20 села 
из целе земље, која су пре ма 
бро ју ста нов ни ка била поде
ље на у пет кате го ри ја. Пред
сед ник Саве та Месне зајед
ни це Доњи Товар ник Милан 
Алек сић, награ ђен је злат ном 
меда љом за више го ди шње 
ства ра ла штво у селу, а међу 
четр де се так награ ђе них у овој 
кате го ри ји, поред пред став ни
ка села, нашли су се и нови на
ри који су сво јим радом афир
ми са ли срп ско село, али и 
доа је ни народ не музи ке, попут 
Раде та Јоро ви ћа и Нови це 
Него ва но ви ћа.

Пре ма про по зи ци ја ма оце
њи ван је уку пан ква ли тет живо
та у сели ма, од уре ђе но сти, 
пре ко инфра струк ту ре, до кул
тур ног живо та у селу, а како 

нам је рекао сла во до бит ник 
Милан Алек сић, Доњи Товар
ник је у послед њих неко ли ко 
годи на напре до вао у свим оце
њи ва ним обла сти ма.

– У нашем селу је изгра ђе
на модер на спорт ска хала у 
којој се одр жа ва ју зва нич на 
спорт ска так ми че ња, као и сва 
школ ска так ми че ња у који ма 
уче ству ју клу бо ви и шко ле из 
целе пећи нач ке општи не. У 
току је изград ња кана ли за ци
о не мре же, уре ђен је Дом кул
ту ре и ловач ки дом, изгра ђе на 

Сви њар ска коле ба, која пола ко 
поста је тури стич ка атрак ци ја, 
а осно ва но је удру же ње жена 
Сунчевцвет и Фол клор но дру
штво ИзворДоњиТоварник које 
оку пља децу из осам насе ља 
наше општи не. У селу посто
ји неко ли ко спорт ских клу бо
ва из раз ли чи тих спор то ва, а 
Фуд бал ски клуб Слобода је 
шам пи он јесе њег дела првен
ства у Срем ској лиги. Све то 
зајед но је допри не ло да буде
мо награ ђе ни, и Доњи Товар
ник као село, и ја као пред сед

ник Саве та.  Све то не би било 
могу ће без добре сарад ње са 
локал ном само у пра вом и вели
ке подр шке коју наша општи на 
пру жа свим месним зајед ни ца
ма на њеној тери то ри ји, тако 
да су ове награ де при зна ње и 
пећи нач кој локал ној само у пра
ви и свим мешта ни ма Доњег 
Товар ни ка – није крио задо
вољ ство Алек сић.

У све у куп ном пла сма ну за 
нај у спе шни је село у Срби ји 
про гла шен је дома ћин мани фе
ста ци је Еле мир.

КултурНиЦеНтарПеЋиНЦи

Новчанидодатакзапринове

У Кул тур ном цен тру у Пећин ци ма, 
26. децем бра пред сед ник Општи
не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић 

и начел ни ца Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти Општин ске упра ве Општи не 
Пећин ци Сне жа на Гагић, уру чи ли су јед
но крат ни нов ча ни дода так поро ди ца ма 
које су при ја ви ле ново ро ђен чад у пери
о ду од 1. окто бра до 21. децем бра 2018. 
годи не.

Помоћ у изно су од 40.000 дина ра 

су доби ле 53 поро ди це са при но вом у 
општи ни Пећин ци, а како нам је рекао 
пред сед ник Трбо вић мере попу ла ци о не 
поли ти ке, које спро во ди локал на само
у пра ва, послед њих годи на дају резул та
те.

– Међу тим, још увек је број рође них, 
мањи од бро ја умр лих и тиме не може
мо бити задо вољ ни. Због тога ћемо и 
у наред ној годи ни наста ви ти са свим 
мера ма попу ла ци о не поли ти ке које 

обу хва та ју пра ће ње дете та од самог 
рође ња, пре ко шко ло ва ња, до запо сле
ња и засни ва ња поро ди це, а циљ нам 
је за поче так да постиг не мо раст бро ја 
ста нов ни ка и да пре ђе мо цифру од 20 
хиља да – рекао је пред сед ник Трбо вић.

Током 2018. годи не било је укуп но 198 
при ја вље них при но ва, а поро ди ца ма 
ново ро ђен ча ди је током три поде ле уру
че на јед но крат на нов ча на помоћ од 40 
хиља да дина ра. 

МрЖељкотрбовићиСнежанаГагићуручилисуновчанидодатакзабебе

Сасвечаностиуелемиру
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Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Ако су неки оче ки ва ли да ових 
дана угле да ју новогодишњи
интервју Алек сан дра Вучи ћа 

на јавномсервису или дај Боже Пинку,
нека саче ка ју дого ди не. Ново го ди шњи 
интер вју из два дела (оби ман, како му 
и при ли чи), обја вљен је на сај ту Espre
so.rs, па су вер ни чита о ци има ли 
место на коме да нађу шта пред сед
ник Срби је мисли о број ним бит ним 
ства ри ма. Као што су: о про те сти ма 
на бео град ској штраф ти, одла ску мла
дих струч ња ка из Срби је, корум пи ра
ном пра во су ђу, про те сти ма „Прав да 
за Дави да“, Сло бо да ну Мило ше ви ћу, 
Зора ну Ђин ђи ћу, Томи сла ву Нико ли ћу 
и мно гим дру гим ства ри ма. Они који 
су ради ли овај гран ди о зни интер вју, 
забо ра ви ли су да нека од пита ња које 
су поста ви ли Алек сан дру Вучи ћу, 
поста ве бар неки ма из редо ва тако
зва не опо зи ци је у Бео гра ду. Јер, мени 
заи ста није јасно, шта ту раде лико ви 
попут Ђила са, Јере ми ћа и слич них 
њима.

Јер, ако се про те сти гра ђа на у Бео
гра ду одр жа ва ју због тога да би се 
поје дин ци вра ти ли у инсти ту ци је, онда 
то има сми сла (са добрим делом тога 
се, мислим, сла же и пред сед ник Срби
је), али ако је тако, зашто онда на ули
ци (зајед но са гра ђан ском Срби јом) 
виђа мо сва ко днев но и лиде ре опо зи
ци је. Зар гра ђа ни нису 2012. годи не, 
што про ти ве ћи се, што уз помоћ белих 
листи ћа, јасно рекли да данас опо зи
ци о не вампире про шло сти више не 
желе да виде. Нарав но. Увек има оних, 
који ће у свом тума че њу ово га што се 
деша ва на ули ци, рећи да ни до јед не 
про ме не на ули ци не бива без поли ти
ке, одно сно да је поли ти ка та која 
дефи ни ше ства ри. Али, ако је и тако, 
онда сва ка ко људи који тре ба да 
дефи ни шу зах те ве за про ме на ма, не 
ногу бити они који су упра во због тога 
били сме ње ни. Јер шта може мо ново 
чути од њих? Да неће више никад 
ради ти оно што су ради ли, мај ке ми, 
те да због тога тре ба да им опро сти мо 
и да их при пу сти мо да нас поно во 
јашу. Можда још горе, јер зами сли те 
само како у поли ти ци делу је повратак
Џедаја.

Или можда у Срби ји оволицкојвише 
нема људи који хоће и(ли) могу да се 
боре за нека пита ња, а да то нису ни 

Ђилас, ни Јере мић и дру ги из тог табо
ра. Још ми јед на ствар код тзв. опо зи
ци је оста је неја сна: да ли се они боре 
за оно што тра же гра ђа ни, или се так
ми че ко ће бити бољи Вучи ћев послу
шник. Неке су ми ства ри ту пот пу но 
неја сне. Јер, и Јере мић и Ђилас се за 
сво је место боре тако што не дају 
Косо во (као Вулин или Сте фа но вић), 
иако је баш за вре ме њихо ве вла да ви
не јужна срп ска покра ји на конач но 
пре да та Шип та ри ма. Уоста лом, ако не 
веру ју у то, нека се уве ре тако што ће 
оти ћи на Косо во и тамо успо ста ви ти 
вла да ви ну срп ских зако на и уни фор
ми. Зани мљи во је и то што (по Ђила су 
Јере ми ћу) лажнаопозиција коју пред
во де Чеда и Чанак, упра во оче ку ју од 
Вучи ћа да са косов ским Албан ци ма 
нађе зајед нич ки језик.

Ина че, вла да ју ћа стран ка у одно су 
на опо зи ци ју, лажну или праву, има 

нешто о чему ови пото њи могу само да 
сања ју. То је број чла но ва, којих СНС 
има као нека да Савез кому ни ста. Тај 
број омо гу ћу је један рела тив но комо
тан однос СНСа пре ма дру ги ма. Јед
на од тих ства ри, ако не и нај ва жни ја, 
сва ка ко јесте пра вље ње кадров ске 
сли ке. Захва љу ју ћи њој, СНС већ дуже 
вре ме на сво је редо ве попу ња ва бив
шим дру го ви ма Дра га на Ђила са, који 
су од њега напра ви ли отклон. Где су 
били Весић, где Мали, Брна бићева 
или Неди мо вић, пре него што су поста
ли Вучи ће ве узда ни це? Уоста лом, зар 
није реци мо Бра ни слав Неди мо вић, 
мини стар пољо при вре де, још одав но 
рекао да Пре драг Вуко вић, пред сед
ник шид ске општи не, није једи ни први 
човек општи не који ће оста ти без 
функ ци је у Сре му. Али, ако је тако у 
Сре му, зашто не би било нешто слич
но у оста лим реги о ни ма?      
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ПрослављенБожићуСрему
У свим пра во слав ним црква ма 

широм Сре ма про сла вљен је 
Бад њи дан и Божић. Бад њи дан 

је запо чео јутар њим литур ги ја ма, 
потом је одр жа но вечер ње, после ког 
је, испред црка ва, по оби ча ју запа љен 
бад њак. 

У цркви Све тог Кири ла и Мето ди ја у 
насе љу Каме њар у Срем ској Митро ви
ци слу жби и паље њу бад ња ка при су

ство ва ли су мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић и покра јин ски посла ник 
Дми тар Ста ни шић, док се у цркви Све
тих сир миј ских муче ни ка у насе љу 
Мала Босна вер ни ци ма при дру жио 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер.

Пове чер ју у цркви Све тог духа у 
Руми при су ство ва ли су пред став ни ци 

локал не вла сти и пред сед ник општи не 
Сла ђан Ман чић, који је свим пра во
слав ним вер ни ци ма поже лео да нај ра
до сни ји хри шћан ски пра зник про ве ду у 
здра вљу, сре ћи и бла го ста њу, у кру гу 
сво јих поро ди ца.

Тра ди ци о нал ни део обе ле жа ва ња 
божић них пра зни ка су били и коња ни
ци на рум ским ули ца ма.

Слу жби и паље њу бад ња ка у Шиду 

Купиново Шид

Белегиш

ИнђијаДоњиТоварник
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у цркви Све тог оца Нико ла ја при су
ство вао је заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе но вић.

У општи ни Инђи ја, у цркви Све тог 
цара Кон стан ти на и цари це Јеле не, 
оку пио се вели ки број вер ни ка који су, 
по уста ље ној тра ди ци ји, након паље
ња бад ња ка ужи ва ли у вели ком, више
ми нут ном ватро ме ту. Пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак упу тио 
је честит ку сугра ђа ни ма, иста кав ши да 
је пра зник рође ња спа си те ља при ли ка 
да се под се ти мо зајед нич ких вред но
сти које тре ба да негу је мо, са вером и 
надом да ће ова годи на про те ћи са 

више раз у ме ва ња, љуба ви и толе ран
ци је.

Пред сед ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић при су ство вао је са 
мешта ни ма Купи но ва вечер њем бого
слу же њу у цркви Све тог Луке и паље
њу бад ња ка. Том при ли ком је нагла сио 
да општин ско руко вод ство сва ке годи
не зајед но са гра ђа ни ма, при су ству је 
бого слу же њу на Бад ње вече у неком 
од насе ља ове општи не и ујед но је 
чести тао Божић, поже лев ши мир и 
сре ћу у свим домо ви ма.

Пове ре ник општин ског одбо ра Срп
ске напред не стран ке Пећин ци Мило

рад Пан тић при су ство вао je вечер њем 
бого слу же њу и паље њу бад ња ка у 
цркви Све тих апо сто ла Петра и Павла 
у род ном Доњем Товар ни ку и том при
ли ком је упу тио божић ну честит ку ста
нов ни ци ма пећи нач ке општи не. Иста
као је да Божић вра ћа тра ди ци о нал
ним срп ским и пра во слав ним вред но
сти ма, које у дана шње вре ме поне кад 
забо ра вља мо, сто га тре ба да се зане
ма ре међу соб не раз ли ке и раз ми ри це 
и да се про на ђе оно што људе спа ја и 
ује ди њу је.

Е.М.Н.

КоњаницинарумскимулицамазаБадњевече СремскаМитровица

ВечерњеуГрчкојцрквиуРуми



6 9. JANUAR 2019.  M NOVINE ДРУШТВО

МИТРОВАЧКОПОРОДИЛИШТЕ

Дечаципрвирођени
уНовојгодини
Првог дана 2019. годи не, 

у 12 часо ва и 15 мину
та, у поро ди ли шту 

Опште бол ни це Срем ска 
Митро ви ца, роди ла се прва 
беба у Новој годи ни. Мир ја на 
Мишић из Руме роди ла је 
деча ка Фили па, тешког 3870 
гра ма, дужи не 56 цен ти ме та
ра. Фили па је код куће нестр
пљи во чека ла четво ро го ди
шња сестра Лена.

Сутра дан, у 18 часо ва и 25 
мину та, рође на је прва беба 
са тери то ри је срем ско ми тро
вач ке општи не. Јеле на 
Колун џи ја из Лаћар ка, роди
ла је деча ка Јова на, дужи не 
56 цен ти ме та ра, тежи не 4100 
гра ма. Јеле на каже да јој је 
ово прво дете и да је поро ђај 
про те као у нај бо љем реду. 

Прве бебе и њихо ве маме 
су у поро ди ли шту посе ти ли 
гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер, начел ник Град ске 
упра ве за здрав ство и соци
јал ну поли ти ку Воји слав 

Мир нић, као и дирек тор 
митро вач ке бол ни це, др 
Жив ко Врцељ и уру чи ли цве
ће и поклон паке те.

Сана дер је изра зио наду 
да ће се ове годи не роди ти 
више беба, као и мишље ње 
да мере које држа ва и град 
спро во де под сти чу рађа ње 
деце.

Мир нић је иста као да Град 
Срем ска Митро ви ца наста
вља спро во ђе ње мера про
на та ли тет не поли ти ке, те да 
је за буџет ску 2019. годи ну у 
свр ху роди тељ ског додат ка 
издво је но десет мили о на 
дина ра.

 Сва кој про во ро ђе ној беби 
наме ње но је 30000 дина ра. 
Под се тио бих и на мере 
Репу бли ке које су у прет ход
ној годи ни уве ћа не, на осно
ву Зако на о подр шци поро ди
ци са децом, при чему сва ко 
про во ро ђе но дете доби ја 

100000 дина ра, рекао је 
Мир нић и овом при ли ком се 
захва лио запо сле ни ма који 
су дежу ра ли током пра зни ка 
и помо гли дола зак здра вих 
беба на свет.  

Др Врцељ је под се тио да је 
про шле годи не у митро вач
ком поро ди ли шту рође но 
1474 мали ша на, од тога 760 
деча ка и 714 девој чи ца, што 
је за 45 беба мање него у 
2017. годи ни.

 Поро ди ли ште је јед но од 
нај срећ ни јих оде ље ња у бол
ни ци, јер се ту рађа нов 
живот, рекао је др Врцељ и 
иста као да су на овом оде
ље њу одлич ни усло ви за 
маме и бебе, али да се сва
ко днев но ради на томе да 
буду још бољи. Пре ма њего
вим речи ма, поро ди ли ште је 
рено ви ра но је у два навра та 
и посе ду је сву опре му и апа
ра те.  Т.С.

Мирјана Мишић из Руме родила је дечака
Филипапрвогдана2019.године,у12часова
и15минута.Сутрадан,у18часоваи25мину
та,рођена јепрвабебаса територије срем
скомитровачкеопштине.ЈеленаКолунџијаиз
Лаћарка,родилаједечакаЈована

МирјанаМишићсабабицамаисиномФилипом

ЈеленаКолунџијасасиномЈованом
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Дана 29. децем бра пуштен је у сао
бра ћај део Желе знич ке ули це, 
чему су при су ство ва ли  гра до на

чел ник Вла ди мир Сана дер и начел ник 
Град ске упра ве за опште и зајед нич ке 
посло ве и имо ви ну, Миро слав Јокић. 

Након рекон струк ци је вред не 132 
мили о на дина ра, која је тра ја ла три 
месе ца, у овој ули ци се нала зи око 
кило ме тар сао бра ћај ни це са при ступ
ном сао бра ћај ни цом, кру жним током, 
пар кин зи ма и новим пешач ко бици кли
стич ким ста за ма. Тако ђе је заме ње на 
ком плет на кому нал на и  инфра струк
тур на мре жа.

Том при ли ком, Сана дер се захва
лио Вла ди Репу бли ке Срби је као и ЈП 
Путе ви Срби је, који су финан си ра ли 
нај ве ћи део радо ва. 

