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„Стра ху јем од поли тич ких пре ви ра
ња, али и те како и од еко ном ске 
реце си је, на чијем рубу моја земља 
већ сто ји”, твр ди немач ки про фе сор у 
пен зи ји др Рудолф Хен зел, пси хо лог 
и педа гог, одско ра “мигрант” из сво је 
отаџ би не Немач ке, који је нову домо
ви ну нашао у Срби ји, род ној земљи 
сво је супру ге, при ву чен, како каже, 
топли ном душе наших људи и лепо
том пеј за жа Шума ди је. Ово је цитат 
из јед них днев них нови на, само први 
пасус тек ста о том шар мант ном про
фе со ру који је дошао да живи у Срби
ју због топли не душе наших људи и 
лепо те пеј за жа Шума ди је. Ценим да 
про фе сор има пен зи ју од неко ли ко 
хиља да евра месеч но и да је изра чу
нао да му се више испла ти да у Срби
ји са том ловом живи као гроф, јер 
буди мо реал ни, за Про ван су и Азур ну 
оба лу про фе сор можда нема нов ца. 

Мислим, тамо иду сви пен зи о ни са ни 
и ома то ре ли бога та ши, је л тако? Има 
један стих, Изе та Сарај ли ћа „Стар ци 
Пари за, иди те у Про ван су“. Али, Про
ван са је ску па а аа, па кад је већ тако, 
дај шта даш, лепо те Шума ди је и нису 
тако лоше, а тек што су јеф ти не. Да 
бог сачу ва.

Даље про фе сор у том вео ма зани
мљи вом и нада све поуч ном новин
ском тек сту,  ређа све несре ће и 
тешко ће живо та у Немач кој. Сачу вај 
боже што је тамо тешко и ску по. И 
уоп ште није она ко како ми мисли мо 
да јесте. А то што тамо сва ке годи не 
оде на десе ти не хиља да мла дих 
људи са ових про сто ра, то мора бити 
да је нека гре шка. Веро ват но и јесте 
гре шка, али није немач ка гре шка, већ 
наша. 

Див но је то кад има мо при ли ку да 
из прве руке чује мо како се негде 

живи. Уоп ште не сум њам да је наре
че ни про фе сор у пра ву, али се питам 
што није дошао у Срби ју да ужи ва у 
лепо та ма Шума ди је и топли ни душе 
наших људи док је био млад? Па да 
овде зара ди за ту стру ку пен зи ју од 
јед но 300 евра и бог да га види? Него 
се зло па тио по Немач кој и сад мора 
да живо та ри са неко ли ко хиља да 
евра.

О гер ман ска прак тич но сти и срп ска 
глу по сти, како се лепо допу њу је те. 
Ина че наслов тек ста гла си: „Ово је 
пра ва исти на о живо ту тамо. Није 
тако сјај но“. Нарав но да није сјај но, 
али је веро ват но „сјај ни је“ него овде 
чим се гла вом без обзи ра тамо одла
зи. Или су сви ти мла ди људи поме ри
ли паме ћу или про фе сор при ча глу по
сти или су нови на ри у свр ху про па ган
де ствар изву кли из пра вог кон тек ста? 
Мислим да је ово тре ће. 

Дивнојетокад
имамоприликудаиз

прверукечујемо
какосенегдеживи.

Уопштенесумњамда
јенареченипрофесор
управу,алисепитам
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ЂураМандић

Пуковник полиције Ђура Ман дић 
је од 1. децем бра 2014. годи не 
на месту начел ни ка Поли циј ске 

упра ве Срем ска Митро ви ца. На ову 
функ ци ју је дошао са места заме ни ка 
начел ни ка, тако да је у сушти ни 
оства рен кон ти ну и тет у вође њу јед не 
од већих поли циј ских упра ва у Срби
ји. Крај годи не је вре ме када се суми
ра ју резул та ти у кален дар ској годи ни, 
али је у овом слу ча ју и при ли ка да се 
напра ви осврт и на пето го ди шње слу
жбо ва ње на месту првог поли цај ца 
Сре ма. 

– После пет годи на има довољ но 
вре ме на да се „под ву че црта“ и напра
ви поре ђе ње са прет ход ним пери о
дом. Чини ми се да је 2019. годи на 
била годи на са много иза зо ва, које 
смо сами себи намет ну ли у сми слу да 
ништа нисмо гура ли под тепих него 
смо се суо ча ва ли са оним што су 
били реал ни про бле ми. Сада већ 
може да се јасно раз лу чи шта су при
о ри те ти, а шта теку ће актив но сти. 
Кад упо ре ди мо 2019. годи ну са прет
ход ним годи на ма, мислим да пре све
га тре ба да оце ни мо ста ње без бед но
сти које је било задо во ља ва ју ће. 
Поли ци ја у Сре му је 2019. била сер
вис гра ђа на, с тим што смо се у овој 
годи ни бави ли иза зо ви ма који у сво јој 
укуп но сти чине без бед но сну про бле

ма ти ку јед ног реги о на. Срем је поде
љен на мање адми ни стра тив не цели
не и сва ка од њих има неке спе ци
фич но сти које су ути ца ле на анга жо
ва ње поли ци је. С тим у вези, када 
кажем да је ста ње без бед но сти било 
ста бил но, то гово рим на бази егзакт
них пока за те ља које ми у поли ци ји 
пра ти мо кроз основ не обла сти рада 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва. 
То су пре све га област сузби ја ња кри
ми на ла, јав ни ред и мир, област без
бед но сти сао бра ћа ја и област управ
них посло ва који се одно се на изда ва
ње лич них доку ме на та. Када погле да
мо ста ти сти ку у овим основ ним обла
сти ма рада, број ке су ту неми ло срд не 
и оне кажу да је 2019. реги стро ван 
мањи број извр ше них кри вич них дела 
на под руч ју Сре ма, а да је про це нат 
расве тље них кри вич них дела већи 
него прет ход не годи не. Кон ста то ва ли 
смо да је 2018. била боља од 2017. 
годи не, тако да сада већ може мо 
изву ћи закљу чак да је то пози ти ван 
тренд. Има мо неко ли ко годи на у низу 
које то потвр ђу ју на шта смо вео ма 
поно сни. Поли ци ја је била ефи ка сни
ја има ју ћи у виду да је откри ве но 
више почи ни ла ца кри вич них дела на 
лицу места, запле ње не су веће коли
чи не нар ко тич ких сред ста ва и под не
то је више кри вич них при ја ва у тој 

Резултатирадаза
jaнуар-новембар2019.године
Поли циј ска упра ва у Срем ској 

Митро ви ци је у пери о ду јану ар  
новем бар 2019. годи не оства ри ла 

је добре рад не резул та те, који су ста ње 
јав не без бед но сти на под руч ју Сре ма 
учи ни ли још ста бил ни јим и повољ ни јим 
него у прет ход ној годи ни.   

Наро чи то добри резул та ти су оства
ре ни у сузби ја њу трго ви не нар ко ти ци
ма, спре ча ва њу и откри ва њу имо вин
ских кри вич них дела и очу ва њу ста бил
ног јав ног реда и мира.

Без бед но сна про бле ма ти ка на под
руч ју Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци је сло же на и разно вр сна, 
ако има мо у виду да се јед ним делом 
нала зи на гра ни ци са Репу бли ком 
Хрват ском и Репу бли ком Босном и Хер
це го ви ном и да на њеној тери то ри ји 
посто је три ста ни це гра нич не поли ци је 

 Батров ци, Шид и Срем ска Рача. Тако
ђе, ова поли циј ска упра ва нала зи се у 
непо сред ној бли зи ни гра до ва Бео град, 
Нови Сад и Шабац, тако да је и рас кр
сни ца путе ва. Ово је и тран зит но под
руч је, јер кроз њега про ла зе два ауто пу
та и више фре квент них држав них путе
ва. 

У току ове годи не, Поли циј ска упра ва 
у Срем ској Митро ви ци оства ри ла је 
солид не рад не резул та те, међу који ма 
се посеб но исти че већи број запле на 
опој них дро га и откри ве них кри вич них 
дела у вези са дро гама, вели ки број 
успе шно обез бе ђе них јав них ску по ва, 
успе шно расве тље на отми ца дете та, 
сма њен  уку пан број  кри вич них дела, 
број кри вич них дела општег кри ми на ли
те та и број кри вич них дела са непо зна
тим извр ши о цем. 

Криминалитет

 У пери о ду јану ар  новем бар 2019. 
годи не, реги стро ва но је укуп но 2.411 
кри вич них дела. Уку пан број кри вич них 
дела у одно су на 11 месе ци 2018. годи
не, смањен је за 277 кри вич на дела 
или за 10,3%%, када је реги стро ва но 
2.688 кри вич них дела. 

 Реги стро ва на су 802кри вич на дела 
са непо зна тим извр ши о цем, за 21,5%
мање него у истом пери о ду 2018. када 
је било 1022 кри вич на дела са непо зна
тим извр ши о цем. 

 Пове ћан је про це нат расве тља ва ња 
кри вич них дела са непо зна тим извр ши
о цем на 68,95% што је за 3,9%више 
него у истом пери о ду 2018. годи не када 
је изно сио 64,9%.
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обла сти. Запле ње на је већа коли чи на 
акци зне робе, дува на и погон ског 
гори ва. Било је мање нару ша ва ња 
јав ног реда и мира – исти че Ђура 
Ман дић. 

Безбедност у саобраћају је изу-
зетно значајна област за сваког
грађанина,поштосмосвиучесни-
циусаобраћају,билодасмовоза-
чи, пешаци или бициклисти. Како
оцењујетебезбедностусаобраћају
наподручјуСрема?

– Када је реч о без бед но сти сао бра
ћа ја, ту има мо спе ци фич ну ситу а ци ју. 
Она се огле да у томе да од укуп ног 
бро ја сао бра ћај них незго да, које су се 
деси ле на под руч ју Сре ма, чак 75 
посто отпа да на уче сни ке у сао бра ћа
ју који нису са тери то ри је Сре ма, 
пошто је Срем тран зит но под руч је. 
Поли ци ја у овој обла сти делу је и пре
вен тив но, и ми не може мо тач но да 
изме ри мо коли ко би још било сао бра
ћај них незго да да нисмо то ради ли, 
да нисмо искљу чи ва ли уче сни ке у 
сао бра ћа ју. Напра ви ли смо неко ли ко 
кам па ња у про мо ци ји и раз ви ја њу 
све сти уче сни ка у сао бра ћа ју, о чиње
ни ци да нео д го вор ни уче сни ци у сао
бра ћа ју могу угро зи ти и вла сти ту без
бед ност, али и без бед ност дру гих уче
сни ка у сао бра ћа ју. Нису све актив но
сти мер љи ве. За аспект без бед но сти 
смо сви заин те ре со ва ни. Сва ком гра
ђа ни ну је важно да му ауто не буде 
оште ћен, да не буде напад нут или 
покра ден. И ја сам лич но као гра ђа
нин заин те ре со ван за то, сто га ћу 
пред у зе ти мере само за шти те или 
само о бе збе ђе ња. На при мер, нећу 
сести у ауто уко ли ко сам попио чаши
цу алко хо ла јер сам тада опа сан како 
себи, тако и дру ги ма, и целом дру

 Реги стро ва но је 2196 кри вич них 
дела општегкри ми на ли те та, што је за 
266 кри вич них дела  за 10,8% мање 
него за 11 месе ци 2018. кад су реги
стро ва на 2462 кри вич на дела. 

 На делу су ухва ће на 243извр ши ла
ца кри вич них дела. 

 Откри ве но је 175 кри вич них дела 
при вред ног кри ми на ли те та, за која је 
под не то 145 кри вич них пријавa про тив 
167 извр ши ла ца. 

 Извр ше но је 90 кри вич них дела про
тив живо та и тела, мање за 28,6% него 
за 11 месе ци про шле годи не. 

 Извр ше но је 744 имо вин ских кри
вич них дела, мање  за 21% него у 
истом пери о ду 2018. 

 Реги стро ва но је 307 кра ђа или за 
18,6%мањенего 2018. годи не када је 
извр ше но 377 кра ђа. Расве тље но је 
79,1% кра ђа.  

Сма њен је и број тешких кра ђа на
275тешких кра ђа или31,7%мањенего
2018. када су биле 403 тешке кра ђе. 
Расве тље но је 51,1% тешких кра ђа.

Број раз бој ни шта ва је на про шло го
ди шњем нивоу. Од 46 кри вич них дела 

раз бој ни штва, расве тље но је 52,3%.
Од 21 кри вич ног дела нео вла шће но 

кори шће ње туђег вози ла, расве тље но 
је 76,2%, као и обе изну де. 

 Откри ве на су 83 кри вич на дела 
недо зво ље на про из вод ња, држа ње, 
ноше ње и про мет оруж ја и еск пло зив
них мате ри ја или за 6,4% више него 
2018. када је откри ве но 78 ових кри вич
них дела. 

 Под не те су четири кри вич не при ја
ве за кри вич но дело недо зво љен пре
лаз држав не гра ни це и кри јум ча ре ње 
људи. 

 Реги стро ва но је 112 мало лет них 
учи ни ла ца кри вич них дела и 140 кри
вич них дела извр ше них од стра не 
мало лет них лица. 

Запленедроге
За 11 месе ци 2019. на под руч ју Поли

циј ске упра ве у Срем ској Митро ви ци, 
откри ве на су 433 кри вич на дела у вези 
са дро гом. Реа ли зо ва но је  490 запле на 
опој них дро га. Запле ње но је укуп но 
384.678грама и 83.958комада опој них 

дро га. Нај ви ше  је запле ње но мари ху а не 
(359.245 грамa), херо и на (19.938), амфе
та ми на (1436 гра ма), екста зи ја (695,18), 
хаши ша (284) и кока и на (60 гра ма). 

Број откри ве них кри вич них дела у вези 
дро га већи је за 3,6%, у одно су на 2018. 
годи ну када је откри ве но 418 кри вич них 
дела, а у 445 запле на запле ње но 160.678 
гра ма и 326.510 кома да опој них дро га. 

Запленеакцизнеробе
За једа на ест месе ци 2019. годи не, на 

под руч ју Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци, реа ли зо ва не су 43 запле не 
дува на и цига ре та. Оду зе то је 2420кило
гра ма реза ног дува на, 27.341 кило грам 
дува на у листу и 742 бок са цига ре та без 
акци зних мар ки ца. Вред ност запле ње ног 
дува на и цига ре та се про це њу је на око 
8.430.910 дина ра. Под не то је 38  кри вич
них при ја ва про тив 40 осо бе за 42 кри
вич на дела (недо зво љен про мет акци
зних про из во да и недо зво ље на про из
вод ња).

Оду зе то je 1305 лита ра кри јум ча ре не 

ЂураМандић
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штву. Тако да пре вен ци ја оста је пома
ло немер љи ва, али је сва ка ко нео п
ход на. Пра во на без бед ност није екс
клу зив но пра во поје дин ца него пра во 
сва ког чове ка, свих нас. Поли ци ја има 
неза хвал ну уло гу у делу спро во ђе ња 
репре си је, која је непо пу лар на. Наро
чи то када за после ди цу има нов ча ну 
казну. Међу тим, тре ба има ти у виду 
да би такав нео д го во ран уче сник у 
сао бра ћа ју тим сво јим пона ша њем 
могао угро зи ти живо те дру гих људи. 

Какосеполицијаносисапробле-
момнасиљаупородицисобзиром
на то да се овом феномену све
вишепосвећујепажњаујавности?

– Сјај на ствар је чиње ни ца да се 
овом про бле му посве ћу је вели ка 
пажња. Ово није дана шњи про блем. 
Од кад је све та и века било је наси ља 
у поро ди ци, али оно до сада није 
било издво је но као посе бан фено
мен. Пошто има мо кон ти ну и тет неко
ли ко годи на, може мо са сигур но шћу 
рећи коли ки је број наси ља у поро ди
ци у Сре му на годи шњем нивоу, ко су 
ти који су нај че шћи почи ни о ци тих 
пре сту па и која је њихо ва ста ро сна 
доб. Да бисмо били озбиљ ни у супрот
ста вља њу неком про бле му, ми тај 
про блем мора мо озбиљ но ана ли зи
ра ти са свих стра на. Није поли ци ја 
једи на у овом про бле му. Зна чај на 
ствар је што су уче шће у реша ва њу 
овог про бле ма узе ле и неке дру ге 
инсти ту ци је, попут сигур не куће. 
Неиз о став но је и охра бри ва ње жртве 
да при ја ви насил ни ка, као и кам па ња 
која каже да је наси ље само јед на 
сте пе ни ца и да ће се насил ник охра
бри ти тиме што није био про шли пут 
при ја вљен. У Сре му сва ке годи не 
има мо реги стро ва но око 250 дела 
наси ља у поро ди ци. Ова кри вич на 

дела нису у пора сту, једи но што је на 
почет ку било више при ја вљи ва ња 
тако да смо се пла ши ли да је то 
фено мен у пора сту, али сада се тај 
број уста лио и већ годи на ма је на том 
нивоу. Може мо у будућ но сти оче ки ва
ти да опа да јер су кам па ње про тив 
наси ља у поро ди ци дале одре ђе не 
резул та те. Морам рећи да нема раз
ло га за при кри ва ње наси ља у поро
ди ци јер то може да се деси сва кој 
поро ди ци. Насил ни ци су углав ном 
мушкар ци сред ње доби, моти ви су 
љубо мо ра, алко хол, лич не фру стра
ци је. Углав ном су то већ фор ми ра не 
поро ди це које функ ци о ни шу дужи низ 
годи на, а све више има наси ља пре
ма ста рим лици ма, ситу а ци ја у који ма 
деца зло ста вља ју сво је роди те ље. У 
реша ва ње овог про бле ма укљу че ни 
су Цен тар за соци јал ни рад, тужи ла
штво и све дру ге инсти ту ци је.

Каквајеситуацијауобластипри-
вредног криминала, ако изузмемо
нелегалну трговину акцизним
робама?

– Нема више бизни са „на фору“. На 
интер не ту се може про ве ри ти посло
ва ње сва ке фир ме. Нема више дру

штве них пред у зе ћа која послу ју са 
при ват ним сек то ром и кроз то посло
ва ње нано се ште ту дру штве ном 
пред у зе ћу. То јења ва и већ је ишче
зло, пошто је тран зи ци ја добрим 
делом завр ше на. При вред ни кри ми
нал је на одре ђе ном, ста бил ном 
нивоу. Доми нан тан је при ват ни капи
тал и вла сни ци тог капи та ла су заин
те ре со ва ни да га зашти те и то је већ 
зна чај на ствар која те актив но сти 
држи под кон тро лом. У при вред ном 
кри ми на лу прак са је да када се сазна 
за кри вич но дело, сазна се и ко је 
извр ши лац. Све је врло тран спа рент
но. Нај че шће буду оште ће ни они који 
мисле да на лак ши и бржи начин могу 
да зара де. 

Какооцењујетесарадњусатужи-
лаштвомиправосуђем?

– Ми у Сре му смо можда при ви ле
го ва ни, у сми слу да има мо зна ча јан 
кон ти ну и тет и у поли ци ји, и у Вишем 
тужи ла штву, и у Основ ном тужи ла
штву, и у судо ви ма. Кон ти ну и тет људи 
који су ту при сут ни. Успо ста вље на је 
добра сарад ња. Држав ни орга ни ина
че изме ђу себе сара ђу ју по пра ви ли
ма стру ке и зако на, али када са неким 

Шта ће бити приоритети и раду
ПолицијскеуправеСремскаМитро-
вицаунаредномпериоду?

У наред ном пери о ду, при о ри те ти у 
раду Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци биће откри ва ње кри вич
них дела у вези са дро гом и про це су и
ра ње извр ши ла ца, запле не опој них 
дро га, сузби ја ње и ефи ка сни је расве
тља ва ње имо вин ских кри вич них дела, 
сма ње ње бро ја поги ну лих лица у сао

бра ћај ним незго да ма, пове ћа ње без
бед но сти бици кли ста и пеша ка у сао
бра ћа ју и да се пре вен тив ним радом и 
сао бра ћај нотех нич ким мера ма 
додат но пове ћа без бед ност деце у 
зона ма шко ла, очу ва ње и уна пре ђе ње 
јав ног реда и мира, афир ма ци ја рада 
поли ци је у локал ној зајед ни ци и реа
ли за ци ја пре вен тив них про је ка та и 
бла го вре ме но оства ри ва ње пра ва 
гра ђа на у обла сти управ них посло ва.

Приоритетиураду

наф те вред но сти 167.600 дина ра и 1952
литре алко хол них пића, вред но сти 
947.750 дина ра. 

Насиљеупородици
 За једа на ест месе ци ове годи не, 

реги стро ва на су 273 кри вич на дела 
наси ља у поро ди ци, два мање него 2018. 
За 532особе изре че но је укуп но 814 хит
них мера на осно ву Зако на о спре ча ва њу 
наси ља у поро ди ци  528 при вре ме них 
забра на могу ћем учи ни о цу да кон так ти
ра жртву наси ља и при ла зи истој и 286 
при вре ме них уда ље ња могу ћег учи ни о
ца из ста на.  

Овим кри вич ним дели ма, нај ви ше су 
оште ће не жене (супру ге, мај ке), нај че
шће ста ро сти  изме ђу 31  40 годи на. 
Оште ће ни мушкар ци су махом оче ви, 
ста ро сти пре ко 60 годи на. Извр ши о ци 
наси ља у поро ди ци су нај че шће мушкар
ци, ста ро сти изме ђу 31  40 годи на.

У истом пери о ду 2018. годи не, реги
стро ва но је 275 кри вич них дела наси ља 
у поро ди ци. На осно ву Зако на о спре ча
ва њу наси ља у поро ди ци, изре че не су 

укуп но 753 хит не мере за 486 осо ба за 
које посто ји сум ња да би могли да извр
ше поро дич но наси ље   485 мера забра
не кон так та жртве и 268 мера при вре ме
ног уда ље ња из ста на. 

Вршњачконасиље
Вршњач ко наси ље није посеб но кри

вич но дело већ нега тив на дру штве на 
поја ва која се јавља међу мла ди ма, нај
че шће у шко ли. Наси ље је сва ка поја ва 
која угро жа ва или може угро зи ти здра
вље, раз вој или досто јан ство дете та или 
уче ни ка. Ако наси ље дола зи од дру га, 
дру га ри це, истих или слич них годи на, 
онда је то вршњач ко наси ље.