— Желим да похва лим све рад ни ке 
Град ске упра ве, који су били кон стант
но на тере ну, као и јав на пред у зе ћа 
која су уче ство ва ла у рекон струк ци ји 
са сво јим инста ла ци ја ма. Има ли смо 
одлич но син хро ни зо ва ну акци ју током 
ова три месе ца, у ули ци која је изу зет
но зах тев на по пита њу радо ва, сто
га сма трам да су радо ви завр ше ни у 
заи ста крат ком року. Дра го ми је што 
смо лепо ура ди ли ули цу која ће сви ма 
нама бити на понос, рекао је Сана дер 
и додао да наста вак радо ва може да 
се оче ку је на про ле ће, чим се завр
ши про јект на доку мен та ци ја, као и да, 
чим вре мен ске при ли ке дозво ле, сле
ди  рекон струк ци ја згра де желе знич
ке ста ни це, од стра не  ЈП Желе зни ца 
Срби је. 

Начел ник Јокић је нагла сио да се од 
самог почет ка рекон струк ци је инси
сти ра ло на зашти ти дрво ре да пла
та на, како би се задр жао прво бит ни 
изглед. 

– Заса ђе но је десет нових пла та на, 
ста ро сти 25 годи на, виси не од осам 
до два на ест мета ра. Тај тренд ћемо 
наста ви ти, не само у овој ули ци, већ 
и на целој тери то ри ји Срем ске Митро
ви це. Сад ња ква ли тет них сад ни ца ће 
допри не ти изгле ду гра да, као и очу
ва њу живот не сре ди не. Може мо да 
каже мо да Желе знич ка ули ца изгле
да савре ме но, модер но, функ ци о нал
но, али да је, пре све га, сачу ва ла свој 
тра ди ци о нал ни изглед, те да је оста ла 
један од сим бо ла Срем ске Митро ви
це, изја вио је Јокић. Т.С.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА:ДЕОЖЕЛЕЗНИЧКЕУЛИЦЕПУШТЕНУСАОБРАЋАЈ

Модернаифункционална

ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАДУИРИГУ

Тимзаборбупротивнаркоманије
На тери то ри ји ири шке општи не, 

у скла ду са пла ном Коми си је за 
бор бу про тив нар ко ма ни је и у  

дого во ру са Мини стар ством про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја, осно ван 
је Тим за бор бу про тив нар ко ма ни је у 
шко ла ма.  

У Тиму се нала зе док тор спе ци ја
ли ста соци јал не меди ци не Заво да за 
јав но здра вље Срем ска Митро ви ца, 
пред став ник ПУ  Срем ска Митро ви ца 
и струч ни рад ник ири шког Цен тра за 
соци јал ни рад.

Тим за бор бу про тив нар ко ма ни је у 
шко ла ма је одр жао у децем бру три би
ну за роди те ље уче ни ка осмих раз ре
да ОШ „Доси теј Обра до вић“ и роди

те ље уче ни ка дру гог раз ре да ССШ 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“, на којој 
се раз го ва ра ло о пре вен ци ји нар ко ма
ни је у шко ла ма. 

Три би на је одр жа на у про сто ри ја ма 
МЗ Ириг, а роди те љи су има ли могућ
ност да сазна ју више о пре вен ци ји нар
ко ма ни је са здрав стве ног, соци јал ног и 
пси хо ло шког аспек та и о зна ча ју уло ге 
роди те ља у пре вен ци ји нар ко ма ни је. 
Након три би не, кроз диску си ју, роди те
љи су доби ли одго во ре и на одре ђе на 
спе ци фич на пита ња, као и бро шу ру у 
вези са кон крет ним кора ци ма које могу 
пред у зе ти, како би побољ ша ли кому
ни ка ци ју и однос са сво јом децом, и 
тиме допри не ли бољој пре вен ци ји 

нар ко ма ни је међу децом и мла ди ма.
Овај Тим је фор ми ран и њего ве 

актив но сти се реа ли зу ју у скла ду са 
опе ра тив ним пла ном за спро во ђе
ње про гра ма пре вен ци је зло у по тре бе 
дро га у шко ла ма, који је доне ла Коми
си ја Вла де Срби је.

Тимо ве за бор бу про тив нар ко ма ни је 
у шко ла ма, за тери то ри ју окру га чине, 
лека ри, пси хо ло зи, настав ни ци, соци
јал ни рад ни ци, пред став ни ци МУПа, 
тужи ла штва и Кан це ла ри је за мла де.

Тимом за бор бу про тив нар ко ма ни
је, у шко ла ма на тери то ри ји Срем ског 
окру га, коор ди ни ра Завод за јав но 
здра вље Срем ска Митро ви ца.

С.Џ.
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РУМА:ПРВИКРУГЛИЦИТАЦИЈЕ

Земљиштеотишло
попочетнимценама
У рум ској општи ни је пољо при

вред ни ци ма пону ђе но, после 
реа ли за ци је пра ва пре чег заку

па, 3.273 хек та ра пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни. Лици
та ци ја је одр жа на 20. и 21. децем бра, 
а у закуп је узе то укуп но 1.847,5 хек та
ра у 160 јав них над ме та ња. Нај ви ше 
земљи шта, 443 хек та ра је изли ци ти
ра но у Никин ци ма.

Тања Дро бац, заме ни ца пред сед
ни ка Коми си је за дава ње држав ног 
пољо при вред ног земљи шта у закуп, 
исти че да је овај пут био вели ки број 
шифри над ме та ња, јер је над ле жно 
Мини стар ство зах те ва ло да се све 
пар це ле које се воде као држав не, па 
и оне у гра ду које нису кон вер то ва не, 
нађу у огла су. 

За пре ко 100 шифри над ме та ња 
при сти гло је пре ко 500 при ја ва, а 
њима нису покри ве не све ката стар
ске општи не, буду ћи да за неке мање 
пар це ле и оне лоши јег ква ли те та, није 
било инте ре со ва ња. Инте ре со ва ња 
није било за пар це ле у Клен ку, Пла ти
че ву, Путин ци ма и Вито јев ци ма.

– Изли ци ти ра не су гото во све повр
ши не за које су и биле под не те пону
де, а земљи ште је оти шло, углав ном 
по почет ним цена ма, нај ви ше у распо
ну од 23 до 26.000 дина ра, што су и 
неке реал не цене – рекла је после 

лици та ци је Тања Дро бац.
Када ће и да ли ће бити дру гог кру га 

лици та ци је, зна ће се после дого во ра 
са Мини стар ством пољо при вре де, а 
за дру ги круг је пре о ста ло 1.425 хек
та ра.

Један од оних, који сва ке годи не 
уче ству је на лици та ци ји је Радо ван 
Лилић из Буђа но ва ца. Каже да редов
но дола зи, јер нема довољ но сво је 
земље.

 – Ја се бавим искљу чи во пољо при
вре дом, имам 20 хек та ра моје земље, 

сејем куку руз, жито, соју… Пла ни рао 
сам шест хек та ра да узмем у закуп, 
ако постиг нем неку разум ну цену. За 
оно што мене инте ре су је, почет не 
цене су од 20 до 26.000 дина ра, то су 
неке разум не цене, било је некад да 
сам пла ћао и по 50.000 дина ра, али 
тада смо има ли 12.000 дина ра повра
ћај по хек та ру. Ми све редов но пла ћа
мо, а нема мо чак, ни оне две хиља де 
по хек та ру и по две хиља де за ђубри
во – каже за наше нови не Радо ван 
Лилић. С.Џ.

Великоинтересовањезалицитацију

ШИД:СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕПОХИТНОМПОСТУПКУ

УсвојенопштинскиСтатут
У уто рак 8. jануара, одр жа на је 

сед ни ца скуп шти не Општи не 
Шид по хит ном поступ ку. Како 

је обра зло жио пред сед ник скуп шти
не Вели мир Рани са вље вић, зах тев за 
сед ни цу по хит ном поступ ку се доста
вља пред сед ни ку скуп шти не и мора 
бити у писа ној фор ми са обра зло же
њем.

На сед ни ци је усво јен пред лог реше
ња о раз ре ше њу Коми си је за спро
во ђе ње поступ ка јав ног над ме та ња 
за дава ње у закуп пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни, усво
јен је и пред лог реше ња о обра зо ва њу 
Коми си је за спро во ђе ње поступ ка јав
ног над ме та ња у закуп пољо при вред
ног земљи шта у држав ној сво ји ни.

Сва ка ко нај зна чај ни ја тач ка днев
ног реда је било раз ма тра ње пред ло га 
Ста ту та општи не Шид. Боја на Мра вик, 
начел ни ца општин ске упра ве, о раз ло
зи ма, зашто се ова тач ка нашла пред 
одбор ни ци ма је рекла:

– Како је Зако ном о локал ној само
у пра ви, пред ви ђе но, а Закон је донет 

28. jуна про шле годи не, једи ни це 
локал не само у пра ве биле су у оба ве зи 
да ускла де сво је ста ту те и дру ге опште 
акте са овим зако ном, у року од девет 
месе ци од дана сту па ња на сна гу. Кре
ну ли смо у изра ду ста ту та, одре ђе на је 
и коми си ја за изра ду нацр та ста ту та, 

била је и јав на рас пра ва од осмог до 
22. авгу ста, да би дан после завр шет
ка рока, одр жа на јав на деба та. Били 
су испу ње ни сви закон ски усло ви да 
се Нацрт ста ту та поша ље над ле жном 
мини стар ству на дава ње сагла сно сти. 
Сагла сност смо доби ли, тако да има мо 
испу ње не све усло ве да Нацрт ста ту та 
на дана шњој сед ни ци буде и усво јен. 
У одно су на ста ри ста тут, овим новим 
омо гу ће но је веће уче шће јав но сти у 
раду локал не само у пра ве, про ши рен 
је дело круг рада Општин ског већа, 
изме ње не су одред бе у погле ду функ
ци о ни са ња и над зо ра Месне зајед ни це 
и ста вљен је акце нат на међу оп штин
ску сарад њу, рекла је Мра вик.

Током сед ни це одбор ни ци су усво ји
ли и пред лог реше ња о изме ни Реше
ња о име но ва њу чла но ва Над зор ног 
одбо ра Јав не уста но ве соци јал не 
зашти те Цен тар за соци јал ни рад Шид, 
и пред лог за изме ну реше ња о обра зо
ва њу Коми си је за вође ње поступ ка и 
доно ше ње реше ња по зах те ву за вра
ћа ње земљи шта.  Д.Попов

БојанаМравик
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На самом изма ку 2018. годи не 
осве шта не су и подиг ну те купо
ле на Храм Бла ге Мари је, који 

се месе ци ма уна зад гра ди у Бан сто лу 
код Инђи је. Храм је посве ћен срп ским 
жртва ма рато ва деве де се тих, првен
стве но жртва ма хрват ске акци је Олуја. 
Све ча ном осве ће њу, поред мно го број
них мешта на, при су ство ва ли су пред
став ни ци oпш тине Инђи ја. Пред сед ник 
општи не Вла ди мир Гак, иста као је да 
храм на Бан сто лу изгле да репре зен
та тив но и да оди ше новим духов ним 
миром, који ће вер ни ци про на ћи на 
овом месту.

– Та сим бо ли ка где се гра ди храм 
гово ри мно го, јер је ово место тач но на 
тро ме ђи три општи не  Инђи је, Ири га 
и Срем ских Кар ло ва ца – рекао је Гак и 
додао:

– Уве ли ко смо у пла но ви ма да на 
овом месту напра ви мо и вели ки, мемо
ри јал ни цен тар, у скла ду са иде ја ма 
и жеља ма вла ди ке срем ског Васи ли
ја. Нада мо се да ћемо убр зо на овом 
месту има ти један вели ки мемо ри јал
ни ком плекс, који ће под се ћа ти на све 
оне срп ске жртве у рато ви ма иза нас 
– рекао је пред сед ник општи не Инђи ја. 

Храм Бла ге Мари је у насе љу је познат 
као Пути но ва црква, те су мешта ни Бан
сто ла недав но упу ти ли позив и мол бу 
пред сед ни ку Срби је Алек сан дру Вучи
ћу, да зајед но са пред сед ни ком Руси је 
Вла ди ми ром Пути ном, посе ти то насе
ље при ли ком њего ве зва нич не посе те 

Срби ји, која је наја вље на за дру гу поло
ви ну јану а ра. 

Иако су упу ти ли апел, да баш руски 
пред сед ник буде тај који ће доћи у Бан
стол, мешта ни нису сигур ни да ће се та 
њихо ва жеља оства ри ти. Нада посто
ји и сма тра ју, да у овом тре нут ку, не 
посто ји место у Срби ји са већом сим бо
ли ком, где би тре ба ло доче ка ти Пути
на.

Бран ко Симо но вић, члан Одбо ра за 
град њу цркве каже, да је то прва све ти
ња у нашој земљи, која је изгра ђе на по 
узо ру на неку руску цркву и пред ста вља 
вер ти ка лу срп скоруских одно са.

– Наш позив је ујед но и пору ка руском 
пред сед ни ку да је добро до шао у Срби
ју. Да ли ће до те посе те доћи, нај ве ћим 
делом зави си од њего вог дома ћи на, 
пред сед ни ка Вучи ћа – рекао је Симо
но вић и додао:

– Дола зак два пред сед ни ка у Бан
стол зна чио би мно го за мешта не и 
само насе ље – обја шња ва он, и наво
ди, да су већи ном мешта ни тог насе ља 
прог на ни ци  деца Олује, али и да их и 
након 23 годи не и даље тре ти ра ју као 
викен да ше.

Нека да је ово било викенд насе ље, 
али након Олу је поста ло је аве тињ ско 
насе ље и прог на ни су купо ва ли викен
ди це за мале паре, како би се ту наста
ни ли. Пре ма зва нич ним про це на ма 
овде живи негде око 3.000 људи.

Да би ста нов ни ци Бан сто ла били 
поча ство ва ни дола ском два пред сед

ни ка, потвр ђу је и отац Сини ша Хрва
че вић, све ште ник у Бан сто лу. Он каже 
да ће ово мало место надо мак Инђи је, 
поста ти кра ји шки цен тар за све Србе из 
целог све та, јер су они дона то ри и кти
то ри овог хра ма. 

– Не бисмо се буни ли ни када би 
пред сед ник Путин био један од њих, то 
би била вели ка част за храм, за нашу 
епар хи ју и паро хи ју, и то би нас све 
радо ва ло – рекао је отац Хрва че вић.

Осим што се гра ди по узо ру на 
руску цркву Све тог Нико ла ја из Софи
је, то што је народ про звао Пути но вом 
црквом, има везе и са при ја тељ ским 
одно сом са руским наро дом.

Иде ја за изград њу цркве на Бан сто лу 
јави ла се пре три годи не, у годи ни када 
је обе ле жа ва но 20 годи на од акци је Олу
јаи одлу че но је да се напра ви сим бол 
насе ља, који ће бити посве ћен жртва ма 
рата. Како кажу мешта ни, прва зами сао 
је била да то буде дрве на црква  црква 
брв на ра, која би била црква опту жни ца, 
одно сно, која ће опту жи ва ти за зло чин 
у којем је стра да ло око 2.000 људи.

Ипак, вла ди ка срем ски Васи ли је је 
био тај, који је желео да се напра ви 
храм, озбиљ ни ји него што је брв на ра. 

Црква у Бан сто лу се про сти ре на око 
200 ква дра та, а за раз ли ку од цркве у 
Софи ји, неће има ти крип ту. Мешта ни 
овог насе ља кажу, да овај храм гово ри 
о стра да њи ма, али и о при ја тељ ству 
срп ског и руског наро да и о вези која 
тра је веко ви ма. М.Ђ.

БАНСТОЛ:ГРАДИСЕХРАМУРУСКОМСТИЛУ

УишчекивањуПутинаиВучића
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕИНЂИЈА

Већибуџет,већадавања
На послед њем засе да њу локал

ног пар ла мен та у Инђи ји, усво
јен је буџет за 2019. годи ну који 

изно си 5,7 мили јар ди дина ра. Пре ма 
речи ма Вла ди ми ра Гака, пред сед ни ка 
ове срем ске локал не само у пра ве, сва 
соци јал на дава ња су уве ћа на, а вели ки 
део сред ста ва усме рен је на капи тал не 
инфра струк тур не про јек те. Пове ћа на 
су сред ства наме ње на спор ту и раз во ју 
агра ра, док је око две мили јар де дина
ра пред ви ђе но за вра ћа ње насле ђе них 
дуго ва.

Гак је навео да је буџет, са јед не стра
не пре ди мен зи о ни ран, али да је морао 
тако да се про јек ту је због поме ну тих 

дуго ва ња, која се про вла че од 2016. 
годи не, под се ћа ју ћи да је локал но руко
вод ство, уз ула га ња и све теку ће посло
ве, успе ло дуг да сма њи за 600 мили о на 
дина ра.

– У 2019. годи ни износ сту дент ских 
сти пен ди ја ће бити уве ћан, те ће сту
ден ти уме сто 12.000 дина ра доби ја ти 
15.000 дина ра. Накна да за прво и тре ће 
рође но дете изно си ће 50.000 дина ра, 
што је тако ђе, више него у 2018. годи
ни, накна да је изно си ла 40.000 дина ра 
– рекао је Гак.

– Пове ћа ли смо и сред ства наме ње на 
за спорт, затим сред ства за инфра струк
тур не радо ве у свим сели ма. Заи ста, 

има мо један све о бу хва тан буџет којим 
реша ва мо сва ки сег мент дру штве ног 
живо та у нашој општи ни –додао је Гак.

Пред сед ник општи не је под се тио да 
у овој годи ни Инђи ју оче ку је неко ли ко 
капи тал ним про је ка та, међу који ма је и 
онај, исто риј ски, асфал ти ра ње више од 
70 неас фал ти ра них ули ца.