Један од нај бит ни јих субје ка та у спре
ча ва њу вршњач ког наси ља је поро ди ца, 
у којој  се дете вас пи та ва и под у ча ва 
морал ним и живот ним вред но сти ма. Ту 
су и вас пит нообра зов не уста но ве, у 
који ма се и реша ва нај ве ћи број про бле
ма овог типа, у чему уче ству ју настав ни
ци и школ ско осо бље, педа го шкопси хо
ло шке слу жбе шко ла и про свет не 
инспек ци је,  цен три за соци јал ни рад, 

док поли ци ја реа гу је пре ма кри вич но и 
пре кр шај но одго вор ним мало лет ним 
лици ма од 14 до 18 годи не, и пре ма 
пуно лет ним лици ма у слу ча је ви ма када 
посто је еле мен ти кри вич ног дела или 
пре кр ша ја.

Сва ка од ових инсти ту ци ја је дру штве
но одго вор на да пре вен тив но делу је и 
хит но реа гу је про тив сва ког обли ка наси
ља па и вршњач ког.

Превентивнипрограми
заученике

Уло га поли ци је је вео ма бит на у реа ли
за ци ји пре вен тив них актив но сти и про
гра ма наме ње них уна пре ђе њу без бед но
сне кул ту ре деце и уче ни ка: «Осно ви 
без бед но сти деце», «Школ ски поли ца
јац“, „Шко ла без дро ге и наси ља“, „Мату
ра“. Про блем вршњач ког наси ља обра ђу
је се кроз теме „Наси ље као нега тив на 
дру штве на поја ва“ и „Без бед но кори шће
ње интер не та и дру штве них мре жа“. 
Поли циј ски слу жбе ни ци су и актив ни уче
сни ци Тима за бор бу про тив нар ко ма ни је 
и редов но се ода зи ва ју и уче ству ју у пре
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ради те дужи низ годи на онда се раз
ви ја и одре ђе на доза пове ре ња и 
сигур но сти. Ми јасно позна је мо гра
ни це сво јих овла шће ња и држи мо се 
тога, што каже наш народ „као пијан 
пло та“. Врло често исти чем да има мо 
сјај ну сарад њу са људи ма из пра во
су ђа и тужи ла штва. Они пре по зна ју 
наш посао, ми посту па мо по смер ни
ца ма које они дају у руко во ђе њу прет
кри вич ним и кри вич ним поступ ком и 
ту нема апсо лут но ника квих про бле
ма.

 
Штасунајвећиизазовизаполи-

цијууобластиборбепротивтрго-
винеипроизводњенаркотика?

– Аспект про из вод ње и про ме та 
нар ко ти ка пра ти мо са више аспе ка та. 
Један је цена. Ми смо зна чај но тран
зит но под руч је и мора мо има ти на 
паме ти чиње ни цу да та роба, што 
бли же дође запад ном потро ша чу, 
њена цена расте због свих ризи ка 
који пра те тај тран спорт. Ми у 2019. 
годи ни беле жи мо већи број запле на. 
Зна чај ну коли чи ну тога чини кана бис. 
То је дро га која пред ња чи по засту
пље но сти. Сма ње ње доступ но сти 
дро ге на тржи шту је наш циљ, као и 
ства ра ње амби јен та у коме ће бити 
све теже и теже про да ва ти дро гу. Ако 
мери мо кроз запле не онда смо на 
добром путу. Дро га ће оста ти један од 
при о ри те та у нашем раду и ми ћемо 
се непре ста но тру ди ти да оса вре ме
њу је мо наше капа ци те те и да под
мла ђу је мо кадар који се бави том 
обла шћу. Поли циј ски слу жбе ни ци у 
овој обла сти про ла зе посеб не обу ке и 
тре нин ге како би што ефи ка сни је 
могли да раде свој посао. 

Како оцењујете кадровску попу-
њеност и материјалну опремље-

ностполицијеуСрему?
– Кадров ска попу ње ност је задо во

ља ва ју ћа. Сва ке годи не се запо шља
ва ју мла ди слу жеб ни ци са Поли циј ске 
ака де ми је и Цен тра за основ ну поли
циј ску обу ку. Систе ма ти за ци ја је 
нешто што је лимит и она је упо до
бље на поли циј ским упра ва ма пре ма 
про бле ма ти ци и вели чи ни тери то ри је, 
бро ју ста нов ни ка и свим оста лим спе
ци фич но сти ма. Што је већи број поли
циј ских слу жбе ни ка, већи су и про сто
ри за пре вен тив ни рад, јер ако срет
не те више сао бра ћај них патро ла 
током вожње, ви ћете бити сигур но 
опре зни ји. Када је реч о мате ри јал ној 
опре мље но сти, она је цен тра ли зо ва
на. Лич но сам задо во љан тим делом. 
Има мо нове ауто мо би ле, поли цај ци 
има ју нове уни фор ме. Све је то у рав
ни општег ста ња у дру штву, баланс 
мора да посто ји.

У којој области радаПолицијске
управеСремскаМитровицавидите
просторзабољерезултате?

– Резул та ти у обла сти без бед но сти 
сао бра ћа ја мора ју да буду бољи у 
будућ но сти. Ове годи не је стра да ло 
37 лица у сао бра ћај ним незго да ма. 
На под руч ју Сре ма у овој годи ни се 
дого ди ло шест уби ста ва, а огром ним 
анга жо ва њем смо их расве тли ли. У 
сао бра ћа ју смо изгу би ли 37 живо та, 
зато што је неко био бахат, нео д го во
ран, лако ми слен. Уко ли ко посто ји 
област у којој желим да апе лу јем, да 
молим, онда је то област без бед но сти 
сао бра ћа ја. Поли циј ски слу жбе ни ци 
су има ли нул ту толе рант ност у овој 
обла сти и пове ћао се број кажње них 
лица, али то није нешто што је наш 
циљ. Наш циљ јесте сма ње ње бро ја 
поги ну лих лица, бро ја сао бра ћај них 
незго да и бро ја повре ђе них лица. Под 

ути ца јем алко хо ла нисмо спрет ни ји 
ни вешти ји, нисмо бољи. 

С обзиром на да се ближи крај
годинеидасмопрактичновећуве-
ликоусезонислава,штаможетеда
поручитеграђанимаСрема?

– Сада, када смо на завр шет ку 
годи не, пред нама су сла ве, вер ски 
пра зни ци, нове годи не. Нико не спо ри 
да се у тим тре ну ци ма може попи ти 
која чаши ца, али апе лу јем да се онда 
уздр же од вожње. Апе лу јем, тако ђе, 
да се људи у наред ном пери о ду уздр
же од упо тре бе пиро тех нич ких сред
ста ва и од гла сне музи ке, да раз ви ју 
сте пен толе рант но сти за нијан су већи 
него до тада. Коли ко год желим 
нашим гра ђа ни ма да поже лим срећ не 
пра зни ке, здра вља, љуба ви, пара, 
пре све га, желим да им пору чим да се 
у насту па ју ћим пра зни ци ма уздр же од 
све га што смо побро ја ли. Сви ма ће 
нам бити боље. Пра зни ци ће про ћи, а 
евен ту ал не после ди це ће оста ти трај
не. Пре него што се људи одлу че да 
попи ју коју чаши цу, нека раз ми сле о 
после ди ца ма. За вре ме пра зни ка има 
више кри ми нал них дела, од кра ђа до 
сао бра ћај них незго да. Пове ћа ва се 
ризик, али апе лу јем на гра ђа не да 
пре ду зму све оно што могу како би 
поди гли праг вла сти те сигур но сти. 
Није пот ка зи ва ње уко ли ко обе ло да
ни те да ваш ком ши ја туче сво ју мај ку 
и жену. Није пот ка зи ва ње ако каже те 
да се у ста ну до вашег ску пља ју нар
ко ма ни, ако при ја ви те воза ча који 
шевр да по путу јер је очи глед но под 
ути ца јем алко хо ла. То није пот ка зи ва
ње него дру штве но одго вор но пона
ша ње. Ста ње без бед но сти је добро
бит свих нас и није екс клу зив но у вези 
само са поли ци јом.

СветланаЋосић

да ва њи ма, три би на ма, еду ка ци ја ма и 
дру гим актив но сти ма које се тичу мла
дих.

У школ ској 2018/2019 годи ни, над ле
жни поли циј ски слу жбе ни ци који уче ству
ју у про гра му «Основи безбедности
деце» одр жа ли су  2454 предавања у 
167 оде ље ња првог раз ре да основ них 
шко ла, 1468 пре да ва ња у 168 оде ље ња 
четвр тог раз ре да и 1331 пре да ва ња у 139 
оде ље ња шестог раз ре да основ них шко
ла на под руч ју Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци. 

Неовлашћеноизвођење
археолошкихрадова

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци, су 
у окто бру ове годи не, откри ли 5кривич-
нихдела у који ма су пред ме ти инте ре
со ва ња осум њи че них лица били нов чи ћи 
и пред ме ти за које се сум ња да поти чу из 
антич ког пери о да. Поли ци ја је на пет 
лока ци ја у Шиду, Руми и Срем ској Митро
ви ци про на шла код осум њи че них око 
5000 новчића и око 6килограма укра

сних и упо треб них пред ме та од мета ла, 
кера ми ке и каме на за које се сум ња да 
поти чу из антич ког пери о да. Сви про на
ђе ни пред ме ти посла ти су на вешта че ње 
и про це ну. Тако ђе, поли ци ја је у ста но ви
ма осум њи че них про на шла и пет метал
детек то ра и три микро ско па. Про тив 5
особа под не те су кри вич не при ја ве над
ле жним тужи ла штви ма за кри вич на дела 
при кри ва ње, недо зво ље на трго ви на и 
нео вла шће но изво ђе ње архе о ло шких 
радо ва. 

Безбедностсаобраћаја
За 11 месе ци 2019. реги стро ва не су 

983 сао бра ћај не незго де или за осам 
незго да мање него 2018. када је реги
стро ва на 991 сао бра ћај на незго да. Реги
стро ва не су 32 сао бра ћај не незго де у 
који ма је живот изгу би ло 37 осо ба. У 
истом пери о ду 2018.  у 36 сао бра ћај них 
незго да са поги ну лим лици ма,  живот је 
изгу би ло 38 осо ба. 

Међу поги ну ли ма нај ви ше је воза ча 
пут нич ких ауто мо би ла и пут ни ка, бици
кли ста и пеша ка, док је 2018. нај ви ше 

поги ну ло бици кли ста, воза ча ауто мо би
ла и пеша ка.  

У сао бра ћај ним незго да ма за 11 месе
ци ове годи не, повре ђе не су 863 осо бе. 

У зона ма шко ла од почет ка ове годи не, 
није настра да ло нијед но дете. 

При ли ком кон тро ле сао бра ћа ја, откри
ве но је за 11 месе ци ове годи не  44.385
сао бра ћај них пре кр ша ја, за 3,6% више 
него 2018. када је откри ве но 42.847 сао
бра ћај них пре кр ша ја. У одно су на исти 
пери од про шле годи не, пове ћан је број 
откри ве них пре кр ша ја вожње под ути ца
јем алко хо ла, неве зи ва ња сигур но сног 
поја са и кори шће ња мобил ног теле фо на 
у току вожње.

Јавниред
За 11 месе ци ове годи не, реги стро ва

но је 409 пре кр ша ја про тив јав ног реда и 
мира, за 26,3% мање него про шле годи
не када је реги стро ва но 555 пре кр ша ја. 
Обез бе ђе но је 2318 јав них ску по ва који
ма је при су ство ва ло 533.155 гра ђа на. На 
овим јав ним ску по ви ма, пре те жно спорт
ским, није било инци де на та. 
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СТЕВАНКАЗИМИРОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕИРИГ

Приоритети:развојвоћарства,
виноградарстваитуризма
Крај годи не је увек добра при ли ка да 

се под ву че црта, да се сагле да шта 
је ура ђе но, али и да се сачи не пла

но ви за наред ну годи ну. О томе каква је 
била 2019. годи на у ири шкој општи ни за 
М нови не гово ри Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник Општи не Ириг.

Које бисте реализоване пројекте у
овојгодинипосебноистакли?Можда
данапочеткуиздвојимо,каонајвећи
инајсвеобухватнији,пројекатгасифи-
кацијеопштине.Доклесестиглоида
лићесерадовиреализоватиупред-
виђеномроку?
–Као и прет ход не годи не, тру ди ли смо 

се да не про пу сти мо није дан кон курс, јер 
у нашој малој општи ни могу ће су веће 
инве сти ци је само захва љу ју ћи сред стви
ма виших нивоа вла сти. У овој годи ни, 
има ли смо вели ки број про је ка та, неки су 
завр ше ни, неки су при кра ју. Неки ће се 
реа ли зо ва ти у наред ној годи ни. Нај ве ћи 
и нај зна чај ни ји про је кат, који је отпо чео у 
мар ту ове годи не, јесте гаси фи ка ци ја 
свих насе ље них места у нашој општи ни, 
осим у Ири гу у ком је рани јих годи на уве
ден. Њего ва вред ност изно си, под се ћам, 
око 6,5 мили о на евра које је обез бе дио 
„Срби ја гас“. Корист је више стру ка, тако 
да ће овај про је кат уна пре ди ти не само 
функ ци о ни са ње дома ћин ста ва, већ и 
пољо при вре де и тури зма. До сада је 
ура ђе на гасо вод на мре жа на запад ној 
стра ни општи не и отпо че ли су радо ви на 
исто ку, у селу Нера дин. Радо ви теку по 
пла ну, тако да ће од греј не сезо не 
2020/21. годи не сви потро ша чи у нашој 
општи ни има ти гас. Када је у пита њу сао
бра ћај на инфра струк ту ра, тре нут но се 
ради пут од Ири га ка Врд ни ку. За део ни
цу Гре бен ског пута од Ири шког вен ца до 
Зма јев ца је рас пи са на јав на набав ка, 
док се у наред ном пери о ду пла ни ра про
ши ре ње и рекон струк ци ја пута од Ири га 
до Мара ди ка и од Јаска до Мале Реме те. 
Снаб де ва ње водом побољ ша но је 
изград њом буна ра у Ири гу и сани ра њем 
хидро тех нич ке и елек тро о пре ме црп не 
ста ни це „Бор ко вац“ за Ириг и Врд ник. С 
обзи ром на то да дело ви Ири га, који се 
нала зе на вишој над мор ској виси ни, 
викендзона и Ири шки венац, у лет њим 
месе ци ма има ју про бле ма са водо снаб
де ва њем, у пла ну је изград ња још два до 
три буна ра у Ири гу и један у Нера ди ну за 
водо снаб де ва ње Грге те га. Тре нут но се 
раде истра жи ва ња за њихо ву изград њу, 
која ће не само побољ ша ти водо снаб де
ва ње у овим дело ви ма, већ ће се на тај 
начин рас те ре ти ти реги о нал ни водо вод 
и већа коли чи на воде моћи ће да одла зи 
у Бању Врд ник и тури стич ку зону око 
Бање. Даљи пла но ви теку у прав цу обез
бе ђи ва ња водо вод не мре же за места 
која га још увек нема ју: Вели ка Реме та, 
Грге тег и викендзона Бан стол. Када је 
реч о кана ли за ци о ној мре жи, важно је 

иста ћи да је ура ђе на про јект нотех нич ка 
доку мен та ци ја за изград њу мре же у 
инду стриј ској зони у Ири гу. Уград ња пре
о ста лих 7,5 км цеви у насе љу Ириг пла
ни ра на је у наред ном пери о ду, а први 
корак ка реа ли за ци ји је изра да потреб не 
про јект нотех нич ке доку мен та ци је. Зада
так од висо ког при о ри те та у наред ном 
пери о ду јесте завр ше так кана ли за ци о не 
мре же и изград ња пре чи ста ча отпад них 
вода у Врд ни ку и Ири гу. Додао бих да је 
од мар та ове годи не отво ре на нова кул
тур на оаза. У пита њу је рекон стру и са на 
кућа нашег књи жев ни ка Бори сла ва 
Михај ло ви ћа Михи за чија је функ ци ја, 
пре све га, ожи вља ва ње духа овог позна
тог Ири жа ни на, али и обез бе ђи ва ње 
про сто ра за одр жа ва ње кул тур них дога
ђа ја – изло жби и књи жев них вече ри.

Каква је ситуација у здравству и у
областисоцијалнезаштите?
–Лече ње паци је на та је зна чај но уна

пре ђе но током прет ход ног пери о да. Дом 
здра вља у Ири гу је опре мљен новим 
апа ра том за ултра звуч ни пре глед, а Ириг 
и Врд ник од прет ход не годи не нуде 
нашим гра ђа ни ма и лабо ра то риј ску ана

ли зу крви, тако да више нису при мо ра ни 
да ову врсту пре гле да оба вља ју у дру гим 
мести ма. За Дом здра вља је наба вље но 
и сани тет ско вози ло про шле годи не, а 
пре месец дана доби ли су још један 
ултра звуч ни апа рат за гине ко ло шке пре
гле де. На пољу соци јал не зашти те и 
збри ња ва ња соци јал но угро же них избе
глих лица при во ди се кра ју изград ња 
згра де у Ири гу са 13 ста но ва. Ова згра да 
је у вла сни штву Општи не која ста но ве 
даје на кори шће ње иза бра ним кори сни
ци ма и која ће и убу ду ће моћи да их 
кори сти у ову свр ху. 

Урађена је и комплетно нова ЛЕД
расвета у Општини, која већ даје
резултатеусмислусмањењатрошко-
ва.
–Кра јем про шле годи не на тери то ри ји 

наше општи не отпо че ла је заме на ком
плет не ста ре расве те новом ЛЕД расве
том. Овом заме ном тро шко ви јав не 
расве те за локал ну само у пра ву су ума
ње ни за пети ну, као и тро шко ви њеног 
одр жа ва ња, пошто се нала зи у гарант
ном року. Осим тога, ЛЕД расве та има 
знат но дужи век тра ја ња од обич не, што 

СтеванКазимировић
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опет под ра зу ме ва одре ђе ну уште ду. 

Једнаод грананачијемсеразвоју
инсистира у иришкој општини јесте
туризам. Бања Врдник се посебно
истиче, никли су нови хотели, Стаза
здравља,планирасежичара…

–Поред воћар ства и вино гра дар ства, 
раз вој тури зма нам је у врху при о ри те та 
и један је од наших стра те шких циље ва. 
Послед њих годи на је много ура ђе но на 
том пољу, тако да наша општи на тре нут
но може да пону ди око 2.000 лежа ја. 
Нај по се ће ни ја и нај а трак тив ни ја је сва
ка ко Бања Врд ник која од ове јесе ни у 
сво јој пону ди има „Фру шке тер ме“, хотел 
са девет отво ре них и затво ре них базе на 
са тер мал ном водом. У свр ху обо га ћи ва
ња тури стич ке пону де Бање Врд ник 
отво рен је нови забав норекре а тив ни 
парк. Радо ви на Ста зи здра вља која спа
ја цен тар насе ља Врд ник са спо ме ни ком 
Врд нич ка кула при во де се кра ју, а у пла
ну је изград ња гон до ле, за коју се тре
нут но испи ту је терен и тра жи нај по год ни
ја лока ци ја, где нема обје ка та због вазду
шног поја са и без бед но сти. Поред Врд
ни ка, тру ди мо се да обо га ти мо тури стич
ку пону ду и на дру гој стра ни општи не. У 
Шатрин ци ма је у току про је кат „Селф нес 
цен тар“, док се у Ири гу оче ку је поче так 
радо ва на уре ђе њу град ског пар ка, а у 
наред ној годи ни је пла ни ра на изград ња 
адре на лин пар ка. 

Каквасукретањаусферизапошља-
вања?

–Када је у пита њу запо шља ва ње, на 
осно ву пода та ка које смо доби ли од Слу
жбе за запо шља ва ње и Цен тра за соци
јал ни рад, изра чу на ли смо да про це нат 
неза по сле ног, рад но спо соб ног ста нов
ни штва изно си око 9 одсто, што је за 
чети ри про цен та мање у одно су на 
децем бар 2018. годи не. Пре тога, пре сек 
је пра вљен у апри лу 2018. годи не и тада 
је било 18 одсто неза по сле них, док је, 

под се тио бих, у 2015. годи ни изно сио 
алар мант них 56 про це на та. Дакле, пре 
само чети ри годи не више од поло ви не 
наших гра ђа на било је неза по сле но, а 
данас има мо ситу а ци ју да окол не фабри
ке попут „Хачин со на“ из Руме, „Апти ва“ 
из Новог Сада и дру гих не могу да нађу 
дово љан број рад ни ка код нас. Додао 
бих још да су у ових девет одсто неза по
сле них и ван ред ни сту ден ти или ста нов
ни штво које чека ста ро сну пен зи ју.

Достасерадило, анајављенисуи
новипројектиуобразовању,улагања
у школе и вртиће од којих су неке
зградеуприличнолошемстању.

– На пољу обра зо ва ња је ура ђе но 
мно го у прет ход ном пери о ду, уз насто ја
ња да се свој деци са тери то ри је ири шке 
општи не омо гу ће под јед на ки усло ви за 
поха ђа ње наста ве и бора вак у врти ћи ма. 
Наи ме, у послед ње две годи не доста се 
ради ло на побољ ша њу усло ва у ири
шким обра зов ним и обра зов новас пит
ним уста но ва ма, па је тако ком плет но 
рено ви ра на згра да у Ири гу у којој се 
нала зе ОШ „Доси теј Обра до вић“ и ССШ 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“. У под руч
ном оде ље њу у Јаску, у Врти ћу „Чаро ли
ја“ у Ири гу и Врти ћу „Вила“ у Врд ни ку 
ура ђе на је у прет ход ном пери о ду дели
мич на рекон струк ци ја. У оба врти ћа 
Општи на је финан си ра ла фор ми ра ње 
додат них вас пит нообра зов них гру па, 
јед ну у Ири гу и две у Врд ни ку, тако да 
сада не посто је листе чека ња, чиме смо 
вели ком бро ју роди те ља омо гу ћи ли да 
се запо сле. На задат ку да се мак си мал
но уна пре ди ква ли тет борав ка у шко ла
ма и врти ћи ма ради ће се мно го и у 
наред ном пери о ду, па је тако у току 
адап та ци ја сани тар них чво ро ва у Врти ћу 
„Вила“ у Врд ни ку, а пла ни ра ју се радо ви 
на адап та ци ји згра де за основ но обра зо
ва ње и кул ту ру у Шатрин ци ма, ком плет
на сана ци ја ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ у Врд ни ку, поста вља ње успо

ри ва ча сао бра ћа ја у зони шко ла, изград
ња уче нич ког дома у Ири гу. С обзи ром на 
то да је број деце у Нера ди ну и Ири гу 
све већи, ука за ла се потре ба за про ши
ре њем капа ци те та, па је тако у току изра
да про јект нотех нич ке доку мен та ци је за 
рекон струк ци ју објек та локал не само у
пра ве за потре бе ДУ „Дечи ја радост“ у 
Нера ди ну, док је про јект нотех нич ка 
доку мен та ци ја за рекон струк ци ју таван
ског про сто ра у Врти ћу „Чаро ли ја“ у Ири
гу у свр ху про ши ре ња капа ци те та завр
ше на. 

Штабибилавашажељадасереа-
лизујеуИригуудогледновреме?

–У наред ном пери о ду желео бих да се 
запо че ти про јек ти завр ше, пла ни ра ни да 
се макар започ ну, али пре све га, волео 
бих да се реши про блем пут не инфра
струк ту ре, што је од витал ног зна ча ја за 
функ ци о ни са ње сва ке локал не сре ди не 
и за при вла че ње како дома ћих, тако и 
стра них инве сти то ра, али и тури ста. 
Изград њом Фру шко гор ског кори до ра 
рас те ре ти ће се сао бра ћај који сва ко
днев но про ла зи кроз Ириг и ства ра буку, 
а пут до Врд ни ка и Новог Сада зна чај но 
ће се скра ти ти. Тако ђе, желео бих да се 
наред не годи не ура ди сана ци ја и рекон
струк ци ја држав ног пута дру гог реда од 
Ири га до Мара ди ка који је у изу зет но 
лошем ста њу. Уре ђен пут побољ шао би 
ква ли тет живо та на источ ној стра ни 
наше општи не и поспе шио њен раз вој.

Шта бисте пожелели грађанима за
нареднугодину?

– Украт ко, поже лео бих сви ма мно го 
здра вља и да сви гра ђа ни наше општи не 
има ју под јед на ке усло ве за живот. С тим 
у вези, тре ба иста ћи да смо у току прет
ход не годи не нај ви ше ради ли на уна пре
ђе њу инфра струк ту ре и побољ ша њу 
усло ва у који ма се поха ђа наста ва и 
бора вак у врти ћи ма. 

Б.Дринић

СтазаздрављаВрдник
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ДИРЕКТОРКАЗАВОДАЗАЈАВНОЗДРАВЉЕПРИМ.ДРНАДАЗЕЦПЕТКОВИЋ

Здрављејенајвећебогатство

Нашаустановапрати
ипроучаваздравствено

стањестановништва
целогСремскогокруга,

контролишеипрати
заразнеболести,

спроводипревентивне
мере,какодоболестине
бидошло.Нисмоимали

никаквихпроблемаштосе
тичесвиханализавода,

артескихчесми,локалног
водовода,нијебило

ванреднихинежељених
догађаја.Нијенидошло

допојавеболестии
обољењакојасу

захтевалапосебан
третман,кажеприм.др

НадаЗецПетковић

Завод за јав но здра вље у Срем
ској Митро ви ци је лидер у обла
сти пра ће ња, кон тро ле и уна пре

ђи ва ња јав ног здра вља у Сре му и 
сво јим радом обу хва та пре ко 300 
хиља да ста нов ни ка. Ова уста но ва 
има 90 запо сле них, и до сада није 
има ла про бле ма са одли вом кадро ва. 
Пре ма речи ма дирек тор ке Заво да за 
јав но здра вље прим. др Наде Зец 
Пет ко вић, митро вач ки Завод за јав но 
здра вље спро во ди вели ки број актив
но сти које се одно се на очу ва ње јав
ног гра ђа на Сре ма. 

– Наша уста но ва пра ти и про у ча ва 
здрав стве но ста ње ста нов ни штва 
целог Срем ског окру га, кон тро ли ше и 
пра ти  зара зне боле сти, спро во ди 
пре вен тив не мере, како до боле сти не 
би дошло. Завод за јав но здра вље 
пра ти и истра жу је ста ње живот не сре
ди не, ради ана ли зе воде,  ана ли зе 
намир ни ца, пред ме та опште упо тре
бе, бри се ве рад них повр ши на, а има
мо и амбу лан ту за вак ци на ци ју. Нови
на је да пра ти мо и кон тро ли ше мо  
здрав стве но ста ње мигра на та, који се 

нала зе на нашој тери то ри ји. Када 
гово рим о рад ним зада ци ма у току 
годи не, могу да закљу чим да нисмо 
има ли неких про бле ма у њихо вом 
спро во ђе њу, а то је све резул тат тру да 
и рада наших запо сле них, гово ри 
прим. др  Зец Пет ко вић.

Наша саго вор ни ца је иста кла да су 
све услу ге које Завод за јав но здра
вље пру жа на висо ком нивоу.

– Завод при ме њу је у свом раду  
стан дар де ква ли те та SRPS ISO 
9001:2015  и SRPS ISO /IEC 
17025:2006. То зна чи да наше услу ге 
пру жа мо на нај ви шем могу ћем нивоу 
ква ли те та. Има мо пре ци зан начин 
рада и поступ ке које при ме њу је мо, 
али их мора мо кон стант но уна пре ђи
ва ти како би оне биле ефи ка сни је и 
ква ли тет ни је, а при сту пач ни је кори
сни ку. Ове годи не смо има ли две 
успе шне над зор не про ве ре екс тер них 
оце њи ва ча , које су веза не за про ве ру 
систе ма менаџ мен та ква ли те том од   
АТСа и JUQS . Може мо се похва ли ти 
да смо успе шно испу ни ли зах те ве оба 
стан дар да. Тако ђе, пре шли смо и на 

испу ња ва ње нових зах те ва у овој 
годи ни који су акту ел ни. На при мер, то 
зна чи да ана ли за мора бити ура ђе на 
и изда та у што кра ћем року, ква ли тет
на, кори сник мора да буде задо во
љан, а цена услу ге при хва тљи ва, 
непри стра сни у раду, инфор ма ци је 
повер љи ве, а све мора бити ура ђе но 
у скла ду са доку мен ти ма систе ма ква
ли те та. Те зах те ве поме ну тих стан
дар да испу ња ва мо и у том сми слу 
има мо одлич не резул та те на међу ла
бо ра то риј ком испи ти ва њу и поре ђе
њу, исти че дирек тор ка Заво да за јав
но здра вље. 

Она дода је да је задо вољ на резул
та ти ма анке ти ра ња о задо вољ ству 
кори сни ка, које је спро ве де но про шле 
годи не. 

– Наши кори сни ци су нам дали изу
зет но висо ке оце не, а анке том су били 
обу хва ће ни и запо сле ни. Као руко во
ди лац ове уста но ве могу да будем 
задо вољ на, јер су и наши запо сле ни 
пока за ли зави дан сте пен задо вољ
ства. Виде ће мо какви су резул та ти за 
ову годи ну, јер је анке та још увек у 

прим.дрНадаЗецПетковић
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току обра де, каже прим. др Нада Зец 
Петковић.

Дирек тор ка Заво да за јав но здра
вље наво ди да је та уста но ва оба ви ла 
све актив но сти које су пред ви ђе не 
кален да ром о јав ном здра вљу.

– Актив но сти ма је коор ди ни рао 
Инсти тут за јав но здра вље Срби је „Др 
Милан Батут“ и Инсти тут за јав но 
здра вље Вој во ди не. Резул та ти пра ће
ња свих пара ме та ра, који ути чу на 
здра вље су бит ни за очу ва ње и уна
пре ђе ње здрав стве ног ста ња ста нов
ни штва и бит ни су за очу ва ње јав ног 
здра вља у зајед ни ци. Нисмо има ли 
ника квих про бле ма што се тиче свих 
ана ли за вода, арте ских чесми, локал
ног водо во да, није било ван ред них и 
неже ље них дога ђа ја. То се исто одно
си на Хиги јен скоепи де ми о ло шку слу
жбу, није дошло до поја ве боле сти и 
обо ље ња која су зах те ва ла посе бан 
трет ман, гово ри прим. др Нада  Зец 
Пет ко вић.

Нај све жи је инфор ма ци је Заво да за 
јав но здра вље јесу резул та ти истра жи
ва ња, које је рађе но на нивоу држа ве, 
а тиче се пона ша ња у вези са здра
вљем деце школ ског узра ста. 

– Мислим да је врло важно актив но
сти про мо ци је здра вља пред ста ви ти и 
при бли жи ти  мла ди ма, тако да има мо 
и сво ју феј сбук стра ни цу „Про мо ци ја 
здра вља“. Тра жи мо начи не и мето де 
како што јед но став ни је при ћи мла ди
ма. Могу да кажем да су мла ди кроз 
ово истра жи ва ње сво је здрав стве но 
ста ње оце ни ли као добро, што је и 
логич но за тај узраст. Иста кли су да 
има ју добру кому ни ка ци ју са роди те
љи ма и уоп ште у поро ди ци. Тако ђе, 
14, 5 про це на та уче ни ка је пре ма овом 
истра жи ва њу пуши ло барем јед ном у 
току живо та. Висок је и про це нат уче
ни ка који су пуши ли у прет ход ном 
пери о ду пре тре нут ка када се спро во
ди ла анке та и пре ма том кри те ри ју му 
спа да ју у пуша че. Алко хол, пуше ње, то 
је све оно што је било при сут но и у 
прет ход ним гене ра ци ја ма. Освр ну ла 
бих се на про је кат  који је реа ли зо ван 
у току ове годи не, а реч је о на пре вен
ци ји нар ко ма ни је. Наш тим је одр жао 
пре да ва ња у свим шко ла ма у Сре му 
на ту тему. Били су при сут на и деца, 
настав ни ци и роди те љи.  Циљ на попу
ла ци ја су били уче ни ци сед мог и осмог 
раз ре да. Желе ли смо да им пре не се
мо здрав стве новас пит ну пору ку, јер  
децу тре ба стал но еду ко ва ти.  Могла 
бих да закљу чим да су мла ди жељ ни 
да чују што више инфор ма ци ја о здра
вљу.  Могла бих да истак нем да би 
роди те љи тре ба ло у том сми слу више 
да сара ђу ју, да више буду актив ни ји и 
заин те ре со ва ни ји и више посе ћу ју 
три би не, које се тичу здра вља деце, 
гово ри прим. др Нада Зец Пет ко вић .

Она се освр ну ла и на тренд упо тре
ба нар ги ле, која је све попу лар ни ја 
међу мла ди ма.

– Без обзи ра што се у том слу ча ју не 
пуше цига ре те, опет се уди ше дим и 
уно се се суп стан це које су кан це ро ге

не. Има ли смо при ли ку да каже мо 
деци  и оста лим кори сни ци ма да је 
упо тре ба нар ги ла исто штет на, ако не 
и штет ни ја од пуше ња цига ре та. 
Посто ји мно го спо ља шњих фак то ра 
који нам угро жа ва ју здра вље, не тре ба 
још више допри но си ти њего вом уни
шта ва њу. Уно ше ње штет них суп стан
ци је, нарав но, лоше и има сво је 
после ди це, које се аку му ли ра ју. Кар ди
о ва ску лар не боле сти и малиг на обо
ље ња су у нашој наци о нал ној пато ло
ги ји тре нут но воде ће. Про сеч на ста
рост у Срби ји је пре ко 40 годи на живо
та. Људи често мисле да ће се, ако 
нам је ста нов ни штво ста ри је, јави ти и 
боле сти које пра те јед ну ста ро сну доб. 
Међу тим, не зна чи да ако је неко стар, 
мора бити и боле стан. Гене ти ку не 
може мо про ме ни ти, али ако избе га ва
мо ризич не фак то ре, могу ће је да нам 
здра вље буде боље, па самим тим и 
ква ли тет живо та у ста ри јој живот ној 
доби, обја шња ва прим. др Нада Зец 
Пет ко вић.

Тако ђе, наша саго вор ни ца је дода ла 
да истра жи ва ња пока зу ју да је 
вршњач ки ути цај на мла де јачи од ути
ца ја поро ди це, и то до пери о да пубер
те та. До тада је на поро ди ци одго вор
ност да изгра ди само по у зда ње код 
дете та и раз ви је међу соб но пове ре ње.

– Важно је до тог кри тич ног пери о да 
мла дих нау чи ти дете како да каже не 
лошим ства ри ма као што је цига ре та, 
алко хол или дро га. Тако ђе, важан је и 
модел који деца виде у кући. С дру ге 
стра не, у очу ва њу здра вља јед не 
зајед ни це мора се укљу чи ти  цело дру
штво, а не само поје ди не инсти ту ци је 
или поје дин ци лич но, гово ри прим. др 
Нада Зец Пет ко вић.

Она дода је да су на тери то ри ји Сре
ма, као и у целој држа ви, доми нант не 
кар ди о ва ску лар не боле сти, малиг ни
те ти, a при ме тан је и број обо ле лих од 
шећер не боле сти. Нај зна чај ни ји фак
то ри, који допри но се настан ку масов
них неза ра зних боле сти су ризич на 
пона ша ња: непра вил на исхра на и са 
њом пове за на гоја зност, пови ше не 
масно ће у крви, пови шен шећер у 
крви, сма ње на физич ка актив ност, 
пуше ње, зло у по тре ба алко хо ла... Сви 
ови фак то ри се могу ста ви ти под кон
тро лу поја ча њем про мо тив них и пре
вен тив них мера и актив но сти.

– Здра вље је ста ње које обу хва та 
рав но те жу изме ђу пси хич ког, физич ког 
и соци јал ног бла го ста ња. Међу људ ски 
одно си и кому ни ка ци ја су у том сми слу 
врло важни. Мора мо бити све сни и 
кон тро ли са ти сво је пона ша ње да 
бисмо очу ва ли мен тал но здра вље. 
Нер во зу не би тре ба ло пре но си ти на 
дру ге, да не ула зи мо све сно у одно се 
који се могу раз ви ти у нека ста ња као 
што су анк си о зност, нер во зе, раз дра
жљи во сти, а сви тре ба да пође мо од 
себе. Здра вље је нај ве ће богат ство, 
јер је здра вље све, а  без здра вља је 
све ништа, закљу чу је прим. др Нада 
Зец Пет ко вић. 

З.Поповић

ЕПИДЕМИОЛОГДРЈАСМИНА
ЈАНДРИЋКОЧИЋ

Засадабез
епидемијегрипа

Грип је нај у че ста ли ја болест орга на 
за диса ње, која код нај ве ћег бро ја људи  
про ла зи без после ди ца. Међутим, епи
де ми о лог др Јасми на Јан дрић Кочић 
исти че да код осо ба који при па да ју 
ризич ним кате го ри ја ма ста нов ни штва 
(труд ни це, ста ри је ста нов ни штво, осо
бе са хро нич ним обо ље њи ма срца, 
крв них судо ва, плу ћа, мета бо лич ким 
и дру гим поре ме ћа ји ма, обо ле ли од 
малиг них нео пла зми и слич но) ово обо
ље ње може да има број не ком пли ка
ци је (нај че шће упа ле сину са, плу ћа и 
слич но) са тешким, па и смрт ним исхо
дом. 

– Цен тар за кон тро лу и пре вен ци ју 
боле сти, по мето до ло ги ји, која се при
ме њу је у целој Срби ји и Евро пи, врши 
епи де ми о ло шки и виру со ло шки над зор 
над поја вом и кре та њем акут них респи
ра тор них обо ље ња и обо ље ња слич них 
гри пу. На осно ву резул та та тог над зо ра, 
број обо ле лих на тери то ри ји Срем ског 
окру га je на  нивоу уоби ча је ном за ване
пи де миј ски пери од. До сада реги стро
ва не сто пе обо ље ња слич них гри пу и 
акут них респи ра тор них инфек ци ја су на 
уоби ча је ном нивоу за ване пи де миј ски 
пери од и одго ва ра ју више го ди шњем 
про се ку, каже др Јан дрић Кочић, која 
је дода ла да виру со ло шким испи ти ва
њем  узо ра ка боле снич ког мате ри ја ла 
у Сре му није лабо ра то риј ски потвр ђе на 
инфек ци ја виру сом гри па.

– Међу тим, на тери то ри ји јужно бач
ког окру га у бри су ждре ла и носа на 
Инсти ту ту за јав но здра вље Вој во ди
не  изо ло ван је вирус гри па типа Б, а 
на Инсти ту ту за виру со ло ги ју, вак ци не 
и серу ме „Тор лак“ је потвр ђе но при су
ство виру са гри па типа А (H1 pdm09). 
Као и прет ход них сезо на, лабо ра то риј
ска потвр да виру са у ово доба годи не 
је оче ки ва на, гово ри др Јан дрић Кочић.

Она исти че да је нај бо ља пре вен ти ва 
про тив гри па вак ци на ци ја.

– Иде ал ни пери од за вак ци на ци ју 
про тив гри па је дру га поло ви на окто бра 
и поче так новем бра, пре захук та ва ња 
сезо не акут них респи ра тор них инфек
ци ја. Вак ци на ци ја се може спро ве сти и 
касни је, али буду ћи да је веро ват но ћа 
инфи ци ра ња већа, већа је и могућ ност 
да се неће на вре ме ство ри ти заштит ни 
иму ни тет након вак ци на ци је. Осим вак
ци на ци је, тре ба редов но спро во ди ти и 
оста ле мере које пома жу спре ча ва њу 
шире ња виру са гри па покри ва ње носа 
и уста мара ми цом при кија њу и кашља
њу, пра ње и/или дез ин фек ци ја руку, 
избе га ва ти кон так те са боле сним осо
ба ма, про сто ри је редов но вла жно пре
бри са ва ти и ветри ти (како би се сма њи
ла кон цен тра ци ја виру са), пра ти дечи је 
играч ке и дез ин фи ко ва ти све пред ме те 
који се често доди ру ју. Уз редов ну вак
ци на ци ју, коју је потреб но спро ве сти 
сва ке годи не, и спро во ђе њем горе на
ве де них мера, грип може ове зиме да 
оста не само смет ња,  а не прет ња по 
здра вље, обја шња ва др Јан дрић Кочић.
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Шарчевић

Камен теме љац за изград њу нове 
згра де врти ћа у Лаћар ку све ча но су 
16. децем бра поло жи ли мини стар 

про све те Мла ден Шар че вић и заме ни ца 
гра до на чел ни ка Све тла на Мило ва но вић. 
Обје кат врти ћа „Чупе рак“ је мон та жни, 
дати ра из 1974. годи не и нема довољ но 
капа ци те та за сме штај деце од три до 
шест годи на. Нова згра да врти ћа ће се 
про сти ра ти на пре ко хиља ду мета ра ква
драт них, а укуп на вред ност радо ва је 105 
мили о на дина ра. Сред ства су обез бе ђе
на кроз про је кат Свет ске бан ке. Мини
стар про све те Мла ден Шар че вић је том 
при ли ком иста као да је ово тре ћи вели ки 
про је кат који се тиче ула га ња у обра зо ва
ње у Срем ској Митро ви ци.

– Изгра ђен је нови обје кат Основ не 
шко ле „Добро сав Радо са вље вић Народ“ 
у Мачван ској Митро ви ци, у току је изград
ња нове згра де Основ не шко ле „Јован 
Попо вић“, а сада почи ње и изград ња 
новог врти ћа у Лаћар ку. Ово је први обје
кат који се гра ди из сред ста ва опре де ље
них за пове ћа ње капа ци те та пред школ
ских уста но ва у Срби ји. Чак 35 општи на и 
гра до ва у Срби ји је испу ни ло кри те ри ју
ме Свет ске бан ке за овај про је кат. Спрем
ност локал не само у пра ве у Митро ви ци је 
била боља у одно су на оста ле, тако да 
смо про је кат про ши ре ња капа ци те та 
пред школ ских уста но ва запо че ли упра во 
у Лаћар ку. Сле де ћи су Нови Пазар, 
Доље вац и Жито ра ђа. Наш циљ је да 
овим про јек том обу хва ти мо децу узра ста 
од три до шест годи на и да про це нат тог 
обу хва та буде 86 посто, рекао је Мла ден 
Шар че вић, који је додао да је за наред ну 
годи ну из буџе та Мини стар ства за нау ку 

и тех но ло шки раз вој издво је но 60 посто 
више сред ста ва за инве сти ци је.

– Први пут ћемо, и то у току наред не 
годи не, пре го ва ра ти за нових 95 мили о на 
евра за изград њу згра да нових факул те
та и за 32 мили о на евра за град њу сту
дент ских ста но ва. То је вели ки новац који 
покре ће нови циклус за висо ко обра зо ва
ње, инже ње ре, ИТ струч ња ке, изја вио је 
Шар че вић.

Све тла на Мило ва но вић је изра зи ла 
задо вољ ство, јер ће се изград њом новог 
врти ћа у Лаћар ку нај зад реши ти про блем 
сме штај ног капа ци те та и листе чека ња 
при упи су.