– Са гра ђе вин ским радо ви ма, пред
ви ђе ним овим про јек том, поче ће мо већ 
у фебру а ру. Дру ги капи тал ни про је кат 
је изград ња новог врти ћа, након чије 
изград ње ћемо обез бе ди ти бес пла тан 
бора вак деце – каже пред сед ник општи
не Инђи ја.

– Завр шен је про је кат нове пија це као 
и про је кат град ског трга, а врло брзо 
ћемо кре ну ти у посту пак јав не набав ке. 
Оно што бих посеб но нагла сио, јесте 
про је кат изград ње кадров ских ста но
ва за мла де, који ће поче ти у апри лу. 
Гово ри мо о чети ри заи ста капи тал на и 
вред на про јек та, која ће бити од кључ
ног зна ча ја за све ста нов ни ке инђиј ске 
општи не, иста као је Гак.

Гак је под се тио, да ће се у сва ком 
селу у овој срем ској општи ни, поред 
асфал ти ра ња неас фал ти ра них ули
ца, реа ли зо ва ти још по један про је кат. 
Тако ђе, вели ке бене фи те новим буџе
том, има ће и пољо при вред ни ци, јер је 
аграр ни буџет ове годи не пред ви ђен у 
изно су од чак 32 мили о на дина ра, што 
је за чети ри мили о на дина ра више него 
у про шлој годи ни. М.Ђ.

ПЕЋИНЦИ:СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Избалансиранбуџетза2019.
Послед ња сед ни ца Скуп шти не 

општи не Пећин ци у 2018. годи
ни одр жа на је 28. децем бра, а 

међу 41 тач ком днев ног реда сва ка ко 
је нај зна чај ни ја била Одлу ка о буџе ту 
општи не Пећин ци за 2019. годи ну. Нови 
општин ски буџет, који је усво јен јед но
гла сно, про јек то ван је на 2.296.001,328 
дина ра при хо да и при ма ња, са рас хо
ди ма и изда ци ма пла ни ра ним у истом 
изно су, а како је обра зло жио помоћ ник 
пред сед ни ка општи не Дејан Жива но
вић, то зна чи да буџет за 2019. годи ну 
не гене ри ше ни суфи цит ни дефи цит.

– Поред тога што је добро изба лан
си ран, ово је, пре све га, раз вој ни буџет, 
а то се јасно види из чиње ни це да је 
за функ ци ју раз во ја зајед ни це, у коју 
су укљу че не и капи тал не инве сти ци је 
издво је но 970 мили о на дина ра. Када 
се томе дода и про грам раз во ја пред
школ ског, основ но школ ског и сред њо
школ ског обра зо ва ња, за који је опре
де ље но 427 мили о на, онда види мо да 
је за раз вој не про гра ме опре де ље но 
укуп но мили јар ду и 397 мили о на дина
ра, што је 60,8 одсто укуп ног буџе та. 

Поред раз вој не, буџет за 2019. годи ну 
не запо ста вља ни соци јал ну ком по нен
ту, па је за соци јал ну и деч ју зашти ту и 
за оста ла соци јал на дава ња опре де
ље но 67 мили о на дина ра, што ника ко 
није зане мар љи ва цифра – обја снио је 
Жива но вић.

На истој сед ни ци одбор ни ци су усво
ји ли про гра ме рада за 2019. годи ну 
јав них пред у зе ћа и уста но ва са тери
то ри је пећи нач ке општи не, као и пла
но ве посло ва ња и финан сиј ске пла
но ве за 2019. годи ну свих 15 месних 
зајед ни ца.

ПоследњаседницаСОИнђијау2018.години

СедницаСОПећинци
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СТАРАПАЗОВА

Пакетићизадецу

– Ново го ди шњи и божић ни пра зни ци за 
нај мла ђе пред ста вља ју вре ме изу зет не 
радо сти, дру же ња и дари ва ња. Сва ко 
дете заслу жу је да осе ти чари ових пра
зни ка и да их са сво јим роди те љи ма, у 
топлој поро дич ној атмос фе ри, про ве де у 
миру и бла го ста њу. Зато смо оне, који 
живе у нај те жим окол но сти ма и ове годи
не одлу чи ли да изне на ди мо покло ни ма – 
део је пору ке коју је, пово дом пра зни ка, 
упу тио пред сед ник ста ро па зо вач ке 
општи не Ђор ђе Ради но вић.

Општин ско руко вод ство, ини ци ја ти вом 
пред сед ни ка Ради но ви ћа, годи на ма уна
зад спро во ди прак су да се деци из поро
ди ца, које живе у мате ри јал ној оску ди ци и 
тешким егзи стен ци јал ним усло ви ма, за 
ново го ди шње и божић не пра зни ке, обез
бе де поклон паке ти ћи. Негу ју ћи уста но
вље ну тра ди ци ју, на поме ну ту ини ци ја ти
ву, локал на само у пра ва је и ове, као и 
прет ход них годи на, наба ви ла при год не 
паке ти ће за око 1.500 мали ша на из соци
јал но угро же них поро ди ца, чији роди те
љи нису у могућ но сти да им омо гу ће 
пра знич ну радост.

Паке ти ћи су обез бе ђе ни за децу поро

ди ца кори сни ка помо ћи Цен тра за соци
јал ни рад, децу само хра них роди те ља, 
децу чла но ва ста ро па зо вач ких удру же ња 
рат них вој них инва ли да, децу уче ни ке 
ШОСО „Антон Ска ла“ и децу из сиро ма
шних поро ди ца ром ске наци о нал но сти и 
деле се у свим месним зајед ни ца ма 
Општи не Ста ра Пазо ва.

– Као локал на само у пра ва, сав свој рад 
посве ти ли смо нашим гра ђа ни ма, али су 
деца и наша омла ди на оно што нас 
посеб но моти ви ше у томе. Дана шње 
изне на ђе ње, које смо при пре ми ли за 
децу која живе у оску ди ци, је нешто што 
им као људи, све сни одго вор но сти пре ма 
дру штву у коме живи мо, дугу је мо. То је 
она нај ма ња, али људ ска и искре на 
пажња, на које сва ко срце задрх ти и не 
може оста ти рав но ду шно. Нада мо се да 
смо овим малим гестом соли дар но сти 
успе ли да у скром не домо ве наших гра ђа
на, уне се мо део пра знич не атмос фе ре и 
иска же мо лепе жеље, на испра ћа ју ста ре 
и доче ку Нове 2019. годи не. Дечи ји осме
си и њихо ва боља будућ ност је оно за 
шта живи мо, ради мо и тру ди мо се, пору
чио је пред сед ник Ђор ђе Ради но вић.

Неко ли ко дана након што смо 
обја ви ли при чу о злат ном Мило шу 
Симе ти ћу из Вој ке, који се недав но 
са Међу на род ног так ми че ња хра
мо ни ке у Аустри ји, вра тио са првом 
награ дом, јави ла се хума на Ста ро
па зов чан ка, која је овом тален то ва
ном три на е сто го ди шњем деча ку 
покло ни ла, оно што му је нај по
треб ни је – хар мо ни ку. На адре су 
три на е сто го ди шнег Мило ша Симе
ти ћа,  који је недав но осво јио зла то 
на фести ва лу одр жа ном у аустриј
ском гра ду Гра цу, сти гла је нова 
хар мо ни ка, а бољи божић ни поклон 
за овог уче ни ка издво је ног оде ље

ње Основ не музич ке шко ле „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ није могао бити. 
Милош је, до недав но, вежбао на 
малој хар мо ни ци коју је добио на 
поклон од ујне, у прет ход не две 
годи не поја вљи вао са на разним 
так ми че њи ма широм земље и ино
стран ства, и достој но пред ста вљао 
сво ју општи ну и земљу. Пре по знав
ши његов тале нат, труд и жељу да 
успе, хума на Ста ро па зов чан ка, која 
је желе ла да оста не ано ним на, 
дари ва ла га је хар мо ни ком. За 
њега је то био само сан, јер живи са 
мај ком, која поред њега, одга ја још 
два дете та.

ВОЈКА

Милошдобионовухармонику

ОПАСНОСТОДПРОВАЛА

Трендкрађа
Пра знич ни дани сем радо сти и ужи ва

ња са нај бли жи ма, носе и опа сност од 
потен ци јал них про вал ни ка, који ову при
ли ку виде као иде ал ну за кра ђу оно га што 
сте оста ви ли у домо ви ма. Само током 
про шле годи не, у Сре му је било више од 
400 тешких кра ђа. Да је ста ро па зо вач ка 
општи на, због бли зи не погод на мета за 
про вал ни ке из Бео гра да, потвр ђу је око 
100 кра ђа коли ко је било током про шле 
годи не у овом делу Сре ма. Пра знич ни 
дани иде ал но су вре ме за кра дљив це, 
који одсу ство поро ди ца виде као тре ну так 
како би сво ју наме ру спро ве ли у дело. У 
ста ро па зо вач кој поли ци ји исти чу, да је 
нај ве ћи број тешких кра ђа реги стро ван у 
Ста рој и Новој Пазо ви, али и у Ста рим и 
Новим Банов ци ма. Над ле жни дода ју да је 
током про шле годи не за 30 про це на та 
сма њен број тешких кра ђа у одно су на 
прет ход ну годи ну. Пре ко 400 откри ве них 
лопо ва извр ши ли су кри вич на дела током 
про шле годи не што је за око 25 про це на та 
мање у одно су на 2017. годи ну када је у 
Поли циј ској упра ви у Срем ској Митро ви ци 
реги стро ва но више од 530 тешких кра ђа.

ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Хранитељство
нависокомнивоу

О око седам де се то ро деце у општи ни 
Ста ра Пазо ва бри ну хра ни тељ ске поро
ди це, а у ста ро па зо вач ком Цен тру за 
соци јал ни рад исти чу да је хра ни тељ ство 
у овом делу Сре ма на завид ном нивоу. С 
тим у вези се и спро во де обу ке за хра ни
те ље, како би се што ква ли тет ни је збри
ња ва ло дете у ова квим поро ди ца ма. 
Током ове годи не у ста ро па зо вач ком Цен
тру за соци јал ни рад реа ли зо ва не су обу
ке хра ни те ља усме ре не на јача ње њихо
вих ком пе тен ци ја која се одно се на то 
како децу оса мо ста ли ти током борав ка и 
изла ска из хра ни тељ ских поро ди ца и 
вра ћа ња у био ло шку поро ди цу. У општи
ни Ста ра Пазо ва тре нут но је у 44 хра ни
тељ ске поро ди це сме ште но око седам де
сто ро деце, а више од поло ви не ова квих 
поро ди ца нису срод нич ке.
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ВРДНИК:ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈАИРИГ

ПрвиНовогодишњибазар
Ново го ди шњи базар је мани фе

ста ци ја коју је, по први пут ове 
годи не, 1. и 2. јану а ра, орга ни зо

ва ла Тури стич ка орга ни за ци ја Ири га у 
Врд ни ку, са жељом да то поста не још 
јед на од тра ди ци о нал них мани фе ста
ци ја у ири шкој општи ни. 

Ова прва је наи шла на леп при јем 
код гра ђа на, али и тури ста, који су се 
током пра зни ка зате кли у Бањи Врд
ник.

Дирек тор ТО Ириг Дра ган Дра ги че
вић је ука зао, да је у скло пу Нового
дишњег базара поде ље но 360 бес
плат них паке ти ћа за децу из ири шке 
општи не, али и за оне, који су са роди
те љи ма овде били као тури сти.

Сред ства за паке ти ће су обез бе ди
ли општин ски функ ци о не ри, из сво
јих при ма ња, али и број ни спон зо ри 
мани фе ста ци је. Поред Деда Мра за, са 
мали ша ни ма су се дру жи ли и Сте ван 
Кази ми ро вић и Мио драг Бебић, пред
сед ник и заме ник пред сед ни ка општи
не, Федор Пушић, дирек тор Аген ци је 
за рурал ни раз вој, као и Томи слав Ста
ној чев, заме ник пред сед ни ка СО Ириг.

Дирек тор Дра ги че вић је наја вио, да 

је њихо ва сле де ћа актив ност веза на 
за орга ни зо ва ње тра ди ци о нал ног Све
тосавског бала, који ће се 27. јану а
ра одр жа ти у Етнонасе љу Врд нич ка 

кула, али и да ће се орга ни зо ва ти и 
дочек Срп ске нове годи не на Рибар
ском тргу у Ири гу.

С.Џ.

Поделапакетића(Фото:ТОИриг)

ГРАДСКИТРГРУМА

Божићнаулица
По осми пут ове годи не Тури стич

ка орга ни за ци ја Руме реа ли зо
ва ла је мани фе ста ци ју Божићна

улица, која је поче ла 24. децем бра и 
тра ја ла до 7. јану а ра. Дакле, зами
шље на је тако да пове зу је като лич ки и 
пра во слав ни Божић.

У том пери о ду на Град ском тргу је 
одр жа но низ зани мљи вих деша ва ња, 
углав ном за нај мла ђе. 

Мали ша ни су ужи ва ли у позо ри шним 
пред ста ва ма Немој да виркаш, Успа
вана лепотица, Новогодишње аван
туре веселе дружине, Лов на Шушу
миге,СнежназемљаиНовогодишња
златнажеља, потом се су 29. децем
бра на Град ском тргу поја ви ли Мото 
Мра зе ви, рум ски бај ке ри, који буду на 
тргу, а потом ода тле кре ну у посе ту 
кори сни ци ма Днев ног борав ка за децу 

и мла де са смет ња ма у раз во ју. 
Срп ска пра во слав на црква је 30. 

децем бра обе ле жи ла и вер ски пра зник 
Мате ри це, а Божићна улица је завр
ше на 6. јану а ра, у вечер њим сати ма 
насту пом хора ОШ „Душан Јер ко вић“.
Божићна улица, по тра ди ци ји, има

ла је и свој део за одра сле, тако да су 
на десе так штан до ва посе ти о ци могли 
да купе умет нич ке и пред ме те дома ће 
ради но сти, ново го ди шње укра се, књи
ге, али и сухо ме сна те про из во де, вино, 
раки ју, мед и кола че.

Мани фе ста ци ја Божићна улица је 
отво ре на 24. децем бра у под не, но на 
жалост, због вре мен ских усло ва, ове 
годи не Румља ни су били ускра ће ни 
за весео и шаре ни про грам, који су до 
сада увек при пре ма ли мали ша ни из 
Поле тар ца. Вртић је свој наступ и тра
ди ци о нал ни маскен бал имао пар дана 
касни је.

За отва ра ње су насту пи ли само чла
но ви ново сад ског Кре а тив ног пого на, а 
на Град ском тргу су били и волон те ри 
Црве ног крста Рума који су, опет тра
ди ци о нал но, за посе ти о це и све оне 
који су се зате кли на тргу, при пре ми ли 
чај.

Орга ни за тор ове мани фе ста ци је 
је Тури стич ка орга ни за ци ја Руме, а 
покро ви тељ је рум ска општи на. 

С.Џ.
МалишаниуБожићнојулици
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ПОЗОРИШТЕ„ДОБРИЦАМИЛУТИНОВИЋ“

Позориштеувекопстаје
Иза позо ри шта „Добри ца Милу ти но

вић“ је јед на успе шна годи на и 
могло би се рећи да се иде у сусрет 

још бољем пери о ду. 
– У окви ру сред ста ва који ма смо рас

по ла га ли, као и неких срећ них окол но
сти, ура ди ли смо две вечер ње пре ста ве, 
јед на је Саукусомвоћногсладоледа,  у 
режи ји Дра га на Јови чи ћа Јови ћа, по тек
сту маке дон ског писца Трај че та Каца ро
ва. То је био леп сусрет нашег позо ри шта 
са тим маке дон ским писцем, игра ли су 
наши, митро вач ки глум ци. У пита њу је 
врло екс тра ва ган тан комад, ради ли смо 
и лепо смо се дру жи ли. Пред ста ва ће 
сигур но и у будућ но сти про на ћи неку 
сво ју публи ку, задо вољ ни смо због тога. 
Затим, оно што је сва ка ко обе ле жи ло 
2018. је сарад ња и сусрет са Миро сла
вом Бен ком. Ја сам јако задо вољ на и као 
дирек тор позо ри шта и као глу ми ца, што 
је дошло до те сарад ње, сусре та, про јек
та. Ура ди ли смо пред ста ву Тамодалеко 
која се бави завр шет ком Првог свет ског 
рата у Сре му и упра во је то пра ти ло јуби
леј завр шет ка Вели ког рата. Било је пре
ле по иску ство, сарад ња нашег позор ши
та са позо ри штем из Ста ре Пазо ве, на 
челу са Миро сла вом Бен ком, које је јед
но од наших нај ве ћих име на када је 
режи ја и још поне што у пита њу, речи су 
дирек тор ке Јеле не Јан ко вић.

Ове две пред ста ве су обе ле жи ле позо

ри шну годи ну у сми слу про дук ци је. Игра
не су пред ста ве разних позо ри шта и 
посто ја ла је кон стат на пажња публи ке. 

Што се тиче пла но ва у 2019. годи ни, 
оче ку је се рено ви ра ње позо ри шта, али 
оно што са сигур но шћу може да се каже 
је да ће се митро вач ко позо ри ште потру
ди ти да не изне ве ри зна ти же љу и кри те
ри ју ме гра ђа на, публи ке која посто ји у 
овом гра ду, која је, по речи ма дирек тор

ке, про фи ли са на и обра зо ва на, еду ко ва
на позо ри шна публи ка. 