– Нови обје кат је заи ста пре ка потре ба, 
јер у ста ром објек ту нема довољ но про
сто ра за сву нашу децу. Засад их у овој 

школ ској годи ни има 160, док су три 
пред школ ске гру пе сме ште не у ОШ „Три
ва Вита со вић Лебар ник“, а посто ји и 
листа чека ња при ли ком упи са. Изград
њом новог објек та, ти про бле ми ће се 
реши ти. Пред ви ђе но је да се ста ри обје
кат врти ћа рекон стру и ше, а у њега би 
била сме ште на пред школ ског узра ста. 
Ми као локал на само у пра ва би тре ба ло 
да напра ви мо про је кат за ста ру згра ду 
врти ћа, а радо ве би тре ба ло да финан си
ра Мини стар ство про све те, рекла је Све
тла на Мило ва но вић и дода ла да ће нови 
обје кат бити спра тан, има ће шест учи о
ни цаспа ва о ни ца, а да је пред ви ђен рок 
за завр ше так радо ва новем бар 2020. 
годи не.  З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

МладенШарчевић СветланаМиловановић
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Решенвишегодишњипроблем
Реконструисали смо критичан вод за канализацију у

Шишатовачкојулици,којијебиодотрајаоијављаласу
сечестазагушењаканализационемреже,аовимрадо-
вимасморешиливећидеотогпроблема.Осталоједа
се реконструишу прикључци, појединачно за сваки
улаз,рекаоједиректорЈП„Водовод“БориславБабић

Дуго го ди шњи про блем са фекал
ном кана ли за ци јом ста на ра стам
бе них зајед ни ца на бро је ви ма 

један, три и пет КП дом ског насе ља у 
Шиша то вач кој ули ци нај зад је решен. 
У овом делу Срем ске Митро ви це често 
је дола зи ло до загу ше ња фекал не 
кана ли за ци је, и то чак два до три пута 
месеч но. У Шиша то вач кој ули ци је ура
ђе на рекон струк ци ја кана ли за ци о ног 
вода. Радо ве је изве ло Јав но пред у зе
ће „Водо вод“ у сарад њи са „Град ским 
ста но ва њем“. Вред ност радо ва изно си 
200.000 дина ра, а финан си рао их је 
„Водо вод“.

– Рекон стру и са ли смо кри ти чан вод 
за кана ли за ци ју у Шиша то вач кој ули
ци, који је био дотра јао и јавља ла су се 
честа загу ше ња кана ли за ци о не мре

же, а овим радо ви ма смо реши ли већи 
део тог про бле ма. Оста ло је да се 
рекон стру и шу при кључ ци, поје ди нач
но за сва ки улаз. Има ли смо већ јед
ну ова кву интер вен ци ју у току годи не 
и ста на ри у тим згра да ма више нема ју 
про бле ме са загу ше ном кана ли за ци о
ном мре жом, рекао је Бори слав Бабић, 
дирек тор Јав ног пред у зе ћа „Водо вод“

Дирек тор „Град ског ста но ва ња“ је 
навео да је сле де ћи корак да стам бе не 
једи ни це заме не свој вод, који се нала
зи иза стам бе них једи ни ца у Шиша то
вач кој ули ци.

– Град ско ста но ва ње је покре ну
ло ини ци ја ти ву да се реши дуго го ди
шњи про блем, који су има ли стам бе не 
зајед ни це у Шиша то вач кој ули ци. У 
про ле ће, када се често јавља ју под

зем не воде, дола зи до честог загу ше
ња кана ли за ци је. Обра ти ли смо се 
„Водо во ду“ да бисмо реши ли овај про
блем, који је посто јао и пре осни ва ња 
„Град ског ста но ва ња“, тако да су ови 
радо ви још један при мер да је „Град
ско ста но ва ње“ са оста лим јав ним 
пред у зе ћи ма вољ но да реши про бле
ме ста на ра у  стам бе ним зајед ни ца
ма. Ста на ри би у наред ном пери о ду 
тре ба ло да купе потре бан мате ри јал 
за заме ну водо вод них цеви, шах то ва, 
а радо ве би опет изво дио „Водо вод“ о 
свом тро шку, рекао је Милош Ковач. 

Мио драг Коно та ре вић, управ ник 
згра де под бро јем пет у Шиша то вач кој 
ули ци, исти че да је про блем загу ше
ња фекла не кана ли за ци је мре же био 
вели ки.

– Живим у ста ну у згра ди на бро ју 
пет око седам годи на. У том пери о ду, 
чак  два пута месеч но смо има ли про
блем загу ше ња кана ли за ци је. Добро 
је што је тај про блем напо кон решен, 
рекао је Коно та ре вић. З.Поповић

БориславБабић

МилошКовач МиодрагКонотаревић

Медијскипројекат„Инфраструктураосновекономскогразвоја:Митровица,великоградилиште“реализујесеузфинансијскуподршкуГрадаСремскаМитровица.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Усвојенпредлогрекордног
општинскогбуџета
Тренд пове ћа ња буџе та 

у рум ској општи ни се 
наста вља тре ћу годи ну 

заре дом, тако да је Општин
ско веће, на сед ни ци одр жа
ној 10. децем бра, усво ји ло 
пред лог да буџет за наред ну 
годи ну буде рекорд них 
2.233.686.627 дина ра. Kако 
је обја сни ла Мари ја на 
Колон џи ја, шефи ца Оде ље
ња за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду, у струк ту ри 
при хо да нај ве ће уче шће 
има ју при хо ди од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал не 
добит ке, 901 мили он дина ра 
или 40,88 про це на та, а у тој 
суми је нај ве ћи порез на 
зара де који је пла ни ран у 
виси ни од 720 мили о на 
дина ра. Сле де при хо ди од 
поре за на имо ви ну у изно су 
од 418 мили о на дина ра или 
18,97 про це на та, док су тре
ћи тран сфе ри са дру гих 
нивоа вла сти који су пла ни
ра ни у виси ни од 231 мили он 
дина ра. 

– Код рас хо да, по про гра
ми ма, нај ви ше је пла ни ра но 
за опште услу ге локал не 
само у пра ве, 387,2 мили о на 
дина ра. За про грам орга ни
за ци је сао бра ћа ја и сао бра
ћај не инфра струк ту ре пла
ни ра но је укуп но 361,9 мили
о на дина ра, а гото во 160 
мили о на дина ра само у делу 
за поправ ку и одр жа ва ње 
ули ца, док је у про гра му 
енер гет ске ефи ка сно сти за 
наста вак град ње котлар ни це 
у „Тиво лу“ пла ни ра но 39,6 
мили о на дина ра, а за нову 
гасну котлар ни цу за насе ље 
„Соли дар ност“ 120 мили о на 
дина ра – иста кла је Мари ја
на Колон џи ја.

Сла ђан Ман чић, пред сед
ник Општи не, гово ре ћи о 
пред ло гу буџе та за наред ну 
годи ну, ука зао је да је буџет 
добар, изба лан си ран, реа
лан, раз вој ни, а при томе 
има и соци јал ну ком по нен ту. 
Тако ђе, буџет пока зу је, што 
јесте и нај бит ни је, да се 
наста вља тренд раз во ја рум
ске општи не, да се општи на 
изгра ђу је и уре ђу је, али и да 
се побољ ша ва ква ли тет 
живо та свих гра ђа на.

– Због инве сти ци о них про

је ка та које суфи нан си ра мо и 
које пла ни ра мо да спро ве де
мо из соп стве ног буџе та и 
соп стве них сред ста ва, али и 
због низа про је ка та за које 
ћемо тра жи ти подр шку са 
виших нивоа вла сти, овај 
буџет је, пре све га, раз вој ни. 
Са дру ге стра не, издва ја ња 
у соци јал ној обла сти су оста
ла иста, а пажњу завре ђу је 
чиње ни ца да се исте или 
више суме нов ца одва ја ју за 

спорт, здрав ство, школ ство, 
за све оно што наше гра ђа не 
и нашу децу чини срећ ни јим, 
обез бе ђу је им боље усло ве 
за одра ста ње, раз ви ја ње и 
уче ње. У Руми је већ неко ли
ко годи на вртић пот пу но бес
пла тан за сву децу, а ове 
годи не смо обез бе ди ли бес
плат не уџбе ни ке за све 
прва ке и уче ни ке из соци јал
но угро же них поро ди ца. Иду
ће годи не ће сви уче ни ци, од 

првог до осмог раз ре да 
доби ти бес плат не уџбе ни ке. 
За ове наме не смо обез бе
ди ли 35 мили о на дина ра – 
иста као је Сла ђан Ман чић.

Поред изград ње дру ге 
котлар ни це у насе љу „Соли
дар ност“ коју локал на само
у пра ва ком плет но финан си
ра са 120 мили о на дина ра, 
наја вљен је још један вели ки 
про је кат ком плет не рекон
струк ци је ули ца 15. мај и 15. 
август.

– Укуп на вред ност про јек
та је 320 мили о на дина ра, а 
ми уче ству је мо у суфи нан си
ра њу са 120 мили о на дина
ра. Доби ли смо уве ре ње из 
Упра ве за капи тал на ула га
ња да ћемо на кон кур су 
доби ти подр шку за реа ли за
ци ју тог про јек та, који ће у 
вели кој мери побољ ша ти 
пут ну инфра струк ту ру у ове 
две ули це, које су после 
Глав не, нај про мет ни је, али 
су и нај бр жа веза од Ири га 
ка цен тру гра да или ка Срем
ској Митро ви ци. Реви та ли за
ци јом те две ули це напра ви
ће мо још један иско рак у 
уре ђе њу пут не инфра струк
ту ре у нашем гра ду, како у 
сми слу без бед но сти, тако и 
есте ти ке – рекао је пред сед
ник Ман чић.

На овој сед ни ци, као пра
те ћи део одлу ке о буџе ту, 
усво јен је и пред лог кадров
ског пла на Општин ске упра
ве и Општин ског пра во бра
ни ла штва, који је исти као 
што је био и про шле годи не. 

– Има мо сада само сма
ње ње бро ја запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме са 124 на 
121, због одла ска запо сле
них у пен зи ју. Пре ма одлу ци 
о мак си мал ном бро ју запо
сле них на нивоу локал не 
само у пра ве, Општин ска 
упра ва има пра во на 130 
људи, а виде ће мо како ће 
бити сле де ће годи не у кон
тек сту кон тро ли са ног запо
шља ва ња, како је наја ви ла 
Вла да Срби је. Уко ли ко буде 
одре ђе них сагла сно сти за 
запо шља ва ње, мења ће мо 
Кадров ски план – рекао је 
Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве.

С.Џакула

СлађанМанчић

У пред ло гу буџе та за 
2020. годи ну, када је струк
ту ра при хо да у пита њу, по 
први пут су дру ги по виси
ни, при хо ди од поре за на 
имо ви ну, па потом тран
сфе ри са виших нивоа вла
сти. Рани је је било обр ну то, 
а први човек рум ске општи
не Сла ђан Ман чић исти че 
да је и то сли ка оно га што је 
ура ђе но у прет ход ном 
пери о ду, а што је сада 
видљи во. 

– Нај же шћи кри ти ча ри 
ове поли ти ке и ове вла сти 
не могу да не виде шта је 
све изгра ђе но, шта је 
напра вље но, какав капи тал 

је ушао овде, коли ко је ква
дра та изгра ђе но, било 
стам бе ног или при вред ног 
про сто ра.  Зато је тај порез 
на имо ви ну, који одре ђу је и 
уби ра наша локал на поре
ска адми ни стра ци ја, дошао 
на дру го место и то је нешто 
што, поред поре за на дохо
дак, одно сно зара де,  нам 
омо гу ћа ва да може мо реа
ли зу је мо  у дело што смо 
пла ни ра ли у буџе ту.  Ту су и  
повла сти це пре ма гра ђа ни
ма, пре ма деци – бес плат
ни вртић и уџбе ни ци, што 
може мо да реа ли зу је мо и 
по томе буде мо први у 
држа ви – рекао је Ман чић.

Плаћањепорезакао
изразповерењаграђана
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ЈП„КОМУНАЛАЦ“

Ујануарустиже
новиаутосмећар
У рум ском ЈП „Кому на лац“ се оче

ку је да ће током јану а ра иду ће 
годи не бити доби јен нови ауто

сме ћар. Купљен је уз суфи нан си ра ње 
локал не само у пра ве, која је из буџе та 
издво ји ла десет мили о на дина ра, који 
су утро ше ни као уче шће за купо ви ну 
вози ла. Ком плет на вред ност ауто сме
ћа ра је 240.000 евра, које ће ово пред
у зе ће купи ти на лизинг и отпла ћи ва ти у 
наред них пет годи на. 

– Тру ди мо се да зано ви мо и пове ћа мо 
меха ни за ци ју, с обзи ром на то да нам је 
обим посла пове ћан. Неко ли ко годи на 
уна зад, сме ће се одво зи, не само из гра
да, него и из свих села, а број кори сни
ка се пове ћа ва како у дома ћин стви ма, 
тако и у при вре ди. Про блем је пред ста
вља ла меха ни за ци ја, која је била мањег 
капа ци те та, сто га смо мора ли да одво
зи мо сме ће у више навра та. Нови ауто
сме ћар је савре ме но вози ло, капа ци те
та од 22 куб на метра – каже дирек тор 
Дра ган Панић. Дирек тор дода је да ће се 
јед ним одла ском на терен новим вози
лом одво зи ти сме ће из више села, те ће 
тако бити уште ђе но и вре ме, и гори во. 
Током ове годи не, неко ли ко запо сле них 
је ради ло и на уре ђе њу, као и на про ши
ре њу гро ба ља у рум ској општи ни. 

– Ради ли смо на Бару нов цу, отво ри
ли смо јед но гроб но поље са 250 места 
за сахра њи ва ње, ура ди ли смо гроб
но поље у Клен ку са пре ко 50 гроб них 
места и гроб но поље у Путин ци ма. 
Посто је потре бе за про ши ре њем места 

за сахра њи ва ње у још неким сели ма, 
што ће бити рађе но наред не годи не. 
Захва љу ју ћи додат ним сред стви ма из 
општин ског буџе та, завр ше на је капе
ла у Добрин ци ма. Међу тим, капе лу још 
увек нема гро бље у Клен ку – исти че 
Дра ган Панић.

Када је реч о пла но ви ма за наред ну 
годи ну, дирек тор Панић ука зу је на то да 
већ годи на ма посто ји про блем који је у 
вези са уред бом о забра ни запо шља ва
ња на нео д ре ђе но вре ме. 

 – Људи одла зе у пен зи ју, било је и 
смрт них слу ча је ва, а ми не запо шља ва
мо нове. Дру ги део про бле ма се одно си 
на дотра ја лу меха ни за ци ју, коју поку
ша ва мо да обно ви мо. Поред сит ни је 
опре ме, ове годи не је купљен ками о нет 
путар за зеле ни ло. У току иду ће годи не, 
поред новог ауто сме ћа ра, пла ни ра на је 
купо ви на и трак то ра, саку пља ча лишћа 
– рекао је Дра ган Панић. Панић нагла
ша ва да ЈП „Кому на лац“ у наред ној 
годи ни пла ни ра при хо де од 275,5 мили
о на дина ра и рас хо де у виси ни од 273 
мили о на дина ра.

Зна чај на пажња је усме ре на ка наме
ри да Рум ски вашар доби је нов и савре
мен изглед. Про је кат уре ђе ња ваша ри
шног про сто ра је готов, а доби је на је и 
гра ђе вин ска дозво ла.

– Ја бих волео да може мо радо ве да 
започ не мо у наред ној годи ни, али ми 
то сами не може мо да финан си ра мо. 
Мора ће мо да се кон сул ту је мо са локал
ном само у пра вом, а можда ће нека 

сред ства бити обез бе ђе на на осно ву 
про је ка та. Сва ка ко да изград њом новог 
про сто ра за вашар неће мо погре ши ти, 
јер ћемо тако нуди ти боље и ква ли тет
ни је усло ве, како за про дав це, тако и 
за куп це, и све посе ти о це ваша ра. На 
том новом про сто ру би тре ба ло да буде 
420 тезги – каже за наше нови не Дра ган 
Панић.

– Са рум ском општи ном смо пот пи са
ли уго вор за одр жа ва ње путе ва и ули ца, 
као и за укла ња ње леда. За раз ли ку од 
прет ход них годи на, када смо има ли два 
ками о на, ове годи не су на рас по ла га њу 
три ками о на са који ма ћемо укла ња ти 
снег и лед и поси па ти со. Дово љан број 
запо сле них је анга жо ван за рад на овој 
меха ни за ци ји, а тре нут но на зали ха ма 
има мо 110 тона соли – рекао је Дра ган 
Панић.

Зим ска слу жба ЈП „Кому на лац“ 
се нала зи у пуној при прав но сти од 
1. децем бра и тако ће бити до кра ја 
фебру а ра наред не годи не, а по потре
би и дуже, у зави сно сти од вре мен ских 
усло ва. С.Џакула

ДиректорДраганПанић

ЈП„ГАС–РУМА“

Нареднегодинеприходи
прекомилијардудинара

ЈП „Гас – Рума“ је нај у спе шни је јав
но пред у зе ће у рум ској општи ни које је 
прет ход ну годи ну завр ши ло са добит
ком од 67 мили о на дина ра и захвал ни
цом која му је уру че на за Дан општи не. 
Иако ова послов на годи на још није окон
ча на, пре ма свим пока за те љи ма, она ће 
бити вео ма успе шна за ЈП „Гас – Рума“.

Како исти че дирек тор Рада Мара вић, 
у овој годи ни ће бити дистри бу и ра но 
20,7 мили о на куб них мета ра гаса, што 
пред ста вља, у одно су на про шлу годи ну, 
пове ћа ње од 4,7 про це на та, а у одно су 
на план, више за 3,4 одсто. Оче ку је се 
уку пан при ход од око 925 мили о на дина
ра и биће већи од про шло го ди шњег за 
14 про це на та. Исто вре ме но, рас хо ди 
изно се 883 мили о на дина ра, док се оче
ку је нето добит од око 35 мили о на дина
ра. Ово пред у зе ће у наред ној годи ни 
пла ни ра још боље резул та те, а по први 

пут, оче ку је се при ход од пре ко јед не 
мили јар де дина ра. Рас хо ди су пла ни ра
ни на 953 мили о на дина ра, а нето добит 
од 45,2 мили о на дина ра. Када је реч о 
дистри бу ци ји, пла ни ра но је 21,5 мили о
на куб них мета ра при род ног гаса, одно
сно 3,8 про це на та више него у 2019. 
годи ни. У опре му и раз вој дистри бу тив
не мре же, ЈП „Гас – Рума“ уло жи ће 63,4 
мили о на дина ра.

– Цена гаса је ста бил на, а све више 
гра ђа на се опре де љу је за гре ја ње на 
гас, сто га смо у овој годи ни има ли 330 
нових при кљу ча ка. Тако ђе, сви ново о
тво ре ни пого ни у рум ској општи ни кори
сте гас. Наше пред у зе ће нема про бле ма 
са ликвид но шћу, а као и рани је, обез бе
ди ли смо репро грам за наше потро ша
че у кате го ри ји „дома ћин ство“ – каже 
дирек тор овог успе шног пред у зе ћа Рада 
Мара вић. С.Џакула

РадаМаравић
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УСВОЈЕНИПЛАНОВИРАДАЗАНАРЕДНУГОДИНУПРЕДУЗЕЋАИУСТАНОВА

Императивје
одговорнопословање

Чла но ви Општин ског већа, на сед
ни ци одр жа ној 10. децем бра, усво
ји ли су пла но ве рада јав них пред

у зе ћа и уста но ва чији је осни вач Општи
на Рума за 2020. годи ну. Дирек тор ЈП 
„Водо вод“ Сло бо дан Ста нић је иста као 
да је у овој годи ни про из ве де но 6,4 
мили о на куби ка воде, оства рен је при
ход од 328 мили о на дина ра, те да се 
оче ку је добит од око 1,3 мили о на дина
ра. 

– Посло ва ће мо пози тив но, иако је 
већи на инпу та поску пе ла. Само за елек
трич ну енер ги ју пла ти ли смо 12 мили о
на више него лане – рекао је дирек тор 
Ста нић. 

Пре ма пла ну, за наред ну годи ну ће 
бити про из ве де но 7,5 одсто више воде, 
а оно што ће наше чита о це нај ви ше 
зани ма ти јесте чиње ни ца да није пред
ви ђе но пове ћа ње цене воде. У 2020. 
годи ни, у овом пред у зе ћу се оче ку ју при
хо ди од 355,6 мили о на дина ра, као и 
одре ђе на добит, дакле, и у наред ној 
годи ни посло ва ње би тре ба ло да буде 
пози тив но. 

– Пла ни ра ли смо да нам локал на 
само у пра ва суфи нан си ра 15 мили о на 
дина ра за набав ку ками о на за кабаст и 
рас тре сит мате ри јал јер је сада шњи 
стар 30 годи на и често се ква ри. Поред 
тога има мо и план за резер во ар у Бор
ков цу. Тре нут но има мо 121 рад ни ка на 
нео д ре ђе но вре ме, а пре чети ри годи не 
смо има ли 142 рад ни ка. Посеб но нам је 

про блем недо ста так водо ин ста ла те ра и 
елек три ча ра – рекао је Сло бо дан Ста
нић.

Када је реч о ЈП „Стам бе но“, у овом 
пред у зе ћу је ситу а ци ја била нај кри тич
ни ја, а губи так је око 16 мили о на дина
ра. Локал на само у пра ва је кре ну ла у 
реша ва ње број них наго ми ла них про бле
ма. Поста вље но је ново руко вод ство, 
доба вља чи за мазут, а поче ла је и 
изград ња котлар ни це на гас у Тиво лу. 
Дирек тор Бра ни слав Петро вић је инфор
ми сао чла но ве Општин ског већа да су 
пла ни ра ни при хо ди за наред ну годи ну 
175 мили о на, а толи ки би тре ба ло да 
буду и рас хо ди, дакле, план је посло ва
ње без губи та ка. 

– Када је реч о ствар ним тро шко ви ма, 
енер ген ти кошта ју укуп но 99 мили о на 
дина ра, мазут 70 и гас око 23 мили о на 
дина ра. Греј на повр ши на у Тиво лу је 
13.600 ква драт них мета ра, а насе ље 
Соли дар ност у коме иду ће годи не почи
ње град ња котлар ни це је 29.000 ква дра
та. Несум њи во ће бити зна чај на уште да, 
када у те две нове котлар ни це пре ђе мо 
на гас. Тада ћемо моћи да сни зи мо цене 
и да пла ни ра мо пози тив но посло ва ње 
– рекао је дирек тор ЈП „Стам бе но“ Бра
ни слав Петро вић.

Усво јен је и про грам рада ЈПК „Пар
кинг и инфра струк ту ра“, као и уста но ве 
Спорт ски цен тар и Тури стич ке орга ни за
ци је Рума. Када је реч о про гра му рада 
УПВО „Поле та рац“ за школ ску 2019/20. 

годи ну, дирек тор Радо слав Машић је 
ука зао на чиње ни цу да тре нут но у овој 
уста но ви има 74 гру пе са укуп но 1.633 
мали ша на.

 – Раз ли ка у одно су на про шлу годи ну 
јесте да је у овом пла ну при ка за но 
нових десет гру па. Реч је о новим објек
ти ма отво ре ним у 2018. годи ни који ма су 
пове ћа ни капа ци те ти у Руми, Путин ци
ма и Пла ти че ву. Пре ма послед њим 
пока за те љи ма, оче ку је мо у сле де ћој 
годи ни већи при лив деце у јасле ном 
узра сту. Нови на је пре ла зак на при ја ву 
за евртић, пре ко епор та ла, тако да 
роди те љи неће мора ти да при ку пља ју 
сва доку мен та која мора ју да доно се на 
упис, него ће моћи од куће директ но да 
их шаљу пре ко епор та ла – рекао је 
Радо слав Машић.

Гово ре ћи о раду пред у зе ћа и уста но
ва, Сла ђан Ман чић је иста као да локал
на само у пра ва тра жи од јав них пред у зе
ћа да пра ве реа лан при ход, да се пона
ша ју у фир ма ма као да су њихо ве лич не.

– Мора ју да се зна ју пра ва, али и оба
ве зе свих јав них пред у зе ћа чији је осни
вач локал на само у пра ва. Она има ју 
одре ђе не при ви ле ги је и има ју солид на 
при ма ње, али важно је нагла си ти да не 
може мо дозво ли ти да ула зе у одре ђе не 
про бле ме – рекао је Ман чић и додао да 
је у сва ком јав ном пред у зе ћу нео п хо дан 
корек тан однос пре ма гра ђа ни ма, пого
то во ако су неза до вољ ни услу гом или 
има ју неких про бле ма. С.Џакула

Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

Морају да се знају права, али и обавезе свих јавних предузећа чији је оснивач
локалнасамоуправа.Онаимајуодређенепривилегијеиимајусолиднапримање,али
важнојенагласитиданеможемодозволитидаулазеуодређенепроблеме–рекао
јеСлађанМанчићидодаодајеусвакомјавномпредузећунеопходанкоректаноднос
премаграђанима,поготовоакосунезадовољниуслугомилиимајунекихпроблема

СлободанСтанић БраниславПетровић РадославМашић
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ЈАВНАПРЕЗЕНТАЦИЈАНАЦРТАОДЛУКЕОБУЏЕТУ

Буџет„кроје“играђани
Јав на пре зен та ци ја о 

Нацр ту oдлуке о буџе ту 
Општи не Шид за 2020. 

годи ну, одр жа на је у сре ду, 
11. децем бра. Jавна рас пра
ва о Нацр ту тра ја ла је од 22. 
новем бра до 11. децем бра. 
У овом пери о ду су сви заин
те ре со ва ни има ли при ли ку 
да дају сво је пред ло ге и при
мед бе у писа ном обли ку или 
лич но. Буџет је нај ва жни ји 
доку мент који током годи не 
доно си општин ска власт, а 
укљу че ност гра ђа на је вео
ма зна чај на с обзи ром на то 
да од рас по де ле буџет ских 
сред ста ва зави си и ква ли тет 
живо та ста нов ни ка у јед ној 
локал ној зајед ни ци. Јав не 
рас пра ве, упра во, пру жа
ју могућ ност да ста нов ни ци 
буду директ но укљу че ни у 
про цес доно ше ња одлу ка. 
Јав на пре зен та ци ја је одр
жа на у скуп штин ској сали, а 
Зоран Семе но вић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид, 
изнео је нај зна ча ни је подат
ке који се одно се на Нацрт 
одлу ке о буџе ту Општи не 
Шид за 2020. годи ну. 

– После два де сет дана и 
свих суге сти ја које смо има
ли од наших гра ђа на, гру
па гра ђа на, орга ни за ци ја, 
спорт ских удру же ња, невла
ди них орга ни за ци ја и свих 
оних који су били заин те ре
со ва ни за буџет, начел ни ца 
буџе та је са свим руко во ди
о ци ма у буџе ту, дирек то ри
ма јав них пред у зе ћа, уста
но ва, над зор них и управ них 
одбо ра, напра ви ла пред лог 
Нацр та буџе та за сле де
ћу годи ну. Ова кав Нацрт ће 

бити про сле ђен Општин
ском већу и уко ли ко све буде 
у реду, до 20. децем бра ће 
Општи на Шид има ти изгла
сан нови буџет – рекао је 
Семе но вић. 

Пре ма Семе но ви ће вим 
речи ма, јав ност је била 
актив но укљу че на у изра
ди Нацр та. Општи на Шид 
ће у сле де ћој годи ни, пре 
све га, да води вели ку бри
гу о раз во ју пред школ ских 
и школ ских уста но ва. Зна
чај на сред ства ће бити упу
ће на герен то дома ћи ца ма, 
а оче ки ва ња јесу да од сле
де ће годи не бри га о ста ри ма 
сва ка ко буде један од при
о ри те та. Води ће се рачу на 
и о кому нал ној хиги је ни у 
сва ком селу. Нео спор но је, 
да је нај ва жни ји посао, ула
га ње у инду стриј ску зону, 
завр ше так водо во да у Љуби 
и изград ња новог водо во да 
у Моло ви ну. Зна чај на сред
ства су опре де ље на и за 

изград њу пут не инфра струк
ту ре. У пла ну је изград ња 
фискул тур не сале у Вишњи
ће ву, а амбу лан та у Илин
ци ма ће поче ти да се гра ди 
у фебру а ру, као и завр шна 
фаза рекон струк ци је Основ
не шко ле „Срем ски фронт“. 

– Све што је набро ја но 
јесте про јек то ва но у Нацр
ту и обез бе ђен је новац из 
реа лих изво ра при хо да. 
Када се гово ри о пред ло зи
ма гра ђа на, те суге сти је су 
се одно си ле на пове ћа ње 
суб вен ци ја ЈКПа „Водо вод“, 
које су у вези са чишће њем 
и уре ђе њем канал ских мре
жа уну тар насе ље них места. 
До сада тако нешто нисмо 
има ли реа ли зо ва но, па смо 
уне ли износ од око 5 мили
о на дина ра ЈКПу „Водо
вод“. На тај начин, сви кана
ли ће бити чишће ни, како 
би има ли јед ну мре жу, која 
ће бити добра. Гра ђа ни су 
скре ну ли пажњу на коше ње 

сео ских гро ба ља и редов
но одно ше ње сме ће. Сто га 
смо кроз овај наш про грам 
уве ћа ли суб вен ци је пре ма 
ЈКПу „Стан дард“, а Општи
на Шид ће иза ћи гра ђа ни ма 
у сусрет и редов ни је ће коси
ти гро бља и одно си ти сме
ће. Изра жа вам жаље ње што 
нисмо били у могућ но сти да 
иза ђе мо свим гра ђа ни ма 
у сусрет. Ова ква прак са ће 
несум њи во бити наста вље
на и убу ду ће. Надам се да 
ће већ од 2022. годи не гра
ђа ни кре и ра ти буџет, а ми 
који се бави мо поли ти ком 
и спро во ди мо вољу гра ђа
на, тај буџет ћемо и реа ли
зо ва ти – закљу чио је Зоран 
Семе но вић. Пре зен та ци
ји Нацр та oдлуке о буџе
ту Општи не Шид за 2020. 
годи ну при су ство ва ла је и 
Јадран ка Недић, руко во ди
лац Оде ље ња за финан си је 
општин ске упра ве Шид.

 Д.Попов

ЈадранкаНедићиЗоранСеменовић

ЕКОНОМИЈА

ШиђаниуКини
На позив Мини стар ства пољо при вре де и 

рурал них посло ва НР Кине, пред став ни ци 
Општи не Шид су бора ви ли у јед но не дељ

ној посе ти овој земљи. Током борав ка при су
ство ва ли су 28. Кине ском сај му хра не и мно гим 
дру гим дога ђа ји ма. Бра ни мир ка Риђо шић, шеф 
Одсе ка за локал ни раз вој, одр жа ла је пре зен та
ци ју о потен ци ја ли ма Општи не Шид, како пред
став ни ци ма кине ских  ком па ни ја тако и посе ти о
ци ма сај ма којих је било из разних дело ва све та.  
Бора вак пред став ни ка шид ске општи не у Кини 
је реа ли зо ван уз подр шку Мини стар ства пољо
при вре де, водо при вре де и шумар ства Репу бли ке 
Срби је.

ДелегацијаШиданасајмууКини
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РАДНАПОСЕТАЗОРАНАСЕМЕНОВИЋАСЛОВЕНИЈИ

Промоцијашидскеопштине
У рад ној посе ти Љубља ни (Сло

ве ни ја) бора вио је Зоран Семе
но вић, заме ник пред сед ни ка 

Општи не Шид, од 4. до 6. децем бра. 
Том при ли ком је уче ство вао на 
послов ноинфор ма тив ној кон фе рен
ци ји на којој је било речи о усло ви ма 
за послов на ула га ња сло ве нач ких ком
па ни ја у ода бра не општи не у Срби ји. 
Кон фе рен ци ју је орга ни зо ва ла При
вред на комо ра Сло ве ни је, а Зоран 
Семе но вић је пред став ни ци ма сло ве
нач ких ком па ни ја пред ста вио лока ци
ју и пред но сти општи не Шид. Била је 
ово још јед на при ли ка да се под стак ну 
потен ци јал ни инве сти то ри. На кон фе
рен ци ји у Љубља ни је уче ство вао и 
дирек тор ЈКПа „Водо вод“ Алек сан дар 
Јова но вић.

Д.Попов
ЗоранСеменовићнаконференцији

ДОМЗДРАВЉА

Бригаоздрављунапрвомместу
Услу ге шид ског Дома здра вља 

кори сти вели ки број ста нов ни ка 
шид ске општи не. И поред „дома

ћих” паци је на та послед њих чети ри 
годи не запо сле ни пру жа ју здрав стве
не услу ге и вели ком бро ју паци је на та, 
који су се сти ца јем окол но сти услед 
мигрант ске кри зе нашли у нашој сре
ди ни. Дирек тор Дома здра вља Шид др 
Крсто Куреш одго ва рао је изме ђу оста
лог и на пита ња веза на за ову попу ла
ци ју.

Четири године траје мигранска
криза. Каква су Ваша искуства по
питању пружања здравствених
услуга?
–Могу вам рећи да је 15. сеп тем бра 

било пуне чети ри годи не и да смо ушли 
у пету годи ну како ради мо са мигран
ти ма. У три при хват на цен тра на тери
то ри ји Општи не тре нут но има 1.500 
мигра на та. Број се сад нагло пове ћао 
како су при сти гли зим ски дани. Бори
мо се и функ ци о ни ше мо, нажа лост 15. 
децем бра исти че нам про је кат МАДАД 
2 који је финан си ра ла Европ ска уни ја, 
а тиче се пру жа ња услу га мигран ти ма. 
То би тре ба ло да се наста ви, а у ком 
виду и на који начин још нисмо оба ве
ште ни од Мини стар ства.

Далијезбогсвегатогаповећани
обимпосла?

– Сва ка ко. До пре два месе ца смо 
има ли 500600 мигра на та, а сада 
дупло. 

Далииматедовољанбројрадни-
ка?
– У при хват ном цен тру Ада шев ци 

има 900 мигра на та и ради се у две 
сме не. Јед на док тор ка је доби ла посао 
у род ном гра ду, па је оти шла, а на шид
ском тржи шту рада нема лека ра, тако 
да мора мо да реши мо тај про блем.

 
Каква је ситуација у Дому здра-

вљаШид?
–Ми по нор ма ти ву има мо 42 лека

ра и по том нор ма ти ву сад има мо 
две меди цин ске сестре више. Иако, 
ја мислим да тре ба више и лека ра и 
сред њег кадра. Нас финан си ра Репу
блич ки фонд здрав стве ног оси гу ра ња, 
ми доби ја мо пла те за тај број запо сле
них по нор ма ти ву. Забра на запо шља
ва ња би тре ба ло да буде уки ну та 31. 
децем бра, виде ће мо после како ћемо 
даље функ ци о ни са ти.

 
Да ли Дому здравља недостају

некилекариспецијалисти?

– Била је пре неколико годи на одлу
ка Скуп шти не општи не да она финан
си ра дола зак орто пе да, хирур га, дер
ма то ло га и дру гих спе ци ја ли ста које 
ми нема мо. У међу вре ме ну смо оста
ли без неу ро ло га, а од ове годи не при
мар на здрав стве на зашти та неће моћи 
да има фти зи о ло га, тако да ћемо сле
де ће годи не по одла ску коле ге Вуко
ма но ви ћа у пен зи ју, оста ти без фти
зи о ло га. Онда ћемо сла ти паци јен те у 
Срем ску Митро ви цу, што сма трам да 
је непо вољ но.

Да ли ће доћи до унапређења у
радуДомаздравља?
–Про шле неде ље сампот пи сао уго

вор за уна пре ђе ње при мар не здрав
стве не зашти те, посеб но када су у 
пита њу кар ди о ва ску лар не боле сти. 
Оче ку је мо три ЕКГ апа ра та у сле де ћих 
годи ну дана. Д.Попов

дрКрстоКуреш
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Кукујевциселомладих
У про сто ри ја ма Општин

ског одбо ра СНСа, у 
четвр так, 12. децем бра, 

одр жа на је кон фе рен ци ја за 
меди је. Срђан Тодо ро вић, 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це у Куку јев ци ма и 
пове ре ник Месног одбо ра 
СНСа за ово село, обра ти
ли су се јав но сти. Тодо ро вић 
је на почет ку обра ћа ња изра
зио захвал ност пове ре ни ци
ма СНСа ОО Шид и локал ној 
само у пра ви на ука за ном пове
ре њу.

– Куку јев ци спа да ју у ред 
већих и раз ви је ни јих села 
шид ске општи не и иза зо ви 
у раду су били број ни. У току 
2019. годи не, у селу је доста 
тога ура ђе но. Оба вље ни су 
радо ви на поправ ци пру жног 
пре ла за, који се нала зи у бли
зи ни фуд бал ског игра ли шта, а 
који је годи на ма пред ста вљао 
про блем мешта ни ма при ли
ком пре ла ска ауто мо би ли ма 
и пољо при вред ним маши на

ма. Оба вље на је и сана ци ја 
дивље депо ни је која се нала
зи ла ван села, а сме ће које је 
неа де кват но одла га но је укло
ње но. Радо ва је било и у цен
тру села, а одно си ли су се на 
копа ње кана ла којим се одво
ди вода, која се током обил них 
пада ви на ску пља ла. На згра ди 
у цен тру села где се нала зи 

сала коју кори сте наши мешта
ни, оба вље но је пре се ца ње 
вла ге и тако смо запо че ли про
цес рено ви ра ња згра де. Током 
авгу ста и сеп тем бра чишће ни 
су и про ду бљи ва ни кана ли у 
вели ком бро ју ули ца у селу. 
Пла но ви за наред ну годи ну су 
поправ ка пут не инфра струк
ту ре, радо ви на месном гро

бљу, бето ни ра ње и про ши ри
ва ње пешач ких ста за, заме на 
лами на та у фискул ту р ној сали 
и поправ ка осве тље ња на 
школ ском игра ли шту. Месни 
одбор СНСа редов но одр жа ва 
састан ке на који ма се дого ва
ра мо о пла но ви ма и актив но
сти ма. Одр жан је вели ки број 
акци ја у циљу улеп ша ва ња 
и чишће ња села. Посеб на 
пажња је посве ће на еко ло ги ји 
па смо сади ли цве ће и дрве ће 
– изја вио је Тодо ро вић.

Пре ма послед њем попи су 
у селу је било 2000 ста нов
ни ка, а Срђан Тодо ро вић је 
иста као да ни њих није мимо
и шао тренд исе ља ва ња у неке 
од запад них зема ља. Међу
тим, упр кос томе, у селу живи 
доста мла дих брач них паро ва. 
С обзи ром на то, да је гото во 
из сва ке поро ди це у селу неко 
запо слен, деца у пред школ
ској уста но ви има ју могућ ност 
цело днев ног борав ка.

Д.Попов

СрђанТодоровић

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ОПШТИНСКОВЕЋЕ

Социјалникарактербуџета
У сали Скуп шти не 

општи не Шид, у петак, 
13. децем бра је одр

жа на сед ни ца Општин ског 
већа на којој се рас пра ва
ља ло о више од педе сет 
тача ка днев ног реда. Било је 
речи о утвр ђи ва њу Пред ло
га одлу ке о доно ше њу пла
на детаљ не регу ла ци је за 
изград њу аутопута Кузмин 
– Срем ска Рача, на под руч
ју гра да Срем ска Митро ви ца 
и општи не Шид и Изве шта ја 
о стра те шкој про це ни ути
ца ја на живот ну сре ди ну. 
Раз ма тра ни су и про гра ми 
посло ва ња јав них пред у зе
ћа, изме не про гра ма посло
ва ња Гале ри је сли ка „Сава 
Шума но вић“ и Музе ја наив
не умет но сти „Или ја нум“ и 
још неких уста но ва. Било је 
речи и о изме на ма финан
сиј ских пла но ва за свих 19 
месних зајед ни ца за 2019. 
годи ну, као и утвр ђи ва ње 
Пред ло га одлу ке о буџе ту 
општи не Шид за 2020 годи
ну. Заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе
но вић кази вао је о нај ва жни

јим тач ка ма ове сед ни це.
– Доне та је одлу ка о Пред

ло гу одлу ке за буџет 2020. 
годи не, а која је про јек то ва
на на износ од 1.500.000.000 
дина ра. Сигу ран сам да ће 
овај буџет који има соци јал
ни карак тер бити дово љан 
да може мо да наста ви мо 
радо ве и да води мо бри
гу о ста нов ни штву у оби му 
који смо има ли прет ход них 
годи на. Поред тога, доне та 

је и Одлу ка о кому нал ним 
делат но сти ма и кому нал
ним инспек то ри ма по којој 
ће овла шће ња кому нал них 
инспек то ра бити уса гла ше
ни са репу блич ким зако ни
ма – иста као је Зоран Семе
но вић.

Када се гово ри о Пла
ну детаљ не регу ла ци је за 
изград њу аутопута Кузмин 
– Срем ска Рача, Семе но вић 
је рекао да ће тај пут делом 

захва та ти тери то ри ју општи
не Шид, ката стар ске општи
не Куку јев ци и Вишњи ће во, 
те да је то један од нај ве ћих 
инфра струк тур них про је ка
та у Срби ји. Тај пут ће отво
ри ти шид ску општи ну и село 
Вишњи ће во пре ма кори
до ру који ће у пер спек ти ви 
бити један од нај ва жни јих 
како у Сре му, тако и у целој 
Срби ји.

Д.Попов

СедницаОпштинскогвећа
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ГАЛЕРИЈАСЛИКА„САВАШУМАНОВИЋ“

Саваизуглажанр-сликарства
Живот и рад истак ну

тог срп ског сли ка ра 
Саве Шума но ви ћа и 

данданас је вели ка инспи
ра ци ја сви ма они ма који 
истра жу ју и тума че мно ге 
сег мен те њего вог ства ра ла
штва. Упра во, томе и јесте 
посве ће на изло жба под 
нази вом: „Изме ђу ствар но
сти и визи је жанрсли кар
ство Саве Шума но ви ћа“, 
коју је подр жа ло Мини стар
ство кул ту ре и инфор ми са
ња Репу бли ке Срби је. Овим 
дога ђа јем је наста вље
но пред ста вља ње бога тог 
умет нич ког фон да Гале ри је 
сли ка „Сава Шума но вић“. 
Изло жбу је отво ри ла дирек
тор ка Гале ри је Весна Буро
је вић, која је под се ти ла на 
зна чај ства ра ла штва Саве 
Шума но ви ћа, а потом је 
обја сни ла и раз ло ге за нај
но ви ју постав ку.

– Отва ра њем темат ске 
изло жбе „Изме ђу ствар но
сти и визи је жанрсли кар
ства Саве Шума но ви ћа“ 
зао кру жи ли смо ову кален
дар ску годи ну. По први пут 
смо орга ни зо ва ли ова кву 
изло жбу јер су жанрсце не 
биле запо ста вље не у сли
кар ству Саве Шума но ви ћа. 
У пла ну је да сва ке годи не 
пред ста ви мо по један сег
мент наше бога те збир ке. 
Ове годи не смо се дого во ри
ли са коле ги ни цом Мила ном 
Квас, управ ни цом Спо мен 

збир ке „Павле Бељан ски“, 
да она буде аутор ове ана
ли зе. Жао нам је што није 
изло же но више сли ка, али 
про стор нас огра ни ча ва. 
Ових 26 сли ка, пред ста вља
ју оно што је Шума но вић на 
кра ју живо та ства рао. То 
су жанрсце не које, изме
ђу оста лог, пред ста вља ју 
оно што је он видео из сво
је куће, дво ри шта, у ули ци. 
Забе ле жио је и радо ве, као 
и доко ли цу. Изло жбу пра ти 
и ката лог у коме се нала
зи ана ли за коју је ура ди ла 

Мила на Квас – иста кла је 
Весна Буро је вић.

Изло жба обу хва та пери од 
од 1938. до 1941. годи не и 
ту се уоча ва како је Шума но
вић дожи вља вао Шид, сво је 
мешта не, око ли ну Шида. 
Овај пери од је нешто мање 
поми њан у доса да шњој 
лите ра ту ри.

– Дела која су наста
ла у Пари зу 1929. годи не у 
директ ној су вези са дели
ма које ради десет годи на 
касни је, тако да „шид ски 
пери од“ не почи ње 1930. 

годи не, када се умет ник вра
ћа у род ни град, већ се кон
цеп ту ал но и по сти лу јавља 
још те послед ње годи не у 
Пари зу. Темат ске цели не су 
жанринте гри са ни пеј саж, 
радо ви у пољу, сце не које 
те радо ве при ка зу ју уве ли
ча не, сце не шид ских ули
ца, сце не одмо ра и радо ви 
у дома ћин стви ма – рекла је 
Мила на Квас.