– Игра ће мо пред ста ве које већ има мо 
на репер то а ру, поку ша ће мо да се пла си
ра мо на неке фести ва ле, надам се да 
ћемо успе ти. Него ва ће мо посто је ће 
пред ста ве, наста ви ће мо тра ди ци ју пред
ста ва за децу, које су сва ке субо те у два
на ест, сати већ годи на ма. У про дук циј
ском сми слу, зави сно од сред ста ва који
ма буде мо рас по ла га ли, поку ша ће мо да 
ура ди мо, на задо вољ ство свих нас зајед
но, нај бо ље могу ће, каже Јан ко вић и 
дода је:

– Позо ри ште је дубо ко уте ме ље но у 
исто ри ји посто ја ња људ ског иску ства и 
сигур на сам да ће оно увек наћи начин 
да опста не, да интри ги ра и при вла чи 
људе. Јако је важно пра ти ти тре нут ке, 
бити све стан вре ме на у ком живиш и 
радиш, мада позо ри ште нужно не изи
ску је трен до ве, ино ва ци је. Иако су сву да 
по све ту, па и код нас, иннеки позо ри шни 
изра зи, није нужно, јер је сва ка ко тај 
однос глу мац  публи ка, као што је било 
и у антич ком пери о ду, непри ко сно вен и 
непре ва зи ђен и ту се ништа није про ме
ни ло. Све оста ло је надо град ња, тиче се 
сред ста ва, тех но ло ги је, али у бити, 
сушти ни  је однос глум ца и публи ке, речи 
су дирек тор ке митро вач ког позо ри шта, 
Јеле не Јан ко вић.

Т.С.

ЈеленаЈанковић

ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈАГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Заокруженауспешнадеценија
Про те кла годи на је за Тури стич ку 

орга ни за ци ју Гра да Срем ска Митро
ви ца била успе шна и зна чај на. Про

сла вљен је јуби лар ни, десе ти рођен дан, 
са освр том  на скром ни поче так, али и 
вели ке амби ци је, пре ко уло же ног рада и 
тру да да се наш град, са сво јим бога тим 
кул тур ним и при род ним ресур си ма, нађе 
на одго ва ра ју ћем зна чај ном месту тури
стич ке пону де Србијe. Срем ска Митро
ви ца је била радо посе ће на дести на ци ја 
међу на род них струч них ску по ва из Бео
гра да, чији су орга ни за то ри желе ли да, у 
сарад њи са Тури стич ком орга ни за ци јом 
Гра да, сво јим гости ма упри ли че неза бо ра
ван, цар ски дожи вљај. 

Током 2018. годи не реги стро ва на су и 
нова сео ска тури стич ка дома ћин ства, те 
се успе шно наста вља раз вој ове врста 
тури зма. О ква ли те ту њихо вих услу га све
до чи и награ да ПКВ Капијауспеха коју је 
ове годи не доби ло дома ћин ство Салаш
Исаилови за уна пре ђе ње ква ли те та уго
сти тељ ских услу га. 

Наста вио се рад на еду ка тив ном про
гра му, орга ни зу ју ћи дру го квиз так ми че ње 
Царски Сирмијум за четвр та ке основ них 
шко ла, у сарад њи са Уста но вом за него
ва ње кул ту ре Срем и Заво дом за зашти
ту спо ме ни ка кул ту ре Срем ска Митро ви
ца, пра ћен вели ким бро јем так ми ча ра, 
радо шћу дру же ња и успе шним радо ви ма, 
награ ђен побе дич ким изле том у Спе ци јал

ни резер ват при ро де Заса ви ца.
Тури стич ка рга ни за ци ја Гра да Срем ска 

Митро ви ца подр жа ла је вели ки број мани
фе ста ци ја у гра ду и на селу. Посеб но се 
исти чу фести ва ли и међу на род на так ми
че ња, која су у наш град дове ла вели ки 
број уче сни ка, али и покло ни ка и посе ти
ла ца.

Кроз дру ги по реду фести вал Царски
Сирмијум  град легенди наста ви ло се 
са него ва њем дана антич ке кул ту ре. У 
сарад њи са Уста но вом за него ва ње кул ту
ре Срем, Фестивалбеседништва је обо
га ћен мно штвом нових садр жа ја, новим 
сарад ни ци ма, већим бро јем кости ми ра
них уче сни ка, новим тури стич ким мате
ри ја лом, архео рутом, чиме поста је попу
лар ни ји и, пре ма речи ма дирек тор ке ове 
уста но ве, Све тла не Сабо, уско ро пре по
зна тљив у широј јав но сти као једин ствен 
у Срби ји.

– У наред ној годи ни чека нас још мно го 
актив но сти на про мо ци ји Гра да. Пла ни ра
мо изра ду новог сај та, наста вак реви та ли
за ци је Пла ве лини је, побољ ша ње тури
стич ке сиг на ли за ци је. Нада мо се новом 
Инфо цен тру, па тим бољој видљи во сти и 
ква ли тет ни јем тури стич ком сер ви су. Још 
јед на вели ка жеља, која нажа лост не зави
си од нас, је да град доби је бар један хотел 
већег сме штај ног капа ци те та, јер за то, 
заи ста, посто је реал не потре бе, а ста нов
ни штво би тек тад осе ти ло добро бит тури

зма. У име Тури стич ке орга ни за ци је Гра да 
Срем ска Митро ви ца и сво је лич но име 
захва љу јем се свим сарад ни ци ма, поје
дин ци ма, уста но ва ма, орга ни за ци ја ма, 
јав ном, при ват ном и невла ди ном сек то ру 
и меди ји ма на див ној сарад њи и подр шци 
током 2018. годи не, уз веру да ћемо зајед
но и 2019. годи ну учи ни ти бољом и успе
шни јом од доса да шњих, пору чи ла је Све
тла на Сабо.  С.С.

СветланаСабо
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МИРОСЛАВЈОКИЋНАЧЕЛНИКГРАДСКЕУПРАВЕЗАОПШТЕИЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕИИМОВИНУУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

СремскаМитровица
серазвијаимодернизује
У послед ње две годи не, Вла да 

репу бли ке Срби је, кроз раз не 
про јек те у Град Срем ску Митро

ви цу уло жи ла је пре ко мили јар ду и 
200 мили о на дина ра, због чега је овај 
једи ни срем ски град, који бро ји око 
40.000 ста нов ни ка, добио мно го леп
ши изглед, на којем би му поза ви де ли 
и мно го већи гра до ви у Срби ји.

Изград ња под во жња ка, затво ре ног 
базе на, основ них шко ла, рекон струк
ци ја ули ца, само су од неких капи
тал них про је ка та, који су обе ле жи ли 
доса да шњи рад локал не вла сти. Да 
нема пре да ха и у 2019. годи ни, потвр
ђу је Миро слав Јокић, начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну, који каже да су нови про јек
ти већ спрем ни, а неки од пла ни ра них 
и запо че ти.

– Почет ком ове школ ске годи не, 
отво ри ли смо ново и згра ђе ну основ ну 
шко лу у Мачван ској Митро ви ци, чији је 
капа ци тет око 500 уче ни ка. То је про
је кат, који је финан си ран из сред ста ва 
Гра да и сред стви ма Упра ве за капи
тал на ула га ња Вој во ди не од 116 мили
о на дина ра. Оно са чим може мо још да 
се похва ли мо, од недав но завр ше них 
про је ка та, то је рекон струк ци ја ули це 
Вука Кара џи ћа, која се нала зи у самом 
језгру гра да, у којој је ура ђе на ком плет
на инфра струк ту ра, а рађе на је сред
стви ма уз помоћ покра јин ске вла де и 
Гра да, за чега је издво је но 30 мили о на 
дина ра – каже начел ник Јокић, и дода је 
да су завр ше ни и радо ви у Желе знич
кој ули ци, вред но сти око 130 мили о на 
дина ра, а изво ђе ни су нај ве ћим делом 
из сред ста ва ЈП Путе ви Срби је.

– Та ули ца пред ста вља сим бол 
нашег гра да, јер је кра се дрво ре ди пла
та на ста ро сти пре ко 130 годи на, зато 
је и посао био зах те ван. Успе ли смо 
да зашти ти мо дрве ће, али и да ули ца 
доби је савре ме ни изглед, како би сво
јим гра ђа ни ма била функ ци о нал ни ја. 
Поред ових пла та на, њу ће кра си ти 
још 1. 276 раз ли чи тих биља ка, што ће 

додат но улеп ша ти изглед саме ули це – 
напо ми ње Јокић.

Поред тога, што уз ули цу иду и два 
кру жна тока, она је била само наста вак 
јед ног про јек та  модер ног под во жња
ка, у који је уло же но око пет мили о на 
евра, за чију изград њу је било потреб
но све га 18 месе ци. 

– Он пове зу је град са инду стриј ском 
зоном, а њего вом изград њом решен је 
више го ди шњи про блем гра ђа на Срем
ске Митро ви це, када је реч о без бед
но сти сао бра ћа ја, чиме је омо гу ће но и 
шире ње насе ља пре ма Фру шкој гори – 
обја шња ва начел ник, уз напо ме ну, да 
локал на само у пра ва стал но ради на 
про јек ти ма који се одно се на ква ли тет
ни ји живот гра ђа на.

Док мно га места по Срби ји има ју про
блем са лошом демо граф ском сли ком, 

то није слу чај у овом срем ском гра ду, 
који је имао потре бу, због вели ког бро ја 
деце, да изгра ди још јед ну шко лу.

– Недав но смо запо че ли изград њу 
основ не шко ле „Јован Попо вић“, која 
ће се про сти ра ти на повр ши ни од 4.000 
мета ра ква драт них, а вред ност инве
сти ци је изно си 300 мили о на дина ра. 
Финан си ра ју је зајед но Град и Упра ва 
за капи тал на ула га ња Вој во ди не. У 
ста ром објек ту згра де, наста ву поха
ђа 830 уче ни ка и она је, по бро ју деце, 
нај ве ћа шко ла у нашем гра ду. Ради ће 
се у две фазе, тако да ми оче ку је мо да 
ће 2020 годи не бити завр ше на – каже 
Јокић, напо ме нув ши, да нису изо ста
ви ли ни сео ска под руч ја, у који ма се 
спро во де разни про јек ти зна чај ни за 
живот гра ђа на ове општи не.

С.Костић

2017. годи не Митров ча ни су доби
ли затво рен базен, вред но сти око 
250 мили о на дина ра. У бли зи ни 
Послов носпорт ског цен тра „Пин ки“ 
откри ве на је бушо ти на топле воде, 
која се иско ри сти ла за гре ја ње и хла
ђе ње цело куп ног спорт ског ком плек
са. Тако су гра ђа ни, поред купа ња на 
реци Сави, доби ли могућ ност да пли
ва ју и у зим ском пери о ду.

Фуд бал ски терен са вештач ком тра
вом и рефлек то ри ма, од новем бра 
про шле годи не, понео је име, по 
рекор де ру у бро ју оди гра них мече ва 
за репре зен та ци ју Срби је, Бра ни сла
ву Ива но ви ћу. Вред ност тере на, који 

задо во ља ва све стан дар де за раз ли
чи та так ми че ња, изно си 18 мили о на 
дина ра, од чега је Мини стар ство трго
ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја 
обез бе ди ло 13 мили о на дина ра, док 
је оста так обез бе дио Град.

Базен

Терензамалифудбал
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Годинаудуху
рускекултуре
Исто риј ски архив Срем, 

мину лу 2018. годи
ну про вео је актив но. 

Пре ма речи ма дирек то ра 
Деја на Уме ти ћа, ради ло се 
у више обла сти, а међу свим 
актив но сти ма, посеб но се 
исти чу Дани руске кул ту ре, у 
окви ру којих је орга ни зо ва на 
изло жба Руска еми гра ци ја у 
Сре му.

– Изло жба је тра ја ла 
десет дана и била је вео
ма посе ће на. То је про грам 
орга ни зо ван у сусрет  обе
ле жа ва њу сто годи на руске 
еми гра ци је у Кра ље ви ну 
Срба, Хрва та и Сло ве на ца. 
Изло жба је до сада оби шла 
девет места, а недав но је 
била поста вље на у Руском 
Крсту ру. Поред изло жбе, 
издво јио бих и вече руске 
хор ске музи ке, пре да ва ња 
на тему руске рево лу ци је, 

пре да ва ња веза на за руску 
књи жев ност и слич но, а 
при ка зи ва ли смо и неко ли
ко фил мо ва. Због вели ког 
инте ре со ва ња пла ни ра мо 
да орга ни зу је мо Дане руске 
кул ту ре и почет ком 2019. 
годи не – рекао је дирек тор 
Дејан Уме тић.

Пре ма њего вим речи ма, 
Архив је узео уче шће и у 
обе ле жа ва њу сто го ди шњи
це Првог свет ског рата, али 
изло жбе које су тим пово
дом орга ни зо ва не нису 
дожи ве ле вели ко инте ре со
ва ње јав но сти. Упр кос томе, 
Архив може да се похва ли 
бога тим изда ва штвом, које 
ни про те кле годи не није 
мањ ка ло.

– Што се тиче изда ња, 
издво јио бих Историју
Будимске епархије, изу зет
ну моно гра фи ју која обра

ђу је исто ри ју Срба и срп
ске зајед ни це на под руч ју 
Мађар ске. Моно гра фи ја је 
наи шла на вели ко инте ре со
ва ње, како код нас, тако и у 
Мађар ској. Тако ђе, издво јио 
бих моно гра фи ју Градвред
нији од царске кћери, као 
и Срем у Првом светском
рату. Изда ли смо и дру ги 
том моно гра фи је Спорт у
Срему, а од посеб ног зна
ча ја је и моно гра фи ја Сир
миум проф. др Миро сла ве 
Мир ко вић, која је про те кле 

годи не дожи ве ла изда ње 
на енгле ском јези ку – исти
че Дејан Уме тић и дода је 
да Спо ме ни ца Исто риј ског 
архи ва Срем, чије послед
ње изда ње је про мо ви са
но у новем бру, пред ста вља 
важну дру штве ноисто риј
ску гра ђу у обла сти науч них 
истра жи ва ња, што и не чуди, 
јер са Архи вом кон стант но, 
као струч ња ци, сара ђу ју др 
Ненад Нин ко вић и др Горан 
Васин. 

Н.М.

ДејанУметић

ЗАВОДЗАЗАШТИТУСПОМЕНИКАКУЛТУРЕ

Чуварисремскогкултурногнаслеђа
Срем ска Митро ви ца, као град богат 

кул тур ним насле ђем, редов но 
мора да води рачу на о сво јим спо

ме ни ци ма кул ту ре. За овај посао заду
жен је Завод за зашти ту спо ме ни ка кул
ту ре, а пре ма речи ма дирек то ра Љуби
ше Шула је, посла је било током чита ве 
годи не. 

– У нашој над ле жно сти су све општи
не Сре ма, који је богат кул тур ним насле
ђем. У току ове годи не, пре све га, наста
ви ли смо са кон зер ва ци јом под них 
моза и ка из Цар ске пала те. То је више го
ди шњи про је кат који финан си ра Мини
стар ство кул ту ре. У послед њих неко ли
ко годи на Завод је кон зер ви рао око сто 
ква драт них мета ра и изло жио у Цар ској 
пала ти, што је вели ки успех, јер сред
ства за кул ту ру су огра ни че на, а кон зер
ва ци ја антич ких моза и ка је вео ма зах те
ван посао, који изи ску је анга жо ва ње 
нај бо љих струч ња ка у тој обла сти. То је 
нешто што је вео ма зна чај но за наш 
град – рекао је дирек тор Љуби ша Шула
ја. 

Као нај зна чај ни ји про је кат, који је 
завр шен у току 2018. годи не, он је иста
као рекон струк ци ју и кон зер ва ци ју Жит
ног трга у Срем ској Митро ви ци. 

– Тим радо ви ма је град добио инте ре
сан тан про стор, који је мул ти функ ци о
на лан, у сми слу да поред пре зен та ци је 
архе о ло шког лока ли те та има мо и отво

ре ну сце ну. Том делу гра да је на тај 
начин удах нут нови живот – рекао је 
Љуби ша Шула ја. 

Пре ма њего вим речи ма, у току 2018. 
годи не запо че та је рекон струк ци ја фаса
да у нај у жем град ском језгру у Срем ској 
Митро ви ци. 

– Митро ви ца има нај зна чај ни је објек
те који поти чу из 18. и 19. века. То је 

лице гра да и ти објек ти су сами по себи 
спо ме ни ци кул ту ре, а поред тога има ју и 
непро це њив исто риј ски зна чај. Изме ђу 
оста лог, изво ђе ни су и радо ви на рекон
струк ци ји згра де у којој се нала зи Завод 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, која 
дати ра из 1758. годи не. Сачу ва ла је свој 
ори ги нал ни изглед, а радо ви на њеној 
рекон струк ци ји ће се наста ви ти сле де ће 
годи не – рекао је Љуби ша Шула ја. 

Када је реч о пла но ви ма за наред ни 
пери од, поред даљег рада на кон зер ва
ци ји моза и ка и зашти ти архе о ло шких 
лока ли те та, дирек тор Шула ја је наја вио 
и рад на рекон струк ци ји и кон зер ва ци ји 
архе о ло шког лока ли те та у Мачван ској 
Митро ви ци, за који се везу ју пода ци о 
томе да је на том месту сахра њен Све ти 
Мето ди је. 

– На томе тре ба ради ти и, на кра ју 
кра је ва, заталасати кул тур ну јав ност и 
струч ња ке из те обла сти, како би се 
потвр ди ла хипо те за о гро бу Све тог 
Мето ди ја. Та при ча је врло зна чај на за 
наш град, али и чита ву држа ву. У току 
2019. годи не пла ни ра мо да се поза ба ви
мо кон зер ва тор ским радо ви ма на том 
лока ли те ту. Тако ђе, у зави сно сти од 
доби је них сред ста ва, нада мо се да 
ћемо успе ти да рекон стру и ше мо још 
неко ли ко фаса да и да ће град доби ти 
лице какво тре ба да има – закљу чу је 
дирек тор Љуби ша Шула ја. Н.М.

ЉубишаШулаја
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ФОРУМЖЕНАСПС

Хуманостнаделу

У поне де љак, 31. децем бра, Форум жена 
СПСа гра да Срем ска Митро ви ца, посе тио 
је Оде ље ње педи ја три је Опште бол ни це, и 
мали ша ни ма поде лио паке ти ће. Паке ти ћи, 
који су поде ље ни уз при су ство Деда Мра за, 
деци су изма ми ли осме хе на лици ма. 

Тако ђе, истог дана, Месни одбор СПСа 
насе ља Блок Б, на челу са пред сед ни ком 
Вељ ком Мили ће ви ћем и Фору м жена, посе
ти ли су деча ка Алек сан дра Пани ћа и њему 
уру чи ли паке тић. 

ИРИГ

Радостдаривања

Фон да ци ја  Осмехнадар у сарад њи са 
ДУ „Дечи ја радост“ и Цен тром за соци јал ни 
рад из Ири га, први пут су 28. децем бра 
поде ли ли паке ти ће деци из ири шке општи
не. Ново го ди шње паке ти ће је доби ло више 
од 70 мали ша на из соци јал но угро же них  и 
хра ни тељ ских поро ди ца. Осмех на дар је 
прва хума ни тар на сту дент ска орга ни за ци ја, 
која дуги низ годи на пру жа помоћ и подр
шку угро же ној деци са тери то ри је целе 
Срби је. 

У окви ру 13. ново го ди шње акци је, при ку
пља ли су садр жај за паке ти ће, а то су нове 
играч ке, књи ге за децу, настав ни мате ри
јал, школ ски при бор и слат ки ши. Доде ли 
паке ти ћа, у укра ше ним про сто ри ја ма Пред
школ ске уста но ве прет хо ди ла је лут кар ска 
пред ста ва Хоћудаукрасимјелку, у реа ли
за ци ји роди те ља и вас пи та ча. С.Џ.

ПЕЋИНЦИ

Радостзапразнике
Општи на Пећин ци је у пери о ду пред 

ново го ди шње пра зни ке поде ли ла бли зу 
1.600 ново го ди шњих паке ти ћа деци из 
врти ћа и основ ци ма узра ста од првог до 
четвр тог раз ре да, а нису забо ра вље на ни 
деца из хра ни тељ ских поро ди ца, ни кори
сни ци услу га Днев ног борав ка за децу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју у Субо ти шту.

У згра ди Општи не Пећин ци, 27. децем
бра, оку пи ла су се сва деца из хра ни тељ
ских поро ди ца са тери то ри је наше општи
не. Ново го ди шње паке ти ће су им уру чи ле 
начел ни ца Оде ље ња за дру штве не делат

но сти пећи нач ке Општин ске упра ве Сне жа
на Гагић и дирек тор ка Цен тра за соци јал ни 
рад Пећин ци Биља на Јови чић, а уру че но је 
укуп но 23 паке ти ћа. 

Само дан рани је, 26. децем бра пред
став ни ци Општи не и Цен тра за соци јал ни 
рад, на челу са пред сед ни ком општи не мр 
Жељ ком Трбо ви ћем, посе ти ли су Днев ни 
бора вак за децу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју у Субо ти шту. Том при ли ком су се 
дру жи ли са кори сни ци ма услу га Днев ног 
борав ка и уру чи ли им ново го ди шње паке
ти ће.

ЛЕПОСАВИЋ

Поклонииз
ИригаиИнђије

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак, Тихо мир Сто ја ко вић, покра јин ски 
посла ник, и Мио драг Бебић, заме ник пред
сед ни ка ири шке општи не, посе ти ли су 29. 
децем бра општи ну Лепо са вић на Косо ву и 
Мето хи ји. Они су зајед но са пред сед ни ци
ма општи на Гор њи Мила но вац и Косје рић, 
испред цркве Све тог цара Кон стан ти на и 
цари це Јеле не у селу Каме ни ца, мали ша
ни ма уру чи ли ново го ди шње паке ти ће и 
при год не покло не. Дома ћи ни овог ску па су 
били Зоран Тодић, пред сед ник општи не 
Лепо са вић и Мио драг Радо ва но вић, члан 
Цркве ног одбо ра у селу Каме ни ца.

ШИД

Поделапакетића
Иако је било пла ни ра но да се дочек деч је 

Нове годи не одр жи на Тргу кул ту ре послед
њег дана 2018. годи не, овај дога ђај је због 

вре мен ских усло ва пре ме штен у спорт ску 
халу у Шиду. Спорт ска хала је била испу
ње на деч јом гра јом, сме хом и узбу ђе њем. 
Уз при го дан про грам поде ље ни су паке ти ћи 
за децу узра ста до десет годи на из Шида. 
Пре тога су поде ље ни паке ти ћи за децу 
из свих месних зајед ни ца. На тери то ри ји 
шид ске општи не 3600 мали ша на је доби
ло слат ки пакет. Орга ни за то ри овог дога ђа
ја су Општи на Шид и Кул тур нообра зов ни 
цен тар Шид.

Прак са запо че та про шле годи не, да се 
ново го ди шњим паке ти ћи ма обра ду ју  деца 
рат них вој них инва ли да, наста вље на је и 
ове. Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, током све ча но сти која је орга ни
зо ва на за ову децу, поде лио је три де сет и 
два паке та.

 Д.П.

КОНЦЕРТСКУДЈЕДНОТА

Веселоинадахнуто
Сло вач ко кул тур но  умет нич ко дру штво 

Јед но та, одр жа ло је у субо ту, 23. децем бра 
завр шни кон церт којим су желе ли да зао
кру же рад током 2018. годи не. Пред сед ник 
КУДа Вла ди мир Чањи каже, да су се за 
овај кон церт спре ма ли неко ли ко месе ци, 
како би на кра ју годи не пока за ли шта су све 
ура ди ли у прет ход ном пери о ду.

 – Овај про грам је фоку си ран на децу која 
су врло актив на у нашем КУДу. Поред њих 
пред ста ви ле су се и ста ри је фол клор не 
гру пе, као и жен ска певач ка гру па. Добро 
смо орга ни зо ва ни што се про ба тиче. Одр
жа ва мо их јед ном недељ но. После 23 годи
не госто ва ли смо у Сло вач кој на фести ва
лу у Гло жа ну Танцуј,танцуј. Жири је ове 
годи не одлу чио да и нас поша ље сле де ће 
годи не на вели ки фести вал у Ђетву у Сло
вач кој. Ту ћемо пред ста вља ти Сло ва ке из 
Вој во ди не. Послед њи пут, наше дру штво 
је тамо било 1987. годи не. Сва ко може да 
поста не члан нашег КУДа, а нај ви ше смо 
поно сни на деч ју фол клор ну гру пу, где их 
има два де се так. Чла но ви нису само Сло
ва ци, већ сва ко, ко поже ли да се дру жи и 
ква ли тет но про ве де вре ме –закљу чио је 
Вла ди мир Чањи.

Д.П.
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РУМСКИЛИКОВНИСАЛОН

Победник
МирославСавков

Тра ди ци о нал ни, сада већ 20. Рум ски 
ликов ни салон, отво рен  је 29. децем бра у 
Кул тур ном цен тру „Бра на Црн че вић“.

На кон курс, који  је обја вио Кул тур ни цен
тар, при сти гла су укуп но 73 рада од 45 
умет ни ка. Селек тор ка јуби лар ног 20. Рум
ског ликов ног  сало на, ака дем ска вајар ка 
Љиља на Вој во дић и чла но ви жири ја  Жељ
ко Радић, Душан Чавић и Бра ни слав 
Црвен ко вић, доне ли су после селек ци је 
одлу ку да се на изло жби пред ста ви укуп но 
42 умет ни ка са 71  радом. 

Побед ник Рум ског сало на је Миро слав 
Сав ков са радом под нази вом Двобој, дру га 
награ да је при па ла Боја ну Мак си мо ви ћу за 
рад Другакап, а тре ћа, Сте фа ну Миха и ло
ви ћу за сли ку Будимка,напуштенград.

АНИП„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“

Годишњиконцерт

Изво ђач ки састав рум ског АНИПа  
„Бран ко Ради че вић“ одр жао је свој тра ди
ци о нал ни  годи шњи кон церт 28. децем бра у 
Вели кој дво ра ни Кул тур ног цен тра „Бра на 
Црн че вић“.

Овај кон церт је сва ке годи не при ли ка да 
се сабе ру ути сци и дома ћој публи ци при ка
же све оно на чему је Ансамбл радио у 
про те клој сезо ни. Гости кон цер та су били 
чла но ви фол клор ног ансам бла КЦ Мла
дост из Футо га. Кон церт је одр жан пред 
број ном публи ком, која је ужи ва ла у насту
пу како дома ћи на, тако и гости ју, које је 
награ ди ла честим и дуго трај ним апла у зи
ма.

 
СРПСКОПЕВАЧКОДРУШТВО

Рођендански
концерт

Срп ско певач ко дру штво у Руми одр жа ло 
је свој вели ки кон церт 23. децем бра у Кул
тур ном цен тру, којим је обе ле жи ло 156 
годи на посто ја ња. Вели ки хол је био пре пун 
Румља на, који су дошли да ужи ва ју у овом 
сла вље нич ком кон цер ту и репер то а ру који 
је за ту при ли ку био сачи њен. Као гости су, 
на овом вели ком кон цер ту, насту пи ли Ali ce 

in the Won der Band орке стар који пле ше, 
пер фор ман сом у којем тело кори сте као 
инстру мент. После кон цер та су уру че не 
захвал ни це локал ној само у пра ви и спон зо
ри ма, који су подр жа ли рад нај ста ри јег кул
тур ног дру штва у Руми. 

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКАРУМА

Орумском
Магистрату

Згра да позна та као Маги страт, нала зи се 
у Желе знич кој ули ци у Руми и подиг ну та је 
1836. годи не. Сада је при ват но вла сни
штво, са оро ну лом фаса дом, а упра во ова 
згра да је била пред мет мастер рада Реви
тализација зграде Магистрата у Руми, 
Румља ни на Небој ше Вило ти ћа, мастер 
инже ње ра архи тек ту ре. Он је сво јим радом 
дао иде ју и начин, како реви та ли зо ва ти и 
обно ви ти ову згра ду, нарав но уз очу ва ње 
њеног изгле да. Тај мастер рад је сво јим 
сугра ђа ни ма при ка зао 24. децем бра у чита
о ни ци Град ске библи о те ке „Ата на си је Стој
ко вић“.  

ГРАДСКАКУЋАРУМА

Новогодишњи
пријем

– Иза нас је, у сва ком погле ду јед на 
добра годи на, коју ћемо узи ма ти за при мер 
у наред ном пери о ду. Сва ко од вас је дао 
свој допри нос, да она буде успе шна, како 
ми у локал ној само у пра ви, тако и при вред
ни ци, јав на пред у зе ћа, уста но ве, па до гра
ђа на који су нам дава ли суге сти је, кри ти ке 
и ука зи ва ли шта тре ба да попра ви мо у 
свом раду. Зато, хва ла што сте нам помо
гли да ура ди мо вели ке ства ри у 2018. годи
ни – рекао је на тра ди ци о нал ном ново го ди
шњем при је му, одр жа ном 28. децем бра у 

Град ској кући Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не. 

Он је напо ме нуо да је бит но да се тај кон
ти ну и тет раста и раз во ја задр жи и у новој 
годи ни, уз жеље упу ће не свим гра ђа ни ма, 
да им Нова годи на буде срећ на и успе шна.

ГРАДСКИТРГРУМА

Напредњаци
делилибадњаке

Рум ски напред ња ци наста ви ли су и ове 
годи не сво ју тра ди ци ју деље ња бад ња ка 
на Град ском тргу 6. јану а ра. Они су гра ђа
ни ма дели ли бад ња ке, деци слат ки ше, као 
и стра нач ки про мо  мате ри јал. Међу стра
нач ким функ ци о не ри ма био је и Сла ђан 
Ман чић, заме ник пред сед ни ка ОО СНС 
Рума, који је сви ма поже лео срећ не божић
не и ново го ди шње пра зни ке. 

РУМСКИОДБОРСАВЕЗА
ЗАСРБИЈУ

Конференција
зановинаре

Локал ни одбор Саве за за Срби ју фор ми
ран је у Руми 13. децем бра, а прво бит ним 
чла ни ца ма, Демо крат ској стран ци, Срп
ском покре ту Две ри, Леви ци Срби је, Народ
ној стран ци и Орга ни за ци је Дра га на Ђила
са, при кљу чи ла се и ДСС. Пред став ни ци 
ових стра на ка и орга ни за ци ја, одр жа ли су 
кон фе рен ци ју за нови на ре 4. јану а ра у про
сто ри ја ма ДСа. Ненад Боро вић, из ДСа је 
иста као да је овај савез пре по знат као 
модел оку пља ња патри от ских и демо крат
ских опо зи ци о них сна га, као и да је основ 
оку пља ња Про грам у 30 тача ка. Поред 
тога, све оку пље не стран ке, орга ни за ци је и 
покре ти се зала жу за основ ни циљ, а то су 
фер избо ри. 

Борис Шикић, одбор ник у СО Рума, у име 
Орга ни за ци је Дра га на Ђила са, која је у 
осни ва њу, иста као је да су сви добро до шли 
у овај савез, јер је зајед нич ки циљ, сем 
поме ну тог Про гра ма у 30 тача ка, мења ње 
систе ма. На кон фе рен ци ји за нови на ре су 
гово ри ли и Милан Ћосић из Нове леви це, 
Мари ја Мла де но вић из Нове Срби је и Мар
ко Денић из Срп ског покре та Две ри, док је 
Јован Ста ној чић из ДССа иста као, да је 
зајед нич ки циљ побољ ша ње демо кра ти је у 
дру штву и да су у томе једин стве ни. С.Џ.
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ГАЛЕРИЈА„ГЛИГОРИЈЕВОЗАРЕВИЋ“

Свакегодинерасте
квалитетизложби
Рад митро вач ке гале ри је и ква ли тет 

изло жби су 2018. годи не били на 
висо ком нивоу. Све што је пла ни ра

но је ура ђе но, чак и више од тога. 
– Јако је бит на стал на постав ка Лазе 

Воза ре ви ћа. Након реста у ра ци је и опре
ма ња сли ка, од децем бра 2017. до кра
ја мар та, има ли смо изло же не сли ке из 
нашег фон да, које су реста у ри ра не и у 
њих је уло же но око пет мили о на дина
ра, у чему нам је помо гла покра ји на, као 
и репу бли ка. Бит но је иста ћи да је било 
вели ко инте ре со ва ње за ту изло жбу, 
током та три месе ца више од три хиља де 
љуби те ља умет но сти је посе ти ло Гале
ри ју, рекао је дирек тор Милан Марин ко
вић. 

Усле ди ле су инте ре сант не и посе ће
не изло жбе на који ма су била изло же
на дела југо сло вен ских сли ка ра дру ге 
поло ви не ХХ века, пре пли та ле се гра фи
ка, скулп ту ра и уље на плат ну, одр жа на 
град ска и покра јин ска смо тра ама те ра, 
изло жбе наших савре ме ни ка и сугра ђа
на, као и међу на род на изло жба лего коц
ки ца, завр шно са изло жбом Лазармеђу

ученицима, која пред ста вља радо ве два
де сет че тво ро умет ни ка који су у неком 
тре нут ку били уче ни ци Лаза ра Воза ре
ви ћа и за посе ти о це је отво ре на до кра ја 
мар та сле де ће годи не.

 – Ове годи не смо обо ри ли рекорд 
посе ће но сти. Про шле годи не смо има ли 
пет на ест хиља да, а ове годи не осам на
ест хиља да само до сре ди не децем бра. 
Морам иста ћи да смо има ли одлич ну 
сарад њу са оста лим кул тур ним уста но
ва ма, наро чи то са музич ком шко лом. 
Наша вра та су отво ре на сви ма и могу да 
кажем да пред ста вља мо цен тар кул тур
них деша ва ња, код нас се одр жа ва ју раз
не про мо ци је, мани фе ста ци је, кон цер
ти. Мар ке тин шки су лепо испра ће на сва 
деша ва ња, рекао је Марин ко вић.

За сле де ћу годи ну је у пла ну изло жба 
Децем бар ске гру пе, чији је члан био Лаза 
Воза ре вић, у сарад њи са Гале ри јом Цеп
тер из Бео гра да. 