Ово је прва струч на ана
ли за сли ка са моти ви ма из 
сва ко днев ног живо та Саве 
Шума но ви ћа. Д.Попов

ВеснаБуројевићиМиланаКвас
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Јубилејикаоподстицај

Ове годи не Народ на библи о те ка 
„Симе он Пишче вић“ обе ле жа ва 
два важна јуби ле ја: 10 годи на рада 

у новој згра ди и 170 годи на од осни ва ња 
прве Срп ске чита о ни це у Шиду. Гене ра
циј ски је уло же но мно го тру да и рада и 
библи о те ка се сада нала зи у пери о ду 
када то тре ба и да потвр ди, што она то 
сва ко днев но и чини. Мате ри ја ли зо ван је 
и сан о соп стве ној кући за књи ге. Сла
ви ца Вар ни чић, дирек тор ка ове уста но
ве којом се Шид поно си, у раз го во ру је 
изне ла мно штво зна чај них пода та ка.

Кадпочињедасеразвијабиблиоте-
карство?

– Библи о те кар ство у Сре му везу је мо 
за четр де се те годи не 19. века. У почет
ку су то била чита ли шта, места где су се 
чита ле нови не, часо пи си, књи ге, одр жа
ва ле бесе де и пре да ва ња, чак се ради ло 
и на опи сме ња ва њу ста нов ни штва. Врло 
брзо је дошло до про бле ма око сме шта
ја књи га, набав ке, инвен та ри са ња, те 
је самим тим почео про цес ства ра ња 
библи о те ка. Данас, после 170 годи на, 
може мо да про це ни мо како су се одви ја
ла пре пли та ња тра ди ци је и модер но сти, 
одно сно како је плод на и бога та про
шлост сме ште на у ново архи тек тон ско 
реше ње, пре по зна тљи вог изгле да, а које 
ће сигур но ући у исто ри ју нашег гра да.

Шта представља зграда библиоте-
ке?Ималисимболике?

–Згра ду библи о те ке види мо као отво
ре ну књи гу, у којој су испи са не стра ни це 
у које су утка не про шлост и сада шњост. 
За про шлост смо захвал ни сви ма који су 
били пре нас и који су над ра сли про ла
зност, док сада шњост осли ка ва савре
ме ност, модер ност вели ких ста кле них 
повр ши на које дају добар амби јент за 
чита ње, рад и уче ње. Ту је и елек трон
ска опре ма без које се данас не може 

зами сли ти савре ме на библи о те ка, како 
у раду запо сле них, тако и у пру жа њу 
услу га. Веков на исто ри ја библи о те ке је 
потвр да да ће тра ја ти и дале ко у будућ
ности.

 
Поредиздавањакњига,којесу још

активностиактуелне?
– Бога ти про гра ми , посе те и мани фе

ста ци је су потвр де рада библи о те ке. 
Књи жни фонд библи о те ке изно си око 
45.000 насло ва, моно граф ских публи
ка ци ја. Набав ка у 2019. годи ни је 2.000 
насло ва, док је уку пан број чла но ва 
4.611 од којих је 801 упи сан у овој годи
ни. Има мо пот пу но зао кру же но посло ва
ње: елек трон ску базу пода та ка са про
гра мом моно граф ских и сериј ских публи
ка ци ја, некњи жне гра ђе, баркод очи та
ва ња књи га, елек трон ски кори снич ки 
сер вис, сајт библи о те ке и феј сбук стра
ни цу библи о те ке. Разно вр сни еду ка тив
ни садр жа ји су ради о ни це за децу свих 
узра ста, изло жбе, књи жев не вече ри, 
про мо ци је, пре да ва ња, три би не, кон цер
ти музич ке шко ле, изда вач ка делат ност, 
уче шће у мани фе ста ци ји „Вишњи ће ви 
дани“, Кул тур ном лету, Деч ја неде ља, 
лите рар ни кон кур си. 

Да ли некоме посвећујете посебну
пажњукадајеречоиздавањукњига?

– Посеб ну пажњу посве ћу је мо уче
ни ци ма из сео ских под руч них шко ла.  
Редов но орга ни зу је мо њихо ве посе те 
библи о те ци, у раз го во ру са библи о те ка
ри ма их уво ди мо у свет чита ња и уче ња. 
Поно сни смо и на нашу публи ку коју смо 
задр жа ли до данас. Сви они су раз лог 
више да ради мо још боље, да поста вља
мо циље ве и да их оства ру је мо. Нарав
но, уз подр шку нашег осни ва ча Општи не 
Шид, библи о те ка је јед на од нај леп ших у 
Срби ји.  Град који има такву библи о те ку, 
може бити поно сан.

СлавицаВарничић

ОДЕЉЕЊЕПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Стимулативне
мере

Нај ва ље но сма ње ње локал ног 
поре за на имо ви ну свим рев но
сним пла ти ша ма у изно су од 10 
про це на та за наред ну годи ну, 
доби ја свој конач ни облик. Ова 
мера ће сва ка ко да обра ду
је мно ге гра ђа на Општи не Шид 
који редов но изми ру ју рачу не за 
порез на имо ви ну, а пре ма неким 
пода ци ма, чак 86 одсто ста нов
ни ка то и чини. Бра ни слав Нон
ко вић, руко во ди лац Оде ље ња 
локал не поре ске адми ни стра ци
је, обра зло жио је одлу ку о сма
ње њу поре за.

– Доне ли смо одлу ку 26. новем
бра ове годи не, којом ума њу је мо 
заду же ња поре ским обве зни
ци ма, који су редов не пла ти ше 
до 31. децем бра. То зна чи да 
ће има ти ума ње ње од 10 про
це на та при ли ком првог наред
ног заду же ња. На ини ци ја ти ву 
заме ни ка пред сед ни ка Општи
не Шид Зора на Семе но ви ћа, ми 
смо ове годи не доне ли ову одлу
ку како бисмо награ ди ли људе 
који редов но пла ћа ју, али и како 
бисмо моти ви са ли оне који то 
не чине. Пре него што је усво је
на на сед ни ци Скуп шти не, о њој 
је било рас пра вља но послед
ња дватри месе ца. Одлу ка је 
врло попу лар на у овом тре нут ку 
међу ста нов ни штвом. Локал на 
само у пра ва је доне ла одлу ку да 
нема ника квих пове ћа ња, већ да 
се иде на ума ње ње. Одлу ка је 
првен стве но доне та да би се сти
му ли са ли сви они који не пла ћа ју 
ове оба ве зе. Потреб но је нагла
си ти да ћемо пре ма они ма који 
не пла ћа ју порез пред у зе ти све 
мере про пи са не Зако ном, како 
би сви били рав но прав ни пред 
Зако ном и про пи си ма Репу бли ке 
Срби је – иста као је Бра ни слав 
Нон ко вић. Д.П.

БраниславНонковић
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Заинтересованипољопривредници
Пред став ни ци Раз вој

ног фон да АП Вој во
ди не одр жа ли су 10. 

децем бра, у згра ди Општи не 
Пећин ци, пре зен та ци ју кре
дит них лини ја наме ње них 
реги стро ва ним пољо при вред
ним газдин стви ма, прав ним 
лици ма и пред у зет ни ци ма. 
Пре зен та ци ја је орга ни зо ва
на у сарад њи са пећи нач ком 
Општин ском упра вом, Кан це
ла ри јом за локал ни еко ном ски 
раз вој и Удру же њем пољо при
вред них про из во ђа ча општи
не Пећин ци, а пред ста вље но 
је укуп но 13 кре дит них лини ја 
Фон да – седам за пољо при
вред ни ке и шест за прав на 
лица и пред у зет ни ке.

По речи ма Деја на Сла ву
је ви ћа из Раз вој ног фон да 
АП Вој во ди не, пећи нач ким 
пољо при вред ни ци ма су нај
ин те ре сан ти ни ји били кре ди
ти за купо ви ну земљи шта и 
инве сти ци о ни кре ди ти. Реч 
је о изу зет но повољ ним дуго
роч ним кре ди ти ма на седам 
годи на са кама том од 2 и 3 
про цен та на годи шњем нивоу 
и грејс пери о дом од јед не и 
две годи не.

– Инве сти ци о ни кре дит 
наме њен је ула га њи ма у 
пољо при вред ну про из вод њу 
попут набав ке нове и полов
не меха ни за ци је, набав ке 

при плод них грла, изград ње 
сило са, адап та ци је пољо при
вред них обје ка та, набав ке 
пче ли њих матич них јата, прак
тич но све га што је потреб но за 
уна пре ђе ње пољо при вред не 
про из вод ње, осим купо ви не 
земљи шта које је издво је но 
као посеб на кре дит на лини
ја. Посеб ну кре дит ну лини ју 
издво ји ли смо и за раз вој етно, 
еко и рибо лов ног тури зма, где 
кори сник вра ћа само глав ни цу, 
док тро шко ве кама те и обра
де кре ди та сно си Покра јин
ски секре та ри јат за тури зам. 
Исти је слу чај и са кре дит ном 
лини јом за набав ку опре ме за 

навод ња ва ње, где кори сник, 
тако ђе, вра ћа само глав ни цу, 
док тро шко ве кама те и обра
де кре ди та сно си Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду 
– рекао је Сла ву је вић и додао 
да су кре дит не лини је током 
целе годи не отво ре не за апли
ци ра ње, као и да сред ста
ва има довољ но јер је за ову 
годи ну опре де ље но 2,5 мили
јар де дина ра, од чега је до 
сада утро ше но 800 мили о на.

Про цес апли ци ра ња за 
сред ства је мак си мал но појед
но ста љен, тако да кори сник 
може све да завр ши јед ним 
одла ском у седи ште Фон да у 

Новом Саду.
Славујевић је похва лио 

инте ре со ва ње које су пећи
нач ки пољо при вред ни ци пока
за ли на пре зен та ци ји кре дит
них лини ја и под се тио да је 
општи на Пећин ци прет ход них 
годи на била у првих пет Вој во
ђан ских општи на по бро ју реа
ли зо ва них кре ди та.

Задо вољ на одзи вом била 
је и пред сед ни ца Удру же ња 
пољо при вред них про из во ђа
ча општи не Пећин ци Мари
ја на Панић, која је нагла си ла 
добру сарад њу и ефи ка сну 
кому ни ка ци ју изме ђу Удру же
ња и пољо при вред ни ка.

САНАЦИЈАУДАРНИХРУПА
Напролећереконструкција

На општин ском путу Шима
нов ци – Деч – Пре ка кал др ма 
– Аша ња завр ше ни су радо ви 
на сана ци ји удар них рупа. У 
Јав ном кому нал ном пред у зе
ћу „Путе ви општи не Пећин
ци“, које је над ле жно за одр
жа ва ње ове део ни це, кажу да 
ће након сана ци је ова изу зет
но оште ће на део ни ца пута 
бити знат но без бед ни ја за 

сао бра ћај у зим ским усло ви
ма.

Пећи нач ка локал на само у
пра ва, у сарад њи са Мини
стар ством гра ђе ви нар ства 
сао бра ћа ја и инфра струк
труе, за про ле ће при пре ма 
ком плет ну рекон струк ци ју 
пута Шима нов ци – Аша ња, 
наја вљу ју из ЈКПа „Путе ви 
општи не Пећин ци“.

Чла но ви Фол клор ног дру
штва „Извор Доњи Товар ник“ 
обра до ва ли су 14. децем бра 
публи ку ново го ди шњим кон
цер том у спорт ској хали у 
Доњем Товар ни ку. Игра и 
песма деце и мла дих, лепе 
шаре не ношње на сце ни коју 
су укра си ле жене из Удру же ња 
жена „Сун чев цвет“ и пре пу но 
гле да ли ште рас по ло же не 
публи ке учи ни ли су да то вече 
у Доњем Товар ни ку буде 
посеб но. 

Поред игра ча оба ансам бла 
„Изво ра“, деч јег и изво ђач ког, 
који су изве ли десет коре о гра

фи ја, у про гра му су уче ство ва
ли и Кул тур ноумет нич ко дру
штво „Лена“ из Земун Поља, 
Бре ста чан ка Боја на Ради во је
вић, сту дент ки ња Факул те та 
музич ких умет но сти у Бео гра
ду, као и Недељ ко Анђе лић, 
сту дент Пра во слав ног бого
слов ског факул те та Уни вер зи
те та у Бео гра ду. Да све про тек
не како и доли ку је вели ком 
ново го ди шњем кон цер ту, помо
гли су Месна зајед ни ца Доњи 
Товар ник, Општи на Пећин ци, 
пећи нач ки Кул тур ни цен тар, 
Спорт ски савез и Ловач ко дру
штво Доњи Товар ник.  

ДОЊИТОВАРНИК
Концерт„Извора“
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СЕМИНАРОБЕЗБЕДНОСТИ
ДЕЦЕУСАОБРАЋАЈУ

Едукацијомдо
бољегпонашања
усаобраћају

У Пећин ци ма је одржан семи нар о 
без бед но сти деце у сао бра ћа ју наме
њен про свет ним рад ни ци ма са тери то
ри је пећи нач ке општи не. Бес пла тан 
дво днев ни семи нар који орга ни зу ју 
репу блич ка Аген ци ја за без бед ност 
сао бра ћа ја и Савет за без бед ност сао
бра ћа ја општи не Пећин ци, акре ди то
ван је код Мини стар ства про све те и за 
циљ има да уче сни ци ма ука же на про
блем стра да ња деце у сао бра ћа ју, на 
окол но сти које дово де до стра да ња 
деце у сао бра ћа ју, као и на про стор за 
еду ка ци ју и деце и њихо вих роди те ља 
ради поди за ња све сти о зна ча ју 
пошто ва ња сао бра ћај них про пи са.

Семи нар поха ђа 30 вас пи та ча, учи
те ља и настав ни ка из целе пећи нач ке 
општи не, а пред сед ник Саве та за без
бед ност сао бра ћа ја општи не Пећин ци 
Милан Сте па но вић нагла сио је да је 
изу зет но задо во љан одзи вом.

Средстваза
Домздравља
Дому здра вља „Др Дра ган Фун дук“ 

Пећин ци, Мини стар ство здра вља 
Репу бли ке Срби је је доде ли ло 

грант у изно су од 1,7 мили о на дина ра 
за про је кат „Уна пре ђе ње ква ли те та 
здрав стве не зашти те жена у општи ни 
Пећин ци“. У окви ру реа ли за ци је про
јек та, пећи нач ки Дом здра вља ће 
издво ји ти мили он дина ра од доде ље
них сред ста ва за купо ви ну новог кол
по ско па, апа ра та за пре глед грли ћа 
мате ри це, чиме ће, пре ма речи ма 
дирек тор ке ове уста но ве Дубрав ке 
Цвет ко вић Мићић, у пот пу но сти бити 
опре мље не обе гине ко ло шке амбу
лан те.

– Дом здра вља има један кол по скоп, 
али овај апа рат је стар пре ко десет 
годи на, па нам је још један нео п хо дан. 
Од сада ће обе гине ко ло шке амбу лан
те бити опре мље не и ултра зву ком, и 
кол по ско пом. У чита вом Дому здра
вља има мо чети ри ултра звуч на апа ра
та, што нам зна чај но олак ша ва рад, 
јер ултра звуч не пре гле де више не 
мора мо посеб но да зака зу је мо – каже 
Цвет ко вић Мићић.

Оста так доде ље них сред ста ва биће 
иско ри шћен за реа ли за ци ју пре вен
тив них пре гле да жена из пећи нач ке 
општи не у које ће бити укљу че ни кол
по ско пи ја и Папа ни ко лау тест.

– Циљ пре вен тив них пре гле да је 
уна пре ђе ње здрав стве не зашти те 

жена на нашој тери то ри ји, а пре гле ди 
ће првен стве но бити наме ње ни жена
ма које нема ју здрав стве но оси гу ра ње 
или оним које се до сада нису јавља ле 
на пре вен тив не пре гле де. Патро на жне 
сестре ће нам обез бе ди ти подат ке са 
тере на, на осно ву којих ћемо напра ви
ти рас по ред пре вен тив них пре гле да 
по насе љи ма, било да одлу чи мо да 
пре гле де оба вља мо на тере ну или да 
за жене из сва ког насе ља орга ни зу је
мо бес пла тан пре воз до Дома здра
вља – изја ви ла је Цвет ко вић Мићић.

Мини стар ство здра вља Репу бли ке 
Срби је доде ли ло је гран то ве за 83 
дома здра вља широм Срби је, укуп не 
вред но сти од 270 мили о на дина ра, за 
реа ли за ци ју 91 про јек та усме ре ног на 
уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве них 
услу га у при мар ној здрав стве ној 
зашти ти. Финан сиј ска подр шка спро
во ђе њу про гра ма гран то ва обез бе ђе
на је у окви ру „Дру гог про јек та раз во ја 
здрав ства Срби је“ који Мини стар ство 
реа ли зу је у сарад њи са Свет ском бан
ком.

Уру чу ју ћи дирек то ри ма домо ва 
здра вља уго во ре о бес по врат ним 
финан сиј ским сред стви ма, мини стар 
др Зла ти бор Лон чар иста као је да је 
чвр сто опре де ље ње Мини стар ства 
здра вља усме ре но на додат но уна пре
ђе ње ква ли те та услу ге у при мар ној 
здрав стве ној зашти ти. Д.Срећков

Пећиначкиосновциупрвих50насвету
Архи је реј ски наме сник пећи нач ки 

Бојан Мија но вић при мио је у 
петак у про сто ри ја ма наме сни

штва уче ни ке Основ не шко ле „Сло бо
дан Бајић Паја“ из Пећи на ца који су се 
на међу на род ном квиз так ми че њу 
„Нема њи ћи“ пла си ра ли у првих 50, у 
кон ку рен ци ји од 280 еки па из целог 
све та. Так ми че ње се одр жа ва у орга
ни за ци ји Срп ске пра во слав не цркве и 
Фон да ци је „Мир Божи ји“, пово дом 800 
годи на само стал но сти Срп ске пра во
слав не цркве, а пећи нач ка основ на 
шко ла је једи на на све ту чије су се две 
еки пе пла си ра ле у виши круг так ми че
ња.

– Ово је вели ки успех за наше уче ни
ке и њихо ве настав ни ке исто ри је и 
веро на у ке, али и за целу шко лу и нашу 
цркву. Они су сво јим зна њем и позна
ва њем исто ри је нашег наро да, кроз 
при зму Нема њи ћа, на нај бо љи начин 
пре зен то ва ли нашу шко лу, наше Архи
је реј ско наме сни штво пећи нач ко и 
нашу општи ну – каже архи је реј ски 
наме сник пећи нач ки Бојан Мија но вић.

Настав ни ца исто ри је у пећи нач кој 
шко ли Дари ја Шво ња каже да је кон ку
рен ци ја изу зет но јака јер на так ми че њу 
уче ству је цела срп ска дија спо ра, те да 
су пећи нач ке еки пе „Срем ски деспо ти“ 
и „Деспо ти срем ски“ на нај бо љи начин 
пред ста ви ле и локал ну зајед ни цу из 

које дола зе, и себе, и шко лу, и паро хи
ју.

Име на еки па „Срем ски деспо ти“ и 
„Деспо ти срем ски“ дата су са жељом 
да се про мо ви ше сред њо ве ков на исто
ри ја нашег кра ја, деспот ска поро ди ца 
Бран ко вић и твр ђа ва Купи ник. Д.С.

Пријемосновацакодархијерејскогнамесника
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ДУ„ДЕЧИЈАРАДОСТ“

Поредредовнихактивности,
учешћеубројнимпројектима
У ДУ „Дечи ја радост“ у Ири гу у 

школ ској 2019/20. годи ни упи са
но је 317 мали ша на у седам на

ест гру па; девет гру па је у полу днев
ном и осам у цело днев ном борав ку. 

– Број гру па у овој школ ској годи ни 
је исти као и у прет ход ној, што је за  
нашу уста но ву вео ма бит но. С обзи
ром на то да нема мо дово љан број 
пред шко ла ца, доби ли смо сагла сност 
за гру пе у под руч ним оде ље њи ма 
Кру ше дол и Шатрин ци, а од Школ ске 
упра ве и сагла сност за Јазак. Осни
вач финан си ра Кру ше дол и Шатрин це 
– каже дирек тор ка ДУ „Дечи ја радост“ 
Јеле на Вида но вић.

Вида ко вић исти че да је за ову рад
ну годи ну важно уче шће уста но ве у 
про јек ту „Подр шка рефор ми систе ма 
пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва
ња у Срби ји“ који финан си ра Европ ска 
уни ја и Мини стар ство нау ке, про све те 
и тех но ло шког раз во ја. Про је кат је изу
зет но зна ча јан, како за саму уста но ву, 
тако и за целу локал ну зајед ни цу.

– Ми се нала зи мо међу 50 општи на 
у Срби ји које су доби ле овај про је кат, 
који поред еду ка ци је запо сле них, под
ра зу ме ва и доби ја ње опре ме, тач ни
је наме шта ја и тех ни ке потреб не за 
наш рад. Про је кат зах те ва уче шће 
ком плет не локал не зајед ни це у изра
ди стра те ги је обра зо ва ња за децу 
пред школ ског узра ста на тери то ри ји 
ири шке општи не. Део обу ке су про
шли запо сле ни у нашој уста но ви, али 
и пред став ни ци из једи ни це локал не 
само у пра ве, Дома здра вља и Цен тра 
за соци јал ни рад. У наред ном пери
о ду нас оче ку је изра да поме ну те 
стра те ги је – рекла је Јеле на Вида
но вић. 

Изве штај и про грам рада из прет
ход не школ ске годи не је усво јен на 
послед њој сед ни ци СО Ириг. У ири
шким врти ћи ма је било нешто више 
мали ша на, 325, у окви ру 17 гру па 
полу днев ног и цело днев ног борав
ка. Реа ли зо ва но је доста про је ка та 
који су побољ ша ли усло ве и без
бед ност борав ка, као што су сана
ци ја сани тар них чво ро ва у објек ту 
„Чаро ли ја“ у Ири гу, уград ња видео 
над зо ра у објек ту „Вила“ у Врд ни
ку, као и рекон струк ци ја систе ма 
за цен трал но гре ја ње у врд нич ком 
објек ту. 