– Они ће изла га ти Воза ре ви ће ва дела, 
а нама ће дати дела чла но ва Децем ба
р ске гру пе. Осим тога, има ће мо и само
стал ну изло жбу јед ног од уче ни ка Лазе 

Воза ре ви ћа, при чему ће избор бити 
тежак, јер сви су они врсни умет ни ци. 
Наста вља мо са тра ди ци о нал ном изло
жбом Арт3, као и са тра ди ци јом изла га
ња митро вач ких сли ка ра. За ову годи ну 
смо уго во ри ли са Љубо ми ром Вучи ћем, 
ми се раду је мо, публи ка дуго није има
ла при ли ку да види њего ве радо ве, а он 
заи ста има шта да пока же. Пла ни ра ли 
смо и Вла ду Велич ко ви ћа, тако да су то 
изло жбе које ће носи ти сле де ћу годи ну. У 
сарад њи са Рашком ћемо одра ди ти још 

МиланМаринковић

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕ„УРБАНИЗАМ“

Преднамасувелики
иважнипројекти
Делат ност Јав но пред у зе ће  „Урба

ни зам“ је од јав ног инте ре са 
и веза на је за раз вој Срем ске 

Митро ви це. По речи ма дирек тор ке 
Мир ја не Вашут пред у зе ће има зна тан 
обим посла и вели ке пла но ве.

– Ово јав но пред у зе ће је рела тив
но мла до и сви запо че ти посло ви од 
осни ва ња има ју свој кон ти ну и тет. Спе
ци фич ност нашег рада је у томе што 
се план ски доку мен ти раде скла ду са 
зако ном о пла ни ра њу и изград њу, а 
све то зах те ва изве сно вре ме и пошто
ва ње закон ске про це ду ре. Ста нов ни
штво је увек оба ве ште но о томе шта 
ће се у овом гра ду ради ти од план ске 
доку мен та ци је и из ког раз ло га. Гра ђа
ни на јав ном уви ду могу да се изја сне 
у вези са тим пла но ви ма, да доста ве 
пред ло ге и суге сти је. Након тога коми
си ја одре ђу је да ли су суге сти је оправ
да не или не, одно сно да ли ће бити 
при хва ће не. Сле де ћи корак је пред лог 
пла на и он се упу ћу је у општин ску про
це ду ру, до завр шног дела када се план 
доно си на Скуп шти ну Гра да Срем
ска Митро ви ца, обја шња ва Мир ја на 
Вашут.

Као важне еле мен те посло ва ња 
у прет ход ној годи ни Мир ја на Вашут 

издва ја изра ду пла но ва детаљ не регу
ла ци је.

– Поред стан дард не про це ду ре, а то 
је пра ће ње при ме не про стор ног пла
на Гра да Срем ска Митро ви ца и гене
рал ног урба ни стич ког пла на,  про шле 
годи не смо ура ди ли неко ли ко пла но
ва детаљ не регу ла ци је за про стор не 

бло ко ве у самом гра ду. Њихов нару чи
лац је био Град Срем ска Митро ви ца, а 
има ли смо неко ли ко пла но ва детаљ не 
регу ла ци је за позна тог инве сти то ра, 
као што је Лафарж. Издво ји ла бих и 
битан план који је финан си ра ла Покра
јин ска вла да, то је план детаљ не регу
ла ци је ком плек са Летен ка. Он пред ви
ђа заме њи ва ње посто је ћих дотра ја лих 
и  град њу новог објек та за спорт и 
рекре а ци ју нај мла ђих, каже Мир ја на 
Вашут.

Како и сама наво ди, за сле де ћу годи
ну пла ни ра се неко ли ко про је ка та.

– Ми већ првог јану а ра 2019. годи не 
ради мо план детаљ не регу ла ци је за 
јед ног инве сти то ра у Срем ској Митро
ви ци. Тако ђе, 21. децем бра на Скуп
шти ни гра да Срем ска Митро ви ца усво
јен је наш план и про грам посло ва ња 
за 2019. Пред ло жи ли смо да изра ди мо 
нови про стор ни план Срем ске Митро
ви це, про стор ни план водо снаб де ва
ња, навод ња ва ња и про стор ни план 
Фру шке горе. Он се, нарав но, мора 
ускла ди ти са пла но ви ма вишег реда. 
Наш рад ће се одно си ти и на цен трал
ни и север ни део Срем ске Митро ви це. 
Пред ви де ли смо да ура ди мо два пла
на гене рал не регу ла ци је за цен трал

МирјанаВашут
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„ГРАДСКОСТАНОВАЊЕ“СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Годинауспешног
пословања
Дирек тор пред у зе ћа „Град

ско ста но ва ње“ Милош 
Ковач је у раз го во ру за 

наше нови не суми рао резул
та те посло ва ња у 2018. годи ни 
и рекао нешто и о пла но ви ма 
за 2019. годи ну. Иста као је да 
су резул та ти посло ва ња пози
тив ни, а посеб но је задо во љан 
тиме што је пове ћан број кори
сни ка.

– Ми из „Град ског ста но ва ња“ 
смо изу зет но задо вољ ни 2018. 
годи ном. Све веће про јек те 
при ве ли смо кра ју,  а могу рећи 
и да се број кори сни ка наших 
услу га пове ћао. На почет ку 
2016. годи не у систе му одр
жа ва ња је било 163 згра де са 
око 3.500 стам бе них једи ни ца. 
Сада има мо 4.900 стам бе них 
једи ни ца, одно сно 293 згра де. 
Мислим да су и сами гра ђа ни 
задо вољ ни теку ћим одр жа ва
њем, да су при ме ти ли бољи так 
и да је цео про цес ефи ка сни ји уко
ли ко се одлу че да уђу у наш систем 
одр жа ва ња згра да, каже Ковач. 

Он се освр нуо на нови ну у овој 
годи ни, а то су про фе си о нал ни 
управ ни ци које сада има сва ка стам
бе на згра да и рекао да је задо во
љан сарад њом са њима. Што се тиче 
лиф то ва у згра да ма, који су углав
ном вео ма ста ри, дирек тор каже да 
је њихо ва поправ ка била оте жа на, 
али да је „Град ско ста но ва ње“ нашло 
реше ње тако што је скло пи ло уго вор 
са већим фир ма ма (АННД Васић и 
Кле мон лиф то ви) које пра ве дело
ве за ста ре лиф то ве. На тај начин је 
омо гу ће на поправ ка лиф то ва који су 
ста ри и пре ко 40 годи на.

Милош Ковач се освр нуо на, како је 
рекао нај ве ћи про блем, а то су кро
во ви стам бе них згра да

– Након кон тро ле реви зор ских 
фир ми из Бео гра да, доби ли смо 
упут ства да може мо кори сни ци ма да 
дамо позај ми це до педе сет про це
на та од утвр ђе не вред но сти потреб
них радо ва. Током целе 2018. годи не 
пози ва ли смо све стам бе не зајед ни
це да се орга ни зу ју и при ку пе педе
сет про це на та нов ча них сред ста ва 
за поправ ку кро ва, а „Град ско ста но
ва ње“  ће дати позај ми цу за оста так. 
То је позај ми ца без кама те и пери од 
отпла те је пет годи на. Желим и овим 
путем, пре ко меди ја да позо вем гра
ђа не да се удру же, ску пе поло ви ну  
нов ча них сред ста ва, а оста так позај
ме од „Град ског ста но ва ња“ и на тај 
начин зајед но реши мо овај вели ки 
про блем, рекао је Милош Ковач.

Као један од успе ха посло ва ња 
Милош Ковач исти че да „Град ско ста
но ва ње“ има висок про це нат напла те 
заку па послов них про сто ра и гара жа.

– Доби ли смо пози тив но мишље ње 
од реви зор ских инсти ту ци ја да смо 
пред у зе ће у Срби ји које има нај ве
ћи сте пен напла те заку па. Могу да 
кажем да оба посла ради мо саве сно 
и ква ли тет но. Тако ђе, згра де су доста 
ста ре и за ква ли тет но откла ња ње 
про бле ма је потреб но више вре ме на, 
и сто га је потреб но да гра ђа ни има ју 
мало више стр пље ња и раз у ме ва ња.

За наред ну годи ну, дирек тор „Град
ског ста но ва ња“ наја вљу је неко ли ко 
про је ка та.

– Поред стан дард ног посло ва ња, 
за наред ну годи ну пла ни ра мо да 
уве де мо елек трон ске огла сне табле. 
Оне ће се нала зи ти на нашем веб
сај ту и сва ко оба ве ште ње ће бити 
доступ но гра ђа ни ма и све ће бити 
тран спа рент но. Тако ђе, често се 
деша ва да се налеп ни це у лиф то ви
ма ски да ју. На тај начин се ски не и 
број теле фо на на који гра ђа ни могу 
да се обра те у слу ча ју ква ра. „Град
ско ста но ва ње“ ће се потру ди ти да 
сва ки лифт има налеп ни цу са бро јем 
за хитан слу чај. То је заи ста важно. 
У сарад њи са Сектором за ванредне 
ситуације Гра да Срем ска Митро ви ца 
у при пре ми су пла ка ти на који ма ће 
јасно бити пока за но како да се гра
ђа ни пона ша ју у слу ча ју пожа ра. То 
ће бити оба ве зно у сва кој стам бе ној 
згра ди, закљу чу је Милош Ковач. 

З.Поповић

МилошКовач

ну зона гра да и север ни део насе ља 
Срем ска Митро ви ца. Ту се јави ла 
потре ба да се регу ли шу глав не ули це, 
да би се могле изгра ди ти сао бра ћај ни
це и да би се могли лега ли зо ва ти објек
ти који су без одо бре ња. Жели мо да 
пове ћа мо сте пен урба ни те та у насе љу 
Але ја и Спо мен  гро бља. Парк је прво
бит но мемо ри ја лан и тако се кори сти. 
Међу тим, сада има мо маме са децом, 
бици кли сте,  и нема довољ но садр
жа ја који пра те њего во кори шће ње и 
потре бе кори сни ка. Пре све га бисмо 
сагле да ли ту потре бу, допу ни ли парк, 
сачу ва ли посто је ће зеле ни ло и обно
ви ли оно што је уни ште но. За насе ље 
Јали ја 3 пла ни ра мо лега ли за ци ју бес
прав но изгра ђе них обје ка та, фор ми ра
ње малих бло ко ва који би тре ба ло да 
има ју урба ни иден ти тет, каже дирек
тор ка Урба ни зма Мир ја на Вашут.

Као нешто што би Срем ску Митро ви
цу издво ји ло од оста лих гра до ва и што 
јој је сва ка ко потреб но, Мир ја на Вашут 
види гро бље за кућ не љубим це. 

–Гро бље за кућ не љубим це је нешто 
што види мо као потре бу и то нема за 
сада није дан град у Срби ји. Ту је и  
план за про ши ре ње реги о нал не депо
ни је, али и цен трал ног град ског гро
бља. Гроб на места су зау зе ла зеле
ни појас. Можда би кре ма то ри јум био 
реше ње, тиме би се сма њи ло кори
шће ње земљи ште прве кла се. Нарав
но, води ло би се рачу на о кон фе си
ја ма у нашем гра ду, наво ди Мир ја на 
Вашут само нека од пита ња и диле
ма веза них за буду ћи раз вој Срем ске 
Митро ви це.

З.Поповић

јед ну изло жбу, са њихо вих коло ни ја, где 
ће бити изу зет них умет ни ка. Могу да кон
ста ту јем да сва ке годи не расте ква ли тет 
изло жби, а пла ни ра мо и јед ног свет ског 
умет ни ка, да ли ће то бити Пика со или 
Вор хол све зави си од сред ста ва које 
буде мо могли да обез бе ди мо, али реа
ли за ци ја јед не такве изло жбе би била 
вео ма инте ре сан тан поду хват, да види
мо како ће наши сугра ђа ни реа го ва ти на 
то. Ако бисмо у томе успе ли, веро ват
но не бисмо пре ви ше шири ли про грам, 
пошто није битан број изло жби, битан 
је ква ли тет. Ама те ри ма ћемо сва ка ко 
дати при ли ку, иако смо доста опте ре ће
ни нашим про гра мом, при о ри тет су  ака
дем ски сли ка ри, али не може мо оспо ри
ти да има пуно тален то ва них ама те ра и 
тре ба им пру жи ти шан су да и они изла
жу, речи су Марин ко ви ћа.

У пла ну је и про је кат за адап та ци ју 
таван ског про сто ра, који би сво јом вели
чи ном од 480 ква драт них мета ра пуно 
могао да пону ди, како одр жа ва њу кул
тур них мани фе ста ци ја, тако и постав ка
ма умет ни ка ама те ра.   

– У скла ду с пла но ви ма те врсте, бит
но би било да се ура ди и депо, који нам 
је потре бан за сли ке, јер након реста у
ра ци је мора ју аде кват но да се сме сте. 
Пла ни ра на је и фаса да, којом би спо
ља шњи изглед згра де био ускла ђен са 
пре ле пим, уну тра шњим про сто ром, каже 
дирек тор Гале ри је, Милан Марин ко вић.

   Т.С.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:

Ноћуслужбихитнепомоћи
При пад ни ци Слу жбе хит не меди цин

ске помо ћи у Срем ској Митро ви ци 
дано ноћ но дежу ра ју како би живо ти 

наших гра ђа на били спа се ни и неу гро
же ни. Они ника да не зна ју да ли их чека 
мир на ноћ или дан и увек су спрем ни за 
интер вен ци ју, а у посеб ној при прав но сти 
нала зе се током пра зни ка. Како бисмо 
сазна ли какав је то посао у Слу жби хит
не помо ћи, еки па наших нови на про ве ла 
је ноћ у њој.

Пре ма речи ма дежур ног лека ра, др 
Мила на Ман ди ћа, две еки пе увек су 
спрем не за реа го ва ње.

– Има мо две пот пу но обу че не и опре
мље не еки пе и два пот пу но опре мље на 
сани те та. Пот пу но опре мље на еки па хит
не помо ћи се састо ји од три чове ка  јед
ног воза ча, јед ног тех ни ча ра и јед ног лека
ра. Нас лека ра је у сме ни дво је, и има мо 
три тех ни ча ра и три воза ча. Две еки пе су 
увек мобил не и покри ва ју про стор све до 
Ман ђе ло са, Гргу ре ва ца, Срем ске Раче и 
Ноћа ја – рекао је др Ман дић.

Про те кла ново го ди шња ноћ, као и вре
ме пра зни ка, у Срем ској Митро ви ци про
те кли су мир но и без већих интер вен ци ја.

– Што се тиче посло ва током пра зни
ка, има ли смо неко ли ко слу ча је ва шло га, 
два слу ча ја тешког инфарк та, при ли ком 
којег се паци јент од куће директ но пре
во зи на Инсти тут у Срем ску Каме ни цу, 
као и неко ли ко слу ча је ва бла жег срча
ног уда ра. Сви паци јен ти су ван живот
не опа сно сти. Осим тога, било је неко
ли ко лак ших сао бра ћај них незгода, без 
тешко повре ђе них. Као и обич но, током 
пра зни ка, било је више слу ча је ва тешког 
напи ја ња, а, оно што је нај че шће, било је 

повре да, као и обич но током зиме. Током 
пра зни ка, запа же на су погор ша ња ста ња 
хро нич них боле сни ка, пре све га пове ћа
ња крв ног при ти ска. У вези са исхра ном, 
искре но рече но, људи погре шно мисле да 
је унос масно ћа током пра зни ка оно што 
пра ви про бле ме. То јесте узроч ник боле
сти, али на хро нич ном нио ву. То што сте 
се јед ном или у три дана нај е ли и напи ли 
неће вам ништа шко ди ти. Про блем је са 
уно сом соли. Унос соли вам при ти сак са 
120 диже на 200. Кисе ли купус је чиста со 
и зато пре те ри ва ње у једе њу сар ме може 
да буде про блем – обја шња ва др Милан 
Ман дић.

Пре ма њего вим речи ма, током сне жних 
дана у децем бру није било већих интер
вен ци ја, осим јед не, која је еки пи хит не 
помо ћи оста ла у сећа њу.

– Када је поче ла мећа ва, први дан смо 
има ли тешку сао бра ћај ну несре ћу у око
ли ни Вели ких Ради на ца, са два тешко 
повре ђе на чове ка загла вље на у ауто мо
би лу. Јед ног смо изву кли сами, а дру гог су 
изву кли ватро га сци који су мора ли да исе
ку ауто мо бил. Успе ли смо да их спа си мо и 
ван живот не су опа сно сти. Не ваља вози
ти пијан, а они су били пија ни и нале те ли 
на шле пер – при ча др Ман дић и дода је 
да током пра зни ка увек буде интер вен
ци ја веза них за пијан ства. Ипак, како 
каже, слу жба хит не помо ћи у том слу ча ју 
мало шта може да ура ди, осим уко ли ко је 
дошло до ком пли ка ци ја.

– Људи у пијан ству рет ко кад назо
ву хит ну помоћ, и то је памет но. Већи
на људи који су пија ни тре ба само да 
се отре зне. Једи на опа сност код пија ног 
чове ка је од тога да се не угу ши уко ли ко 

Кадајепочеламећава,
првидансмоимали
тешкусаобраћајну
несрећууоколини
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повра ти, а лежи на леђи ма. То сам за 13 
годи на видео два пута. Обо је су били мла
ди људи и то ми је било јези во. Тако ђе, 
посто ји и опа сност уко ли ко се са алко хо
лом меша ју леко ви за сми ре ње, где може 
да дође до пре стан ка диса ња из чиста 
мира. Нама углав ном упла ше ни роди те
љи дово де мало лет ну децу, али пија ног 
чове ка само тре ба при па зи ти, чува ти на 
топлом и води ти рачу на да може да пра
вил но да повра ти уко ли ко има потре бе за 
тим – рекао је др Милан Ман дић.

Он дода је да је у њего вом послу нај
ве ћа сатис фак ци ја у томе када се спа се 
људ ски живот. Међу тим, при ро да посла 
је таква да се људи који раде у обла сти 
здрав стве не зашти те често суо ча ва ју са 
смр ћу, а посеб но еки пе хит не помо ћи. 

– Без обзи ра на то какав је слу чај у 
пита њу, нас тро је мора мо да га реши мо. 
Не буде лако, али зато има мо нешто више 
од два сло бод на дана да се опо ра ви мо, 
посеб но ако се деси ло нешто јези во. Нај
те же се носи мо са смр ћу. Паци јен ти уми
ру. Сви смо обу че ни и спрем ни на све 
ситу а ци је, али такве ства ри се деша ва ју. 
Онда тре ба погле да ти у очи чове ка који 
уми ре, али и чла но ве њего ве поро ди це. 
Поште но да кажем, нисам се нави као на 
то за све ове годи не и ника да нећу. Са тим 
стре со ви ма се сва ко носи на свој начин, а 
ја читам и пишем члан ке за Вики пе ди ју. 
Поне кад после смрт ног слу ча ја не могу 
да спа вам и по два дана. Када сам био 
млад лекар, ако неко умре, деша ва ло ми 
се да га сањам и по неко ли ко месе ци. То 
је ружан део посла, али ми за сва ког ско
чи мо да га спа се мо, јер ника да не зна те 
кога ћете успе ти да ожи ви те. Ипак, врло 
мало паци је на та се вра ћа. У аме рич ким 
сери ја ма је то при ка за но мно го дру га чи је. 
Нама се деша ва ло да има мо и по четво ро 
мртвих за један дан, али тру ди те се да се 
носи те са тим и то поти сне те. Нај здра ви је 
је да има те неки хоби и буде те посве ће ни 
сво јој поро ди ци, деци. Тако ђе, један спа
сен живот вам обри ше све оно лоше за 
десет које сте изгу би ли – обја шња ва др 
Ман дић.

Како каже, током сме не буде раз ли чи
тих пози ва, али еки па хит не помо ћи сва ки 
од њих сва та озбиљ но и увек реа гу је.

– Људи нека да у пани ци зову и из пот
пу но три ви јал них раз ло га. Тако нас је јед
ном зва ла жена која је рекла да јој мај
ка уми ре. Ми смо упа ли тамо гла вач ке 
и виде ли ста ри ју жену која пере шољи
це за кафу. Рекла нам је да је зна ла да 
ћемо доћи па је уста ла да поспре ми. Са 
дру ге стра не, људи нека да зову пот пу
но хлад но крв но за вео ма хит не ства ри. 
Када људи изгу бе свест, јако је важно 
јави ти нам да ли паци јент дише или не, 
да бисмо одмах зна ли како да посту пи мо. 
Нај ва жни је је свој страх и забри ну тост у 
мало речи пре не ти оно ме ко се јавља на 
теле фон. Ми људ ски страх јако пошту је
мо – при ча др Милан Ман дић, а пре ки да 
га тех ни чар који каже да је вре ме за пола
зак. Еки па у року од јед ног мину та седа у 
сани тет и успе шно збри ња ва један аст ма
тич ни напад.

Бор ко Чуко вић, тех ни чар хит не меди
цин ске помо ћи, свој посао опи су је као 
спе ци фи чан.

– Пси хич ки је мало тешко, али човек 
се годи на ма навик не. Сва ке ноћи има 
више изла за ка, као и ове. Буде изла за
ка код хро нич них паци је на та, а било је 
и озбиљ ни јих и хит ни јих ства ри. За 12 
годи на коли ко радим, нај те же ми је пала 
смрт дете та које се уто пи ло у кана лу. Ми 
смо га изва ди ли, реа ни ми ра ли успут, али 
је после неког вре ме на ипак пре ми ну ло. 
Ипак, има и комич них ситу а ци ја. Јед ном 
нам је мама дове ла сина и рекла да је 
дове ла „малог“ на пре глед, а уства ри се 
ради ло о три де се то смо го ди шња ку који је 
имао тем пе ра ту ру – при ча Бор ко и дода је 
да су у том послу нај ва жни ји међу људ ски 
одно си. При пад ни ци еки пе хит не помо
ћи мно го вре ме на раде зајед но и на тај 
начин роди ла су се мно га нерас ки ди ва 
при ја тељ ства, па и кум ства. 

Дејан Позна но вић, возач сани те та, овај 
посао ради 17 годи на и каже да је посао 
тежак, али није моно тон. Људи попут 
њега нису лека ри, али људ ски живо ти 
ипак зави се и од њихо вог уче шћа. Поред 
лека ра и меди цин ских тех ни ча ра, и они 
пред ста вља ју важну кари ку у лан цу који 
је заду жен за спа са ва ње живо та наших 
гра ђа на у сва ком тре нут ку.

Н.Милошевић

СлужбахитнепомоћиуСремскојМитровици

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Нестао
СрђанЈанковић

Срђан Јан ко
вић из Срем ске 
Митро ви це је 
2. јану а ра 
нестао. Како 
пре но си пор
тал Неста ли, 
он је око  је дан 
сат после поно
ћи напу стио 
кућу и оти шао 
ка сав ском 
наси пу. У бли
зи ни фуд бал
ског ста ди о на Срем је про на ђен његов 
раз би јен теле фон. На себи је имао 
масли на сто зе ле ну јак ну, црве ни дукс са 
капу ља чом, сиву тре нер ку и беле Лот то 
пати ке. Срђан је висок 172 цм, тежак је 
70 кило гра ма, има там но сме ђу косу и 
зеле нобра он очи.

Уко ли ко  га је неко видео или има 
инфор ма ци ју о њему нека оба ве сти нај
бли жу поли циј ску ста ни цу или кон так ти
ра поро ди цу на сле де ћи број теле фо на: 
064/4470753 Живо јин  Јан ко вић.

ИНЂИЈА

Уштедена
јавнојрасвети

Пред став ни ци Јав ног пред у зе ћа Инђи
јапут, могу се похва ли ти уште дом у 
обла сти јав не расве те, јер је у прет ход
ном пери о ду извр ше на заме на живи них 
сија ли ца натри ју мо вим. Пре ма речи ма 
Зора на Мили ће ви ћа, дирек то ра ЈП 
Инђи јапут, до сада је завр ше но око 60 
одсто пред ви ђе ног посла.

– Про це не су да ће до кра ја 2019. годи
не све живи не сија ли це бити заме ње не 
ште дљи вим. Позна то је, да натри ју мо ве 
сија ли це ште де до 20 про це на та елек
трич не енер ги је, а то зна чи мањи рас хо
ди за стру ју, када је реч о јав ној расве ти 
– иста као је Мили ће вић, и додао, да се 
рачу ни за јав ну расве ту на годи шњем 
нивоу, кре ћу од 35 до 40 мили о на дина
ра, а до кра ја ове годи не оче ку је се да ће 
уште да изно си ти и до осам мили о на 
дина ра.

 М.Ђ.

РУМА

Дружење
сабајкерима

Тра ди ци о нал но, уочи ново го ди шњих 
пра зни ка, дру жи ли су се кори сни ци услу
га Днев ног цен тра за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју и бај ке ри из Мото 
клу ба Ноћни вукови, под мла дак Рота ри 
клу ба и пред став ни ци Удру же ња пен зи о
не ра Рума. Они су деци доне ли ново го
ди шње паке ти ће и слат ки ше, док су деца 
и мла ди из Днев ног цен тра за њих при
пре ми ли при го дан про грам.

С.Џ.
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РАВЊЕ:СВИЊОКОЉНАТРАДИЦИОНАЛНИНАЧИН

Свињокољмачвански
ипомалобингулски

КоднасуМачвисвињокољсвевишеишчезава.УСремујетомалодругачије.
Например,пренекихмесецданауСрему,уБингули,сампомагаокодсупру
гиногујакаибрата.Насседамосамсмосескупилиисвебрзозавршили.У
Мачвисесвевишељудиокрећеуслужномклању.Платисеиљудизавршесав
посао.Мојапородицасејошувекдржитрадиције.Правимокобасице,швар
глу,чварке,кулен,причаСлободан

Срем и Мачва су позна ти по узго ју 
сви ња па самим тим и сви њо ко
љу. Оби чај кла ња сви ња посто ји 

од дав ни на. Он је још увек коли котоли
ко одо лео модер ни за ци ји живо та у 
Срби ји. М нови не су 2. јану а ра посе ти ле 
поро ди цу Сло бо да на и Миро сла ве Нико
лић у Рав њу, која се још увек држи ове 
тра ди ци је. У дво ри шту мачван ске куће 
нала зи ла се спре мље на ора ни ја, раз ву
че ни сто ло ви и кори то за шуре ње сви
ње. Ком ши је и рођа ци су се оку пи ли 
како би помо гли дома ћи ну Сло бо да ну 
Нико ли ћу. Сва ко зна свој део посла. У 
кухи њи је Миро сла ва са сво јом мај ком 
Милу шком, сна јом Зден ком пра ла судо
ве за све же месо, кува ла кафу за мај
сто ре. У дво ри шту је све кр ва Миља 
пра ла ора ни ју за топље ње масти, а 
дома ћин је шурио сви њу са ком ши ја ма и 
Миро сла ви ним бра том Миро сла вом. За 

обра ду меса, али и укус коба си ца и 
куле на био је заду жен Миро сла вин ујак 
Мир ко, који је месар. 

Сло бо дан каже да је ова квих дога ђа ја 
је све мање. 

– Код нас у Мачви сви њо кољ све више 
ишче за ва. У Сре му је то мало дру га чи је. 
На при мер, пре неких месец дана у Сре
му у Бин гу ли сам пома гао код супру ги ног 
уја ка и бра та. Нас седамосам смо се 
ску пи ли и све брзо завр ши ли. У Мачви 
се све више људи окре ће услу жном кла
њу. Пла ти се и људи завр ше сав посао. 
Моја поро ди ца се још увек држи тра ди
ци је. Пра ви мо коба си це, швар глу, чвар
ке, кулен, при ча Сло бо дан. 

Сло бо да но ва жена Миро сла ва је поре
клом Сло ва ки ња, родом из Бин гу ле. Он 
наво ди да има раз ли ке у оби ча ји ма у 
Мачви и Бин гу ли. 

– Посто ји раз ли ка изме ђу оби ча ја у 

Мачви и Сре му. Сло ва ци има ју сво је 
рецеп те које неће да ода ју. Има ју сво ју 
тра ди ци ју за кува ње котли ћа, пра вље ње 
коба си ца. Кажу да се ста ви све га пома
ло, а оста ло је тај на, кроз смех обја шња
ва Сло бо дан.. 

За Миро сла ви ног уја ка Мир ка кажу да 
је вели ки мај стор у спре ма њу коба си ца и 
куле на. Међу тим, он каже да нема ника
квих тај ни и скри ве них састо ја ка.

– Нема тај ни. За кулен, реци мо, важна 
је папри ка, бели лук и зачи ни. Неко ста
ви ким, неко не ста вља. Ја ста вим бели 
лук и ким, на при мер. Кулен тре ба да 
сазри шест месе ци. Нај бо ље месо за 
кулен и коба си це је од крма че због тога 
што се од крма че доби је ста ри је месо, 
каже Мир ко.

Алек сан дар Стан ко вић, Сло бо да нов 
при ја тељ и ком ши ја, је дошао да помог
не. Њих дво ји ца су ради ли зајед но, често 

СлободанНиколић
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један дру гом пома жу кад тре ба. Тако ђе, 
има ју децу која су истих годи на и сви се 
зајед но често дру же. Алек сан дар каже 
да је овај оби чај све ређи. 

– Села су све више пуста и дошло је 
вре ме да више нема с ким да се ради. 
Мла ди људи одла зе у ино стран ство или 
у гра до ве да се запо сле, па ко и жели да 
спре ма месо за зиму, не може да нађе 
неко га ко ће му помо ћи. Пре је то било 
пот пу но дру га чи је, било је више мла дих 
људи на селу, више се дру жи ло, обја
шња ва Алек сан дар.

Миро сла ви на све кр ва Миља је поре
клом из Босу та. У Рав њу је већ 35 годи
на. Сва ке годи не кољу сви ње, а како и 
сама каже лак ше јој је откад има сна ју 
Миро сла ву. 

– Хва ла Богу, сад је дру га чи је. Лак ше 
је. Не могу више мно го да радим, имам 
63 годи не. Миро сла ва иде у папри ку, 
гото ви јела, спре ма кућу, а ја сам ту да 
помог нем коли ко могу. Доче кам уну ку 
кад дође из врти ћа. За то сам се и бори

ла, да имам кога и да доче кам код куће, 
каже Миља.  

У кухи њи је Миро сла ви на мај ка Милу
шка сец ка ла џиге ри цу која се пекла за 
дору чак. За ручак је папри каш на сло
вач ки начин, а за дезерт су се спре ма ли 
тра ди ци о нал ни сал чи ћи за који је заду
же на Миро сла ви на мај ка. Како Милу шка 
каже, кад се кољу брав ци за вече ру се 
пра ви све по реду, супа, сар ма, пече но 

месо и коба си це. Да се про ба како су 
мај сто ри оба ви ли посао, али и да се 
дома ћи це пока жу. Кад су кола чи у пита
њу, оба ве зне су кифли це са салом.

–Ja пра вим сре мач ке сал ња ке. За ово 
тесто тре ба има ти и сна ге и иску ства.  
Тре ба зна ти кад је глат ко под руком, не 
тре ба га гње чи ти, већ извла чи ти руком, 
наво ди Милу шка. 

З.Поповић

Мајсторинаделу

АлександарСтанковић

МиркоДубовски

МилушкаПоњигер
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ОВАН: Спо соб ност 
доброг опа жа ња и 
сјај не кон цен тра ци је 
вам пома жу да оства

ри те сво је послов не циље ве. 
Важно је да у сусре ту са сарад
ни ци ма под сти че те кре а тив ност 
у иде ја ма, јер уско ро вас оче ку је 
зајед нич ки доби так и могућ ност 
за обна вља њем неких послов
них дого во ра. Пока за ће се да 
парт нер уме да испу ни сва ваша 
оче ки ва ња.  

БИК: Неко дик ти ра 
нове дога ђа је, што 
зна чај но ком пли ку је 
ваш послов ни или 

ста ту сни поло жај.  Наро чи то вам 
се не допа да чиње ни ца о суже
ним могућ но сти ма да избор одго
ва ра ју ћег посла или акци је коју 
бисте спро ве ли зајед но са бли
ским при ја те љи ма. Чак и у 
љубав ном одно су неко дру ги 
дик ти ра пра ви ла. 

БЛИЗАНЦИ: Ста ло 
вам је да оста ви те 
вели ки ути сак на 
сарад ни ке, али већи

на дога ђа ја вам не иде у при лог. 
Добро раз ми сли те шта све може
те да кори гу је те у ходу како 
бисте дело ва ли убе дљи во на 
оне који се коле ба ју. Оче ку је вас 
доби так или успех кроз нов ча не 
инве сти ци је. У одно су са парт не
ром при жељ ку је те већу емо тив
ну сло бо ду или при ли ку да 
оства ри те сво је наме ре. 

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

додат но моти ви са ти да при хва
ти те неке нове иза зов не задат ке. 
Али, избе га вај те јав на обе ћа ња 
по пита њу, стро го утвр ђе них 
роко ва. Ста ло вам је да успо ста
ви те боље раз у ме ва ње и емо
тив но збли жа ва ње у одно су са 
воље ном осо бом. 

ЛАВ: Нала зи те се у 
фази кре а тив ног 
успо на и ста ло вам је 
да побољ ша те свој 

послов ни или дру штве ни ста тус. 
У при лог вам иду нова деша ва
ња и мно ге ситу а ци је када се 
одлу чу је о послов ним циље ви
ма. Сло бод но пре у зми те ини ци
ја ти ву како бисте намет ну ли сво
ју уло гу пред сарад ни ци ма. У 
љубав ној пер спек ти ви у одно су 
са парт не ром важно је да сачу ва
те пози тив на уве ре ња. 

ДЕВИЦА: Делу је те 
врло про ми шље но и 
ста ло вам је да при
до би је те нечи је пове

ре ње у раз ли чи тим ситу а ци ја ма. 
Све тре ба да чини те план ски и у 
скла ду са иску ством. Нема раз
ло га да окле ва те, јер у одно су на 
сарад ни ке има те низ пред но сти 
које сада може те да пла си ра те 
на пра ви начин. У при ват ном 
живо ту поку ша ва те да ускла ди те 
ритам оба ве за. 

ВАГА: Ваша сна ла
жљи вост у послов ном 
сми слу доно си само 
тре нут ну сатис фак ци

ју и олак ша ње. Јасно вам је до 
које гра ни це може те да оче ку је те 
успех и због тога бира те неке 
зао би ла зне мето де као начин да 
се осло бо ди те нечи је послов не 
кон тро ле или кри ти ке. Мимо сво
је воље упа да те у неке кон
фликт не ситу а ци је. 

ШКОРПИЈА: Пажљи
во про це њу је те нова 
послов на деша ва ња, 
јер сво је иде је тре ба 

да пла си ра те на пра вом месту 
или пред осо бом која има довољ
но слу ха за слич не инте ре се. И 
даље одби ја те да чини те ком
про ми се када они нису у скла ду 
са вашим морал ним наче ли ма. 
Због број них оба ве за деша ва се 
да про пу шта те неке важне дога
ђа је у свом поро дич ном или 
љубав ном живо ту. 

СТРЕЛАЦ: Неко ће 
вас изне на ди ти 
лошим инфор ма ци ја
ма, али уз додат ну 

упор ност и вели ки напор на кра ју 
ћете бити задо вољ ни сво јим 
послов ним успе хом. Боље је, да 
избе га ва те сарад њу са непо зна
тим осо ба ма и да про ве ра ва те 
све могу ће инфор ма ци је у вези 
мате ри јал них ула га ња. Неко са 
стра не поку ша ва да вам иском
пли ку је љубав ни живот или 
однос са воље ном осо бом. 