– Због пове ћа ња без бед но сти 
деце огра ди ли смо дво ри шни про
стор и забра ни ли смо пар ки ра ња 
вози ла у објек ту у Врд ни ку. Пажња 
је била усме ре на ка опре ма њу 
под руч них оде ље ња и обје ка та, 
а сарад ња са роди те љи ма и дру
штве ном сре ди ном била нам је при

о ри тет – каже дирек тор ка Вида но
вић. 

ДУ „Дечи ја радост“ се пре по зна је 
и по додат ним про гра ми ма које реа
ли зу је, као што је лут кар ска сек ци
ја, која је има ла запа же не резул та те 
на лут кар ским фести ва ли ма. 

– Запа же не су и наше еко ло шке 
актив но сти, на при мер, уче шће у 
покра јин ском про гра му „За чисти
је и зеле ни је шко ле у Вој во ди ни“. 
У прет ход ној годи ни су награ ђе ни 
објек ти у Врд ни ку и Ири гу, те под
руч но оде ље ње у Јаску. Тако ђе, 
укљу че ни смо и у међу на род ни про
грам „Еко шко ле“. Објек ти у Ири гу 
и Врд ни ку, као и под руч но оде ље
ње у Кру ше до лу, носи о ци су „Зеле
не заста ве“, а од ове годи не су им 
при кљу че на и под руч на оде ље ња 
у Шатрин ци ма и Јаску – иста кла је 
Јеле на Вида но вић.

Дирек тор ка је дода ла да су вео ма 
поно сни на Вели ку злат ну меда љу 
за ква ли тет рада уста но ве коју су 
доби ли на Ново сад ском сај му обра
зо ва ња про шле годи не. С.Џакула

ДиректоркаЈеленаВидановић

Објекат„Вила“уВрднику
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Збринуто15породица
Међу два на ест општи на и гра

до ва на чијим ће тери то ри ја ма 
бити купље не куће са окућ ни

ца ма за стам бе но збри ња ва ње избе
глич ких поро ди ца, нашла се и ири шка 
општи на. Реч је о реги о нал ном стам
бе ном про гра му, про јек ту 9, који под
ра зу ме ва директ но уго ва ра ње. Ири
шкој општи ни је одо бре но 165.000 
евра за купо ви ну поме ну тих кућа. 
Мак си мал на вред ност сео ске куће по 
кори сни ку изно си 9.500 евра, а мак си
мал на вред ност паке та помо ћи у гра
ђе вин ском мате ри ја лу за рено ви ра
ње и адап та ци ју куће, одно сно „малог 
гран та“, изно си 1.500 евра, што зна чи 
да ће сва ка избе глич ка поро ди ца за 
реша ва ње стам бе ног пита ња доби ти 
укуп но 11.000 евра.

– Општи на Ириг ће уско ро да рас пи
ше кон курс за доде лу директ ног гран
та за купо ви ну сео ских дома ћин ста ва 
и доде лу паке та помо ћи иза бра ним 
кори сни ци ма. На кон курс ће моћи да 
се при ја ве сви заин те ре со ва ни. За 
све додат не инфор ма ци је могу да се 
обра те над ле жној слу жби у про сто ри
ја ма Општин ске упра ве – каже Мило
рад Вла хо вић, пове ре ник за избе гла 
и интер но расе ље на лица у ири шкој 
општи ни.

Овај про грам се финан си ра из дона
тор ских сред ста ва који ма упра вља 
Бан ка за раз вој Саве та Евро пе, а за 
спро во ђе ње про јек та на тери то ри ји 
Репу бли ке Срби је је заду жен Коме са
ри јат за избе гли це и мигра ци је. Када је 

Срем у пита њу, поред Ири га, купо ви на 
кућа са окућ ни ца ма ће бити реа ли зо
ва на и у Руми, Инђи ји, Ста рој Пазо ви и 
Срем ској Митро ви ци.

Како сазна је мо од Мило ра да Вла хо
ви ћа, до 25. децем бра би тре ба ло да 
се завр ше радо ви на згра ди соци јал
ног ста но ва ња која се гра ди у Ири гу, 
у Миле ти ће вој ули ци. Од пре о ста лих 
посло ва, потреб но је да се ура ди део 
при кљу ча ка уну тар згра де, при ступ
на сао бра ћај ни ца, као и пар кинг за 13 
вози ла. За изво ђа ча ових радо ва иза
брано је ЈПе „Кому на лац“ Ириг.

С.Џакула

МилорадВлаховић

Ново го ди шњи базар у Врд ни ку биће 
орга ни зо ван 1. и 2. јану а ра, а поде ла 
ново го ди шњих паке ти ћа ће бити реа
ли зо ва на 1. јану а ра. Деци у Врд ни ку, 

паке ти ћи ће бити поде ље ни од 10 до 
12 часо ва, на пла тоу испред Тури стич
ке орга ни за ци је, а у Ири гу од 12 до 
14 часо ва у Вин ској ули ци. Паке ти ћи 
су наме ње ни деци узра ста до два на
ест годи на, а једи но што је потреб но, 
јесте да их роди те љи на вре ме при
ја ве. При ја ве се оба вља ју лич но, до 
20. децем бра у Тури стич кој орга ни за
ци ји у Врд ни ку или на број теле фо на: 
465–633. 

– Ово је дру ги пут да орга ни зу је мо 
Ново го ди шњи базар, а у окви ру њега 
и поде лу паке ти ћа. Сред ства за паке
ти ће обез бе ђу је Тури стич ка орга ни за
ци ја уз помоћ спон зо ра, међу који ма 
су и функ ци о не ри ири шке општи не. 
Про шле годи не смо има ли око 400 
деце који ма смо поде ли ли паке ти ће, а 
сли чан број ће бити и ове годи не – 
рекао је за наше нови не Дра ган Дра
ги че вић, дирек тор Тури стич ке орга ни
за ци је Ириг.

С.Џакула

ВРДНИК

Новогодишњибазар

ДраганДрагичевић

INMEMORIAM

ИлијаЈоцић
25.10.1958–09.12.2019.

Рођен је у Јаску, умро у Јаску у 
61. годи ни живо та од тешке боле
сти која га је брзо одне ла, али за 
собом је оста вио супру гу Зла ту, 
сјај ну децу и сјај не људе Алек сан
дра и Јова на, уну ке Јова ну и 
Љиља ну. 

Гим на зи ју је завр шио у Руми, 
агро е ко но ми ју на Пољо при вред
ном факул те ту у Новом Саду. 

Свој рад ни век про вео је у Ком
би на ту, Јазач кој задру зи и послед
њих 15 годи на у Општи ни, од којих 
је 10 био шеф Слу жбе за финан си
је, утвр ђи ва ње и напла ту јав них 
при хо да и инспек циј ске посло ве. 

Био је посве ћен послу, одго во
ран и духо вит. 

ИНЂИЈА

55годинаУдружења
инвалидарад

Са малим зака шње њем 12. децем
бра све ча но је про сла вље но 55. годи
на посто ја ња Удру же ња инва ли да 
рада Инђи ја. Пред сед ник Слав ко 
Рогић је поде лио при зна ња чла но ви
ма и то нај ста ри јем чла ну Јозе фи ни 
Жар ко вић (92) којој је доде ље на пла
ке та Удру же ња, а за дуго го ди шње 
члан ство пла ке те су доби ли Ђор ђе 
Мун ђа, Ђор ђе Кој чин, Анђел ка Такач, 
као и Локал на само у пра ва Општи не 
Инђи ја која пра ти рад и пома же осо бе 
са инва ли ди те том. Захвал ни це су 
тако ђе доде ље не чла но ви ма који су 
пома га ли Удру же ње сво јим радом. 

Д.Пашић.
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Спремниза
ванреднеситуације

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић при су ство вао је 9. децем бра 
отва ра њу рекон стру и са ног објек та 

Ватро га сно  спа си лач ке једи ни це у Бео чи
ну.

– Зајед нич ким сна га ма обно ви ли смо про
сто ри је вео ма важне једи ни це јер ова слу
жба покри ва Фру шку гору и 28 кило ме та ра 
од Бео чи на до гра ни це са Хрват ском. Мину
лих годи на пока за ли су се као вео ма спо
соб на и одго вор на једи ни ца – изја вио је 
пред сед ник Миро вић.

Он је под се тио на то да је Покра јин ска 
вла да издво ји ла и 40 мили о на дина ра за 
набав ку уни фор ми и дру ге опре ме за добро
вољ на ватро га сна дру штва у АП Вој во ди ни.

Ова дру штва, како је иста као Миро вић, 
мора мо да сна жи мо у будућ но сти да би 
допу ња ва ла функ ци ју ватро га сноспа си
лач ких једи ни ца. Кроз про је кат „Ембер“ 
обно вље на је и опре ма за спа са ва ње и 

зашти ту у ван ред ним ситу а ци ја ма.
– Пра ви мо пома ке у овој обла сти, зајед

нич ким сна га ма опре ми ће мо и про фе си о
нал не и добро вољ не једи ни це и сва ку ван
ред ну ситу а ци ју доче ка ће мо спрем ни ји – 
казао је Миро вић.

Начел ник Сек то ра за ван ред не ситу а ци је 
Пре драг Марић рекао је да је ово потвр да 
коор ди ни ра ног рада Мини стар ства и Покра
јин ске вла де уз подр шку локал не само у пра
ве и при ват них ком па ни ја. Он је иста као да 
је 2019. јед на од нај бо љих годи на када је 
реч о овом сек то ру, јер после ско ро чети ри 
деце ни је има мо обна вља ње ватро га сних 
објек та и опре ме.

– Ово је важан дан за Ватро га сну једи ни
цу, али и за целу општи ну Бео чин. Наста ви
ће мо сви зајед но са подр шком овој обла сти, 
вео ма зна чај ној за све нас – рекао је начел
ник Јужно бач ког управ ног окру га Милан 
Нова ко вић.

ИгорМировићиМитарМилинковић

ИгорМировићјеобишаоВатрогасно-спасилачкујединицууБеочину

РУМА

Огревза
најугроженије

У рум ској општи ни је 
окон ча на поде ла бри ке та 
за соци јал но нај у гро же ни
је поро ди це која је запо че
ла 25. окто бра.  Бри ке те 
су прво доби ле нај у гро же
ни је ром ске поро ди це које 
живе у насе љу Ваша ри ште 
у гра ду. Огрев је поде љен у 
свим месним зајед ни ца ма у 
гра ду, као и сели ма рум ске 
општи не. Наи ме, бри ке ти су 
допре мље ни у сва ко село, а 
потом су људи из Саве та МЗ 
дистри бу и ра ли огрев пре ма 
реал ној ситу а ци ји на тере ну.

Рум ска општи на је за 
набав ку бри ке та издво ји
ла чети ри мили о на дина ра, 
а огрев је доби ло око 700 
соци јал но нај у гро же ни јих 
поро ди ца. Рас по де ла је, као 
и свих рани јих годи на, ишла 
пре ко Цен тра за соци јал ни 
рад. 

– Дого вор је био да јед на 
поро ди ца доби је 250 кило
гра ма бри ке та, али су неке 
поро ди це, за које смо утвр
ди ли да су нај у гро же ни је, 
доби ле и нешто више. Ову 
актив ност смо реа ли зо ва
ли у сарад њи са људи ма из 
месних зајед ни ца, буду ћи 
да они нај бо ље зна ју ситу а
ци ју на тере ну и оне који су 
у реал но нај те жој ситу а ци ји 
– каже вд дирек тор Цен тра 
за соци јал ни рад Воји слав 
Мио ко вић. 

Он дода је да, по папи ри ма 
у Цен тру за соци јал ни рад, 
има људи који су по Зако ну 
оства ри ли пра во на нов ча ну 
соци јал ну помоћ, а у прак си 
су њихо ва при ма ња већа од 
оних које доби ја ју људи који 
су оти шли у пен зи ју. 

– Зато, иако нор ма тив
но нема ју пра во на нов ча ну 
соци јал ну помоћ ми поку ша
ва мо да им на овај начин, 
кроз мате ри јал на дава ња, 
иза ђе мо у сусрет и помог не
мо – исти че Војил сав Мио
ко вић. С.Џакула
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Утврђенпоследњиребаланс
буџетаза2019.годину
На сед ни ци Општин ског 

већа у Инђи ји одр жа ној 
у сре ду, 11. децем бра 

утвр ђен је послед њи реба ланс 
ово го ди шњег буџе та. Начел
ни ца Оде ље ња за финан си је 
Бран ка Наић, иста кла је да је 
оба вље но сма ње ње од око 
840 мили о на дина ра у одно
су на суму која је пред ви ђе на 
прет ход них реба лан сом.

– Ниве ли са ли смо конач но 
све оно што неће мо ради ти 
до кра ја ове годи не. Нај зна
чај ни ја став ка у реба лан су 
била је ниве ла ци ја земљи
шта за јапан ског инве сти то ра 
„Тојо Тајерс“. Почет ни дого вор 
изме ђу њих и Вла де Срби је 
био је да ће Општи на Инђи ја 
спро ве сти ниве ла ци ју земљи
шта у инду стриј ској зони, 
одно сно посту пак јав не набав
ке за овај посао. На кра ју, 
новац ће, ипак, бити пре ба чен 
директ но из буџе та Репу бли
ке Срби је на рачун инве сти
то ра који ће сам извр ши ти 
поме ну ти посао – обја снио је 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак. Пред сед ник је 
напо ме нуо да је услед „ски да
ња“ те став ке из буџе та, исти 
сма њен за 280 мили о на дина
ра.

– Буџет за 2020. годи ну 
биће доста реал ни ји у одно су 
на прет ход на три, али дале ко 
од тога да ће бити иде а лан 

јер има мо још дуго ва ња која 
мора мо да вра ти мо. Ипак, 
сада смо дошли у ситу а ци ју 
да неће мо има ти про бле ма 
у функ ци о ни са њу – наво ди  
Вла ди мир Гак. Иста као је да 
оче ку ју да ће извр ше ње буџе
та до кра ја годи не бити око 50 
одсто, одно сно око 2 мили јар
де дина ра.

– Про шле годи не смо има ли 
1,7 мили јар ди дина ра при хо
да, што зна чи да смо ове годи
не пре шли ту суму за око 300 
мили о на, а да не спо ми ње мо 
какво је било извр ше ње прве 
годи не када смо пре у зе ли 
одго вор ност за наше сугра ђа

не. Ипак, не могу бити задо во
љан самом цифром, јер смо 
има ли неко ли ко про је ка та 
које смо мора ли да увр сти
мо у наш буџет, али су били 
финан си ра ни са виших нивоа 
вла сти. Међу тим, све у куп но, и 
те како сам задо во љан 2019. 
годи ном, и више него задо во
љан – рекао је Гак. 

Иста као је да  им је оста ла 
још јед на неис пу ње на оба ве за 
за ову годи ну – изград ња нове 
пија це у Инђи ји.

– Један део финан сиј ских 
сред ста ва још увек не може
мо да затво ри мо и надам се 
да ћемо то успе ти да реши

мо. Овим реба лан сом пија цу 
нисмо „ски ну ли“ што зна чи 
да има мо наме ру да што пре 
рас пи ше мо јав ну набав ку, а 
она се не може спро ве сти док 
не буду обез бе ђе на сред ства 
на рачу ну. То је нешто што нас 
чека да ура ди мо до кра ја ове 
годи не – рекао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Поред реба лан са буџе та, 
на 105. сед ни ци Општин ског 
већа у Инђи ји утвр ђе ни су и 
пред ло зи реше ња о дава њу 
сагла сно сти на одлу ке о изме
ни ста ту та свих месних зајед
ни ца на тери то ри ји општи не 
Инђи ја. М.Ђ.

СедницаОпштинскогвећауИнђији

ПУТБЕШКА-КРЧЕДИН

Посађено350садницахраста
У циљу фор ми ра ња ветро за

штит ног поја са у петак, 13. 
децем бра рад ни ци Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Кому
на лац“ Инђи ја у сарад њи са 
уче ни ци ма Сред ње шко ле „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ поса ди ли 
су пре ко 350 сад ни ца хра ста 
поред пута Бешка  Крче дин. 
Како су иста кли пред став ни ци 
над ле жног пред у зе ћа, у пита
њу је део ни ца од око 3,8 кило
ме та ра на којем је фор ми ран 
дрво ред хра ста у првом реду, 
два метра од коло во за док ће у 
дру гом реду, у наред ном пери
о ду бити заса ђен и дрво ред 
бре ста. Радо ве на сад њи дрве
ћа оби шао је и пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 
који је и сам уче ство вао у поме

ну тој акци ји озе ле ња ва ња.
– Вео ма је важно да напра

ви мо што више ова квих акци ја 
у нашој општи ни јер зна мо 
коли ко је то зна чај но за очу ва
ње живот не сре ди не и здра
вља свих наших сугра ђа на 
иста као је Гак и додао:

– Ова део ни ца сва ка ко ће 
бити сигур ни ја и за све уче сни
ке у сао бра ћа ју јер ћемо има ти 
ветро за штит ни појас те за 
неко ли ко годи на неће мо више 
има ти сме то ва на овом делу 
пута.

Након сад ње дрво ре да на 
путу Бешка  Крче дин, како 
наја вљу ју из „Кому нал ца“, 
усле ди ће и сад ња хра ста на 
поте су од Инђи је до Љуко ва.

 М.Ђ.

Пројекат:„ОпштинаИнђија-општинаразвоја“финансирасеизбуџетаОпштинеИнђија.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Великидоприносзапошљавању

Општи на Ста ра Пазо ва је од 
Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње награ ђе на као јед на 

од локал них само у пра ва које су дале 
посе бан допри нос запо шља ва њу. У 
при лог овом постиг ну ћу гово ре пода ци 
о запо сле но сти пре ма који ма у овом 
тре нут ку пре ко 23.000 гра ђа на има 
посао, уред но су при ја вље ни и упла
ћу ју им се сви поре зи и допри но си. 
Пре седам годи на десе так хиља да је 
има ло ту при ви ле ги ју. Неза по сле ност 
изно си све га неко ли ко про цен та та и 
пола ко се спу шта у домен ста ти стич ке 
гре шке – изја вио је при ли ком доде ле 
награ де Ђор ђе Ради но вић, пред сед

ник Општи не Ста ра Пазо ва.
Награ де за допри но се запо шља ва

њу доби ло је и пре ко 25 фир ми које 
су се иста кле као нај ве ћи посло дав ци, 
посло дав ци осо ба са инва ли ди те том и 
они који су запо сли ли рад ни ке убр зо 
по покре та њу бизни са. Зоран Мар ти
но вић, дирек тор Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње, нагла сио је да након 
што је про це нат неза по сле них у Срби ји 
постао јед но ци френ и изно си 9,5 посто, 
више није глав но пита ње како сма њи
ти неза по сле ност већ како посло дав
ци ма омо гу ћи ти аде кват ну рад ну сна
гу. Боја на Ста нић, држав ни секре тар 
Мини стар ства за рад, запо шља ва ње 

и соци јал на пита ња, иста кла је да ће 
у наред ној годи ни држа ва доне ти нови 
акци о ни план за запо шља ва ње.

На доде ли награ да је рече но да 
је Општи на Ста ра Пазо ва пио нир у 
Срби ји када су у пита њу про гра ми 
суб вен ци о ни са ња запо шља ва ња при
прав ни ка, а држа ва и дру ге локал не 
само у пра ве су пре у зе ле овај модел 
као врло успе шан. Наци о нал на слу
жба за запо шља ва ње је за свој дан 
иза бра ла 14. децем бар јер је тог дана 
1921. годи не обја вљен један од првих 
про пи са који ма се регу ли ше област 
запо шља ва ња под нази вом: „Закон о 
зашти ти рад ни ка“.

БИБЛИОТЕКА

Промоцијакњиге
Нова књи га књи жев ни ка и реди те ља Мила на Беле ги ша

ни на са Фру шке горе под насло вом: „Соба на оба ли“, пред
ста вље на je у Народ ној библи о те ци „Доси теј Обра до вић“ у 
Ста рој Пазо ви. Сасвим нена ме тљи во, чак и топло, „Соба 
на оба ли“ нас вра ћа при ро ди, при ро ди чове ка који мисли и 
осе ћа, спо зна је и иску стве но про жи вља ва, обна вља поки
да не везе са зајед ни цом од које се оту ђио. „Сто, орман, 
лам па, „Сто ли ца“, „Чиви лук“, „Ћуп“, „Тепих“, „Сат“, „Кре вет“, 
„Усна хар мо ни ка“, „Огле да ло“, „Зво но“ и „Попла ва“ при че су 
које су се нашле у „Соби на оба ли“ чији је изда вач ново
сад ска Ака дем ска књи га. Поред ста ро па зо вач ке библи оте
ке у којој је и одр жа на про мо ци ја књи ге, орга ни за то ри су и 
Цен тар за кул ту ру и Савез ама те ра општи не Ста ра Пазо ва 
што и не чуди ако се узме у обзир да је аутор сво је реди
тељ ско зна ње увек радо делио с ама те ри ма у овој сре ди ни. 
Реди тељ и књи жев ник рођен у Новом Саду тре нут но живи 
у Ста ром Раков цу, запо слен је као реди тељ у РТВу, а међу 
њего вим нај ва жни јим про зним дели ма су сва ка ко: „Сно ви 

затра вље них кула“, „Све то ни кољ ска ноћ“, „Кри ла“ и дру ге, 
док је књи га „Ока ме ње не моли тве“ била у ужем избо ру за 
Нино ву награ ду.
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ЕВАНГЕЛИЧКАЦРКВА

Хуманитарни
концерт

Еку ме ни зам је напор да се ује ди
не све цркве у све ту. Пред Божић, 
ова тема је  вео ма акту ел на. Вер
ни ци Еван ге лич ке цркве, Римо ка то
лич ке цркве и Срп ске пра во слав не 
цркве, сусре ли су се у неде љу уве че 
у Еван ге лич кој цркви у Ста рој Пазо ви, 
где је орга ни зо ван еку мен ски певач
ки кон церт. Све ште ник Игор Фел ди, у 
име дома ћи на, поздра вио је при сут не, 
изме ђу оста лих и заме ни ка амба са до
ра Сло вач ке Репу бли ке у Срби ји Иго
ра Вен це ла, Јоза Дуспа ру, све ште ни ка 
Римо ка то лич ке цркве у Зему ну, цркве
ни хор „Све та Цеци ли ја“ из Зему на и 
поје ди не при пад ни ке пра во слав не 
вере. У окви ру про гра ма изве де не су 
број не вер ске песме. Кон церт је био 
и у хума ни тар ном духу, а при ку пље
ни новац је наме њен за дво је усво је не 
деце из Кени је.