ЈАРАЦ:Вео ма амби
ци о зно и са нескри ве
ним опти ми змом при
сту па те разним дого

во ри ма које ини ци ра ју ваши 
сарад ни ци. Потреб на вам је и 
одре ђе на доза мудро сти при ли
ком реша ва ња нов ча них пита ња. 
Удру жи те сво је инте ре се са осо
ба ма које добро позна је те. У 
одно су са воље ном осо бом све 
изгле да мир но и пред ви ди во али 
изне на ди ће те се нео бич ним обр
том.

ВОДОЛИЈА:Тек када 
јасно дефи ни ше те 
листу при о ри те та 
мно ге ства ри ће поче

ти да се одви ја ју у пози тив ном 
прав цу. Посеб но посве ти те 
пажњу посло ви ма који ће вам 
доне ти кон крет не резул та те и 
финан сиј ску добит, јер за крат ко 
вре ме може те да оства ри те 
успех у више пра ва ца.   

РИБЕ:Пре ма сарад
ни ци ма делу је те зах
тев но, тако да сви ма 
поста је јасно да не 

жели те да неко реме ти или успо
ра ва ваше послов не пла но ве. 
Ула же те вели ку енер ги ју у раз
ли чи те циље ве које сте себи 
поста ви ли. Не дозво ља ва те да 
неко кри ти ку је ваш начин рада. 
Често се нала зи те у ситу а ци ји 
да вам неко пока зу је сво ју накло
ност. 

VREMEPLOV
9.јануар

1878. У срп скотур ском ра ту 
срп ска вој ска ушла у Ниш, а 
Тур ци су на ред ног да на пре да
ли твр ђа ву и ва рош, чи ме је 
окон ча на тур ска упра ва у том 
гра ду. Бор бе су тра ја ле 25 
да на, а од лу чу ју ћа је би ла 
по бе да Бра ни чев ске бри га де 
на Че гру. 

10.јануар
1909. Ро ђен срп ски фи зи чар и 
хе ми чар Па вле Са вић, ко ји је 
свет ски ре но ме сте као ка да је 
са Ире ном Жо лио Ки ри 1937. и 
1938. у Па ри зу от крио изо то пе 
по зна тих еле ме на та бом бар до
ва њем ато ма ура на спо рим 
не у тро ни ма. Од 1947. ру ко во
дио из град њом Ну кле ар ног 
ин сти ту та у Вин чи и до 1960. 
био ди рек тор Ин сти ту та. Од 
1971. до 1981. био пред сед ник 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти.

11.јануар
1811. Скуп шти на свих на род
них ста ре ши на у Ср би ји у вре
ме Пр вог срп ског устан ка осно
ва ла пр ва по пе чи тељ ства, 
ми ни стар ства. Ми ни стар про
све те по стао нај у че ни ји Ср бин 
тог вре ме на, рек тор Ве ли ке 
шко ле у Бе о гра ду До си теј 
Об ра до вић. 
1922. Че тр на е сто го ди шњи 
Ка на ђа нин Ле о нард Том сон 
пр ви па ци јент од ше ћер не 
бо ле сти из ле чен ин су ли ном.

12.јануар
1876. Ро ђен аме рич ки пи сац 
Џон Гри фит, по знат као Џек 
Лон дон, је дан од нај чи та ни јих у 
пр вој по ло ви ни 20. ве ка. На пи
сао око 50 при по ве да ка и ро ма
на ме ђу ко ји ма су нај по зна ти ји 
Зовдивљине и Белиочњак.
1998. Де вет на ест европ ских 
др жа ва пот пи са ло до ку мент о 
за бра ни кло ни ра ња људ ских 
би ћа.

13.јануар
1898. Фран цу ски пи сац Емил 
Зо ла у ли сту Л‘орор под на сло
вом Оптужујем об ја вио отво
ре но пи смо пред сед ни ку Ре пу
бли ке у ко јем је ука зао на ма хи
на ци је вој них кру го ва и за тра
жио осло ба ђа ње ка пе та на 
Ал фре да Драј фу са, ко ји је на 
про це су 1894. осу ђен на до жи
вот ну ро би ју због на вод ног ода
ва ња вој них тај ни Не мач кој.

14.јануар
1826. У Пе шти осно ва на Ма ти
ца срп ска на ини ци ја ти ву Јо ва
на Ха џи ћа и уз по моћ бо га тих 
срп ских тр го ва ца из Пе ште и 
Бу ди ма. Књи жев но и кул тур но 
дру штво од и гра ло огром ну 
уло гу у про цва ту на у ке и кул ту
ре Ср ба у Вој во ди ни. 

15.јануара
1535. Ен гле ски краљ Хен ри VIII 
пре у зео је вр хов но по гла вар
ство над цр квом пре ма по ве љи 
ко ју је прет ход но усво јио ен гле
ски пар ла мент.

HOROSKOP

Среда,9.јануар
(27.децембар)

Све ти прво му че ник и архи ђа
кон Сте фан 

Четвртак,10.јануар
(28.децембар)

Све тих 20.000 муче ни ка Нико
ми диј ских

Петак,11.јануар
(29.децембар)

Све тих 14.000 мла де на ца 
Витле јем ских

Субота,12.јануар
(30.децембар)

Све та муче ни ца Ани си ја; Пре
по доб на Тео до ра

Недеља,13.јануар
(31.децембар)

Преп. Мела ни ја; Св. испо вед
ник Доси теј Загре бач ки (Ода ни
је Рожден ства)

Понедељак,14.(1)јануар
Обре за ње Господ ње; Св. Васи
ли је Вели ки (Нова годи на)

Уторак,15.(2)јануар
Преп. Сера фим Саров ски; Св. 
Сил ве стар (Прет пр. Бого ја вље
ња)

Crkveni
kalendar

•Дошлисмонаспасоно
снуидеју:бродкојитоне
претворићемоуподмор
ницу.
• Добра страна братоу
билачког рата: увек
побеђујунаши.
• Плодова нема. Још
трајепроцват.

Салчићи
Састојци: 1 јаје, 1кило грам 

бра шна, 1 коц ка ква сца, 500 гра
ма сала, 400 мили ли та ра мле ка, 
со и шећер.

Припрема: Уме си те тесто и 
при па зи те да буде мека но и оста
ви те да се дижеокосатвре ме на.
Раз ва ља те тесто на дебљи ну 
11,5 цен ти ме тар. Усит ни те сало 
и утр љај те у тесто до поло ви не, 
потом пре кло пи тетестои утап кај
те да се зале пи. Пусти те  тесто да 
малоодсто ји. Раз ва љај те га тан
ко на повр ши ни посу тој бра шном. 
Изре жи те тесто на ква дра ти ће, па 
у сва ки ста ви те мало пек ме за. 
Пре кло пи те их и зале пи те прсти
ма. Пеци те око15мину та,на 180
200 сте пе ни Цел зи ју са.
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Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

ПијаниЕнглези

Ново го ди шњи и божић ни пра зни
ци су про шли. Чека нас још пра
во слав на Нова годи на и при ли

ка да се баци још која бом ба или 
петар да које су залу та ле по џепо ви ма.

Тра ди ци о нал но, после ново го ди
шње еуфо ри је и шен лу че ња, има ли 
смо при ли ку да у топли ни свог дома 
пра ти мо ново го ди шњи про грам на 
ТВу. И опет, тра ди ци о нал но, маму ра
ли смо уз Тесну кожу, Жикину дина
стију и оста ле срп ске блокбастере.

Што се тиче спор та, стан дард но, ту 
су скиско ко ви и тур не ја Четириска
каонице. Морам рећи да сам рани је 
радо пра тио овај дога ђај и да ми је он 
био сино ним за овај пери од годи не. 
Међу тим, нема више оних пре но са на 
РТСу са леген дар ним Душком Кора
ћем. Уме сто тога, сада на јед ној 
спорт ској теле ви зи ји, комен та тор као 
да пре но си спро вод. Ујед на чен тон и 
гоми ла бес по треб них дета ља. Ту су 
угло ви, фак то ри, брзи не... Па, чекај 
дру же да узмем папир и олов ку, не 
могу све да по’ва там. Док он не набро
ји све подат ке, сле де ћи већ ско чио. 
Негле дљи во. Руку на срце, целој 
ситу а ци ји не пома же ни тотал на 
доми на ци ја Јапан ца по име ну Коба ја
ши.

Пија ни Енгле зи, по оби ча ју, игра ју 
фуд бал одмах након пра зни ка. Ређа
ле су се утак ми це јед на за дру гом, 
сва ки дан. Они бога ти ји клу бо ви са 
већим бро јем игра ча на рас по ла га њу, 

су се сна шли нека ко. А они паће ни ци, 
који су једва нака ри ка ли 11 исправ них 
игра ча у овом пра знич ном луди лу су, 
нарав но, изву кли дебљи крај.

Да ствар буде још луђа, про те клог 
викен да су се игра ле и утак ми це 
енгле ског ФА Купа. Е, то је већ цир
кус. Не виђа те често фуд бал ске пре
но се, где дома ћин нема ни чести те 
три би не. Непо сред но иза тере на, на 
некој леди ни, се виде пар ки ра ни ауто
мо би ли. Дома ћин је пето ли гаш или 
тако нешто, и све би дао да напра ви 
исто риј ски успех и пла си ра се у 
наред ну рун ду. А са дру ге стра не, 
игра чи са мили он ским уго во ри ма 
који ма није ни до живо та, а камо ли до 
фуд ба ла. Ту може сва шта да се види. 
Дирек тан окр шај изме ђу ама те ра и 
про фе си о на ла ца. Мили на јед на.

Ина че, оди гран је и дер би енгле ског 
првен ства изме ђу Сити ја и Ливер пу
ла. Еки па из Ман че сте ра је доби ла 
утак ми цу и наго ве сти ла узбу ђе ња 
која нас чека ју у дру гом делу сезо не.

Љуби те љи кошар ке су могли да 
ужи ва ју, јер ни у аме рич кој НБА лиги 
не посто ји пра знич на пау за. Наши 
баске та ши наста вља ју са добрим 
пар ти ја ма. Нарав но, они који игра ју. 
Тео до си ћа углав ном може мо виде ти 
како са клу пе или са три би на,  посма
тра утак ми цу и бро ји зеле не нов ча ни
це. Шалу на стра ну, деч ко се није баш 
усре ћио дола ском у НБА и могли 
бисмо га уско ро виде ти поно во на 

европ ским пар ке ти ма.
Тре ба иста ћи сјај не пар ти је Нико ле 

Јоки ћа у дре су Ден ве ра. Недав но сам 
гле дао меч у којем је сасуо 39 пое на. 
Про сто је неве ро ват но са каквом 
лако ћом игра дебељ ко из Сом бо ра и 
како се пои гра ва са про тив ни ци ма. 
Гле да ју ћи га како игра, схва та те коли
ко кошар ка може да буде лепа и јед
но став на. По мом мишље њу, веро
ват но нај бо љи кошар каш којег је 
Срби ја икад има ла. Уко ли ко га здра
вље послу жи и наста ви овим тем пом, 
поста ће један од нај бо љих цен та ра у 
исто ри ји НБА. Деч ко је, ина че, већ 
сад кан ди дат за нај ко ри сни јег игра ча 
лиге. Њего ва еки па игра сјај ну кошар
ку и мно ги им пред ви ђа ју фина ле 
запад не кон фе рен ци је. Оно што је 
нај бо ље је, да је Јокић глав ни играч у 
еки пи и да од њега запо чи њу сви 
напа ди. Сва ка ко посла сти ца за све 
љуби те ље кошар ке са ових про сто ра.

И нарав но, посто је они који га не 
воле и комен та ри шу како је 
издао нашу земљу, јер не игра 

за репре зен та ци ју. Пусти те деч ка да 
на миру игра баскет. Око ова квог 
тален та ће се увек ломи ти копља. 
Мно го је ту инте ре са, при ти са ка и 
лове, а само он зна шта му је у гла ви. 
Нама само оста је да се нада мо, да ће 
се јед ног дана оку пи ти сви наши нај
бо љи игра чи. А онда ни Дримтим не 
би био непре мо сти ва пре пре ка. Живи 
били па виде ли.
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ФилЏоунс(Манчестер)уакцији
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МладиСремцибриљирали
Тра ди ци о нал ни ново

го ди шњи атлет ски 
митинг АК Вој во ди на, у 

хали Ново сад ског сај ма, био 
је вео ма успе шан за мла де 
атле ти ча ре АК Срем. 

Десет так ми ча ра осво ји ло 
је укуп но једа на ест меда ља 
 пет злат них, пет сре бр них 
и јед ну брон за ну.

Прво зла то за Срем це 
осво јио је у дисци пли ни 
скок у вис за ста ри је пио ни
ре Кре мић Ђор ђе виси ном 
1,68 мета ра. Одмах потом, 
у трци на 800 мета ра побе
дио је Андреј Јок си мо вић 
у трци ста ри јих пио ни ра. У 
дисци пли ни баца ње кугле 
за мла ђе пио нир ке, побе
ди ла је Мила Миљ ко вић 
сво јим новим лич ним рекор
дом који сада изно си 13,12 
мета ра. Ива Бежа но вић је 
од девој чи ца 2008. годи шта, 
нај да ље баци ла вор текс 

(33,80 метар) и осво ји ла,  
тако ђе зла то. Нај сјај ни јим 
одлич јем се оки ти ла и Иси
до ра Мак си мо вић у трци 
на 50 метара за девој чи це 
2012. годи ште, док је њена 

сестра Мари ја, била дру го
пла си ра на на 40 мета ра.

Два сре бра у вео ма јакој 
кон ку рен ци ји осво ји ла је 
Тео до ра Чонић. Она је 
поста ви ла свој нови лич ни 

рекорд на 60 метара (8,85 
сек), а у ско ку у даљ из зоне, 
је доско чи ла до сре бра и 
одлич них 4,50 мета ра. 

Ката ри на Шко рић је осво
ји ла сре бр ну меда љу на 60 
мета ра и била брон за на у 
ско ку у даљ из зоне.  Доста
нић Нико ла је на 60 мета ра 
био дру го пла си ран, а  у ско
ку у даљ из зоне је осво јио 
четвр то место. 

Мак си мо вић Мио на је код 
девој чи ца 2008. годи ште 
на 60 мета ра успе ла да се 
пла си ра међу првих осам 
так ми чар ки, док је у ско ку у 
даљ била око 12 места. 

На митин гу је уче ство ва
ло око 650 так ми ча ра из 26 
срп ских и девет ино стра них 
клу бо ва. 

Крај 2018. године наго ве
шта ва лепу и успе шну 2019. 
годи ну за атле ти ча ре АК 
Срем.

AтлетичариАКСрем

Док су фуд ба ле ри инђиј
ског тре ће ли га ша, Клу ба 
малог фуд ба ла Индианс
2013, на  заслу же ном  одмо
ру,  у  клу бу  се  оба вља ју  
нео п ход не  орга ни за ци о не 
рад ње за поче так при пре
ма. Све је под ре ђе но јед
ном циљу, а то је да клуб 
поку ша да избо ри  пла сман 
у плејоф и оства ри амби
ци је које су биле зацр та не 
пре почет ка сезо не, а то је 
пла сман у дру гу лигу. Пре ма 
постиг ну том дого во ру, поче
так при пре ма је пла ни ран 
за 24. јану ар, када ће шеф 
струч ног шта ба Сла ви ша 

Мар ко вић, оба ви ти про зив ку 
и упо зна ти игра че са пла ном 
рада.

–  Све је до тан чи на испла
ни ра но. При пре ме ће бити 
спро ве де не на нај ви шем 
нивоу. Одра ди ће мо укуп но 30 
тре нин га и пет при прем них 
утак ми ца. При пре ме ћемо 
одра ди ти у Инђи ји у Спорт
ској хали,  где има мо све 
усло ве за рад. Наше амби
ци је су да избо ри мо ула зак у 
плејоф, а ако се ука же при
ли ка да про ба мо да уђе мо у 
Дру гу саве зну лигу, закљу чио 
је Марио Мил ко вић, пред сед
ник клу ба.

КМФИНДИАНС

Заслужениодмор

КМФИндианс
ТРАДИЦИОНАЛНИДАНИКАЈАКА

Признања
Митровчанима

Каја ка шки савез Срби је је 
на тра ди ци о нал ном Дану 
каја ка, про сла вио још јед ну 
успе шну годи ну и награ дио 
нај у спе шни је клу бо ве, спор
ти сте и тре не ра у 2018. 
годи ни.

Годи шња при зна ња уру
че на су у осам кате го ри ја, а 
награ ду је добио и каја каш 
срем ско ми тро вач ког  КК 
Вала, Бојан Зде лар.

Бојан је дру гу годи ну заре
дом про гла шен за нај у спе

шни јег мла дог спор ти сту 
КСС, пошто је у прет ход ној 
сезо ни осво јио сре бр ну 
меда љу на Европ ском 
првен ству за јуни о ре у Ита
ли ји, као и брон зу на Свет
ском првен ству за јуни о ре у 
бугар ском гра ду Плов ди ву.

На кален да ру КСС за 
2019. годи ну, поред Боја на 
нашла се и митро вач ка каја
ка ши ца, Мари ја Доста нић, 
акту ел на мла ђе се ни ор ска 
вице шам пи он ка Евро пе.