Новогодишњи
базарпазовачких
жена

У про сто ри ја ма СКУДа „Херој Јан ко 
Чме лик“ у Ста рој Пазо ви током про те
клог викен да је одр жан ново го ди шњи 
базар на којем су жене из број них 
удру же ња ста ро па зо вач ке сре ди не 
изла га ле и про да ва ле сво је руко тво
ри не и про из во де. Било је 20 изла га ча 
који су нуди ли божић не и ново го ди
шње укра се, меде ња ке, кола че, куки
ча не или штри ка не ства ри, маг не те 
и осли ка не суве ни ре, а посе ти о ци су 
могли да се послу же тра ди ци о нал ним 
јели ма. Поред про да је, циљ ове мани
фе ста ци је било је пред бо жић но при ја
тељ ство, пред ста вља ње руко тво ри на 
наших вред них и вештих жена, као и 

раз ме на иску ста ва, иде ја или реце па
та. Ново го ди шњи базар орга ни зо ва ли 
су МОМС Ста ра Пазо ва и Удру же ње 
ста ро па зо вач ких жена.

БЕЛАЗГРАДА

Промоција
предузетништва

У вели кој сали Беле згра де у Ста
рој Пазо ви одр жа на је пре зен та ци ја 
про јек та „Про грам про мо ци је пред
у зет ни штва и само за по шља ва ња“. 
Про грам омо гу ћу је пола зни ци ма на 
нау че како да напи шу послов ни план 
и дођу до повољ них кре ди та за реа ли
за ци ју послов не иде је, као и мен тор ску 
подр шку у њеној реа ли за ци ји. Поред 
Кан це ла ри је за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма про је кат се реа ли зу је и у 
сарад њи са Мини стар твом при вре де 
и Фон дом за раз вој Срби је уз струч ну 
помоћ Немач ке раз вој не бан ке и При
вред не комо ре Срби је као импле мен
та ци о ног парт не ра.

НОВАПАЗОВА

Поклониза
Дечјесело

У сусрет ново го ди шњим и божић ним 
пра зни ци ма уче ни ци и роди те љи нај
ве ће основ не шко ле у ста ро па зо вач кој 
општи ни данас покло ни ли су ново го
ди шње паке ти ће деци у Дечи јем селу 
у Срем ској Каме ни ци. Уз помоћ сво јих 
роди те ља, учи те ља и настав ни ка, али 
и фир ме „Мил шпед“ и Тео до ре Мана
си јев ски, који су обез бе ди ли пре воз, 
ново па зо вач ка деца су саку пи ла слат
ки ше и играч ке за сво је дру га ре. Пун 
ками он паке ти ћа јуче је испра ћен из 
Нове Пазо ве са жељом да се деци у 
Срем ској Каме ни ци при ре ди вели ко 
радо ва ње и пока же искре но при ја тељ
ство.

СТАРАПАЗОВА–СТАРИ
БАНОВЦИ

Обустава
саобраћаја

Од 14. до 29. децем бра, на сна зи ће 
бити обу ста ва сао бра ћа ја због ургент
ног одр жа ва ња држав ног пута II A реда 
број 127, на део ни ци Ста ра Пазо ва – 

Ста ри Банов ци. Алтер на тив ни пут ни 
пра вац: ули це Милен ка Пев ца, Пере 
Чода но ви ћа и општин ски пут Нова 
Пазо ва – Ста ри Банов ци. Радо ви ће 
бити обез бе ђе ни аде кват ном сао бра
ћај ном сиг на ли за ци јом и опре мом.

ЕКОНОМИЈА

Највећипорески
дужници

Ком па ни је и пред у зет ни ци са тери
то ри је општи не Ста ра Пазо ва дугу ју 
пре ко пола мили јар де дина ра буџе ту 
Репу бли ке Срби је. Наи ме, спи сак свих 
ових дужни ка може се наћи на листи 
Поре ске упра ве која је обја ви ла спи
сак фир ми и пред у зет ни ка које дугу ју 
држа ви порез закључ но са 30. новем
бром. Нај ве ћи дужник међу актив ним 
прав ним лици ма са тери то ри је општи
не Ста ра Пазо ва је фир ма „Lifam M“ 
која дугу је више од 21 мили он дина
ра и Поре ска упра ва ће поку ша ти да 
их напла ти путем при нуд не напла те 
из нов ча них сред ста ва, док фир ма 
„Benak King“ из Беле ги ша, која се бави 
руше њем обје ка та, дугу је 20 мили о
на и од њих чека поку шај при нуд не 
напла те. Међу дужни ци ма који су у 
сте ча ју нала зи се и фир ма „A1S“ чија 
је делат ност била инве сти ци је и раз вој 
и која дугу је пре ко 50 мили о на дина
ра, док фир ма „Алфи на“ из инду стриј
ске зоне у Новој Пазо ви дугу је држа
ви пре ко 45 мили о на дина ра. Када су 
пред у зет нич ке рад ње у пита њу, њих 
22 дугу је укуп но 210 мили о на дина ра 
и поје ди нач ни дуго ви се кре ћу од 5 до 
23 мили о на дина ра. Нај ве ћи дужни ци 
међу пред у зет ни ци ма су „Мини мар
кет“ из Ста рих Бано ва ца са 23 мили
о на дина ра и јед на гра ђе вин ска фир
ма из Беле ги ша са 20 мили о на дина ра 
дуга. Ина че, међу пред у зет нци ма нај
ви ше је дужни ка из Ста ре Пазо ве (9); 
Нове Пазо ве (осам); Вој ке (три). Нај
ве ћи дужник у Срби ји јесте бео град ска 
ком па ни ја „Mera invest“, која није упла
ти ла више од јед не мили јар де поре за. 
Пре ма доступ ним пода ци ма у пита њу 
је фир ма Мар ка Мишко ви ћа, сина нај
бо га ти јег Срби на Миро сла ва Мишко
ви ћа. Узи ма ју ћи у обзир да је општи на 
Ста ра Пазо ва прва у Срби ји по бро ју 
реги стро ва них при вред них дру шта ва 
и пред у зет нич ких рад њи по гла ви ста
нов ни ка, може се рећи да је наве де ни 
број поре ских дужни ка зане мар љив 
у одно су на арми ју оних који редов но 
испу ња ва ју сво је оба ве зе.

Пројекат:„ПАЗОВАЧКАПАНОРАМА:Одсредедосреде“финансирасеизбуџетаОпштинеСтараПазова.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ЛИКОВНАКОЛОНИЈА
„БОРКОВАЦ“

Исидоринрад
најбољи

Зави чај ни музеј Рума је од 26. до 29. 
авгу ста орга ни зо вао 47. Ликов ну коло ни
ју „Бор ко вац“ која је ове годи не била спе
ци фич на по томе што је оку пи ла вео ма 
мла де умет ни ке. Уче сни ци су били уче
ни ци из Шко ле за дизајн тек сти ла „Бог
дан Шупут“ из Новог Сада, Шко ле при ме
ње них умет но сти из Шап ца, као и мла ди 
Румља ни који поха ђа ју Гим на зи ју „Сте
ван Пузић“ и ССШ „Бран ко Ради че вић“. 
Тема коло ни је је била „Идеј на реше ња и 
изра да само стал ног наки та или наки та 
као апли ка ци ја на оде ћи“ а резул та ти 
рада мла дих умет ни ка могу се виде ти на 
изло жби 47. Ликов не коло ни је која је 
отво ре на 12. децем бра у Зави чај ном 
музе ју Рума.

Румљан ка Иси до ра Церо вац, уче ни ца 
четвр тог раз ре да Шко ле за дизајн тек
сти ла „Бог дан Шупут“, је аутор ка нај бо
љег рада, тако да је она ове годи не 
добит ни ца дипло ме и Пла ке те „Мили вој 
Нико ла је вић“. 

Иси до ра је по први пут уче сни ца јед не 
ликов не коло ни је и каже да су иску ства 
изу зет но добра, атмос фе ра је била при
јат на а дру же ње са про фе со ри ма и дру
гим уче сни ци ма одлич но, тако да је све 
то био под сти цај за кре а ти ван рад. С.Џ.

МИТРОВАЧКАБИБЛИОТЕКА

Промоцијакњиге
У четвр так, 12. децем бра у Библи о те

ци „Гли го ри је Воза ро вић“ одр жа на је 
про мо ци ја зби р ке пое зи је „За душу и 
сећа ње“ ауто ра Мар ка Нада ли на. У име 
рецен зен та књи ге гово рио је књи жев ник 
Тодор Бјел кић, проф. мр Жив ко Попов је 
пред ста вио цело ку пан рад ауто ра, а у 
музич ком делу про гра ма уче ство ва ли су 
уче ни ци 1. раз ре да Музич ке шко ле 
„Петар Кран че вић“ Нико ла Мија и ло вић, 
хар мо ни ка; Милош Ђор ђић, хар мо ни ка; 
Лука Јозић, кла вир. Моде ра тор је била 
Морав ка Тодић.

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКАРУМА

Речииснови
КатицеКузмановић

„Све моје речи, сви моји сно ви“ јесте 
назив прве књи ге нови нар ке Кати це 
Кузма но вић. Реч је, наи ме, о ода бра ном 
бро ју репор та жа и есе ја које је обја вљи
ва ла током сво је дуго го ди шње кари је ре 
на стра ни ца ма Срем ских нови на. То су 
исти ни те и потре сне при че о људи ма и 
њихо вим, углав ном несрећ ним суд би на
ма, уз стал ну запи та ност аутор ке: „Зашто 
добри људи нису срећ ни и не уми ру мир
но и лако?“

Про мо ци ја прве про зне књи ге Кати це 
Кузма но вић, одр жа на је 13. децем бра у 
Град ској библи о те ци „Ата на си је Стој ко
вић“ пред њеним број ним при ја те љи ма и 
коле га ма. Жељ ко Сто ја но вић, дирек тор 
Град ске библи о те ке, која је била изда вач 
ове књи ге, рекао је да је реч о 26 репор
та жа и есе ја, у оној фор ми како су биле 
обја вље не и у нови на ма, али сада саку
пље них на јед ном месту.

– Мој занат су биле речи, речи и људи, 
та чуде сна спо на изме ђу њих. Као нови
нар рано сам пре по зна ла ту џинов ску 
сна гу речи, а те речи могу бити умил не и 
бла ге, и јаке, и опа сне. Могу да посе ку, 
али и да заце ле ране – рекла је на про
мо ци ји сво је књи ге Кати ца Кузма но вић.

Књигапоезије
ЈованаЛековића

Јова на Г. Леко ви ћа зна ју гене ра ци је 
Румља на, као настав ни ка књи жев но
сти, али и физич ког и ликов ног вас пи
та ња, а 11. децем бра су има ли при ли ку 
да га упо зна ју и као ауто ра књи ге пое зи
је „Себе“. Кури о зи тет је то, што је Јован 
Леко вић, сво ју прву збир ку пое зи је, обја
вио у 81. годи ни живо та. Прво пред ста
вља ње њего ве пое зи је је било у Поже ги, 
с обзи ром да је Леко вић рођен у јед ном 
селу ове општи не, али и да је књи гу обја
вио „Сви так“ из Поже ге. 

Дру го пред ста вља ње збир ке Јова
но вих осе буј них песа ма, одр жа но је у 
пре пу ној чита о ни ци Град ске библи о те ке 
„Ата на си је Стој ко вић“ у Руми. Леко ви ће
ва књи га пое зи је „Себе“ биће део, како 

је дирек тор Град ске библи о те ке Жељ
ко Сто ја но вић рекао, Зави чај не збир ке 
библи о те ке.

На овом пред ста вља њу песнич ког 
првен ца, Јова ну Леко ви ћу је уру че на и 
књи жев на награ да Хаџи Дра ган 2019. 
коју му је уру чио Миљ ко Кра го вић, дирек
тор Град ске библи о те ке у Поже ги. 

АНИП„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“

Триконцертанадар

У годи ни на изма ку, у којој је рум ски 
АНИП „Бран ко Ради че вић“ забе ле жио 
успе шне насту пе и тур не је, али још бит
ни је и пола века посто ја ња и рада, жеља 
руко вод ства и чла но ва је била да те 
успе хе поде ле са сво јом публи ком. Упра
во зато су од 13. до 15. децем бра одр жа
на три кон цер та, почев од дечи јих гру па, 
потом Народ ног орке стра, да би, као 
кру на 15. децем бра био одр жан вели ки 
кон церт изво ђач ког саста ва. У та три 
кон цер та је насту пи ло око 200 чла но ва 
АНИПа. Вели ка дво ра на Кул тур ног цен
тра је била пуна до послед њег места, а 
да публи ка цени оно што ради АНИП 
„Бран ко Ради че вић“, али и да је дошла 
да се лепо заба ви, виде ло се од почет ка, 
јер је сва ки наступ, било фол клор ног 
ансам бла, као и певач ких гру па, награ
ђен дуго трај ним апла у зом.  С.Џ.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Отворено
клизалиште
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УСТАНОВАЗАНЕГОВАЊЕКУЛТУРЕ„СРЕМ“

Ревијапобедника
У сре ду, 11. децем бра 

2019. годи не, у Позо
ри шту „Добри ца Милу

ти но вић“, а у орга ни за ци ји 
Уста но ве за него ва ње кул ту
ре „Срем“, одр жан је музич
копоет скодрам ски про грам, 
„Реви ја побед ни ка“, умет ни ка 
ама те ра. Пра те ћи кален дар 
Саве за умет нич ког ства ра
ла штва ама те ра Вој во ди не, 
Уста но ва је и ове годи не реа
ли зо ва ла, смо тре из раз ли
чи тих обла сти умет но сти: 
Смо тру реци та то ра Гра да 
Срем ска Митро ви ца, Смо тру 
музич ког ства ра ла штва Гра
да Срем ска Митро ви ца, Смо
тру драм ског ства ра ла штва 
и Смо тру ликов них умет ни
ка ама те ра  Гра да. Сви они, 
који су се пла си ра ли на виши 
ранг так ми че ња, Покра јин ску 
смо тру, захвал ни цу за анга
жо ва ње у ама тер ком ства ра
ла штву, доби ли су од орга
ни за то ра смо три, Уста но ве 
за него ва ње кул ту ре „Срем“, 
захвал ни цу им је уру чио 
дирек тор Уста но ве, Душан 
Дрча. У декла мо ва њу, награ
ђе ни су: Еле на Вуки ће вић из 
Кре а тив ног сту ди ја и теа тра 
„Гар тел“, Нађа Јелен ко вић и 
Анђе ла Коње вић из ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“, Леа Неди мо
вић из ОШ „Јован Попо вић“, 
Лазар Рува рац и Лана Стан ко
вић из ОШ  „Све ти Сава“, Лука 
Ива нић из СМШ „Петар Кран

че вић“, Милан Лазић из Реци
та тор ског сту ди ја „Кали о па“, 
Нико ли на Панић из Кре а тив
ног сту ди ја и теа тра „Гар тел“ и 
Тија на Три вић из Митро вач ке 
гим на зи је, која се пла си ра ла 
и на Репу блич ко так ми че ње 
у Ваље ву. У Драм ском ства
ра ла штву: Пред ста ва „Ово је 
њен сан, а мој кошмар“,  ОШ  
„Јован Попо вић“ и дечи јег 
цен тра „Чисто срце“, у режи ји 
Јасне Кала у зо вић, моно дра ма 
„Срце од лего коц ки“, Ром ског 
удру же ња „Пар но ромо ро“ по 
тек сту Оли ве ре Оље Јел кић 

а у режи ји Злат ка Вуле ти ћа, 
пред ста ва „Бри ши од сво
је жене“ Кре а тив ног сту ди
ја и теа тра „Гар тел“ у режи ји 
Гор да не Лукић и пред ста ва 
Митро вач ке гим на зи је „Људ
ско биће и порок зва ни пиће“ 
по тек сту Саше Недељ ко вић, 
у режи ји Дими три ја Крста ји ћа. 
На Покра ји ску смо тру музич
ког ства ра ла штва, упу ће ни су 
Дру штво за него ва ње укра јин

ске кул ту ре „Коло меј ка“ и Хор 
Основ не шко ле „Све ти Сава“ 
под вођ ством Јеле не Сто ја
ко вић, а у ликов ном ства ра
ла штву иста кли су се: Вера 
Ђур ко вић, Јасна Арба нас, 
Бор ко Голић, Милош Сви ло
кос, Оли ве ра Крстић, Неда 
Фабри, Рај ка Милан ко вић и 
Душко Сте фа но вић. Про грам 
су води ле Кати ца Гази ба рић и 
Даја на Сави ће вић.

У неде љу, 15. децем бра све
ча ним про гра мом зва нич но је 
отво ре но кли за ли ште на Тргу 
Ћире Миле ки ћа. Част да отво
ри кли за ли шну сезо ну 2019/ 
2020. при па ло је малој гра до
на чел ни ци Искри Гли го рић, а 
при сут не су заба ви ли „Хаос 
ани ма то ри“ и солист ки ња Нина 
Син ко вић. Ове годи не, кли за
ли ште је веће и про сти ре се и 
на део град ског пар ка. Заме ни
ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић је овом при ли ком 
позва ла Митров ча не да ужи ва
ју у чаро ли ја ма на леду.

Искра Гли го рић је позва ла 
сво је дру га ре да дођу и заба ве 
се на кли за ли шту.

На дан отва ра ња, кли за ње и 
фото гра фи са ње са Деда Мра
зом је било бес плат но. Од 16. 
децем бра па све до сре ди не 
фебру а ра, када се и завр ша ва 
кли за ли шна сезо на, цена за 90 
мину та кли за ња ће изно си ти 
150 дина ра, а у ту цену је ура
чу на то и изнајм љи ва ње кли
заљ ки.

ИНЂИЈА
Украшенцентарграда

Дуж ули це Вој во де Сте пе 
у Инђи ји ових дана били су 
акту ел ни радо ви на поста
вља њу ново го ди шње расве
те и укра са. За набав ку 
нових укра са, како је иста као 
дирек тор Јав ног пред у зе ћа 
„Инђи ја пут“ Зоран Мили ће
вић, издво је на су зна чај на 
сред ства.

– Ове годи не про ши ри ли 
смо киће ње и на дру ги део 
ули це Вој во де Сте пе, до 
Кул тур ног цен тра, а у првом 
делу смо про ме ни ли ста ре 
укра се. Зајед но са кли за ли
штем и расве том доби ће мо 
јед ну лепу сли ку цен тра гра
да за Нову годи ну и Божић – 
иста као је Мили ће вић М.Ђ.
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ОТВОРЕНАИЗЛОЖБЕНАПОСТАВКАУКАЗНЕНО-ПОПРАВНОМЗАВОДУ

„Запечаћенесудбине“
каосведоцивремена

Поставкасесастојииз
четирицелине.Прваје
посвећенастрадању

Србаод1901.до1918.
године,другидео

изложбесеодносина
извршавањесмртних
казниуКраљевини
Југославији,трећа

целинаговорипричу
озлочинимаГестапоа

иНДХтокомДругог
светскограта,докје

четвртидеопосвећен
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затвореницима:
МошиПијаде,

ЖаркуЗрењанину,
ОскаруДавичу,

МиловануЂиласу
идругима

У четвр так, 12. децем бра зва
нич но је отво ре на изло жбе на 
постав ка „Исто риј ска уло га 

Казне нопоправ ног заво да и стра да
ње Срба у два Свет ска рата – Запе
ча ће не суд би не“. Постав ка је наста
ла на осно ву гра ђе, која се кори сти 
за писа ње моно гра фи је о Казне но
поправ ном заво ду. Отва ра њу су при
су ство ва ли управ ник Казне но
поправ ног заво да Алек сан дар Алим
пић, заме ник управ ни ка Казне но
поправ ног заво да Небој ша Дра га но
вић, Дејан Царе вић, дирек тор Упра
ве за извр ше ње кри вич них санк ци ја 
и Бра ни сла ва Конинг тон, сце но
граф ки ња, која је уче ство ва ла на 
изра ди ове постав ке. Изло жбу могу 
да посе те сви заин те ре со ва ни гра
ђа ни у пери о ду од 9.00 до 14.00, а у 
наред на два месе ца улаз је бес пла
тан. 

Постав ка се састо ји из чети ри 
цели не. Прва је посве ће на стра да њу 
Срба од 1901. до 1918. годи не, дру ги 
део изло жбе се одно си на извр ша
ва ње смрт них казни у Кра ље ви ни 
Југо сла ви ји, тре ћа цели на гово ри 
при чу о зло чи ни ма Геста поа и НДХ 
током Дру гог свет ског рата, док је 
четвр ти део посве ћен позна тим 
поли тич ким затво ре ни ци ма: Моши 
Пија де, Жар ку Зре ња ни ну, Оска ру 
Дави чу, Мило ва ну Ђила су и дру ги
ма. 

Дејан Царе вић је изра зио задо
вољ ство што ова ква постав ка посто
ји у Срби ји. 

– Ова исто риј ска постав ка на један 
упе ча тљив начин све до чи о стра да

њи ма неви них жрта ва, жена, деце, 
омла ди не за вре ме вла да ви не 
Аустроугар ске монар хи је и зло гла
сне НДХ,  на вео ма упе ча тљив начин 
гово ри о сви ре по сти зло чи на који су 
спро во ђе ни над нашим ста нов ни
штвом. Сви ми зна мо да затво ри 
често уме ју да буду ризни ца бога те 
исто риј ске гра ђе. Ту посеб но мислим 
на древ не затво ре какав је у Срем
ској Митро ви ци, за којег може мо да 
каже мо да има више ве ков ну тра ди
ци ју. Ову постав ку би тре ба ло да 
посе ти што већи број људи. Сви који 
су уче ство ва ли у изра ди постав ке су 
пока за ли држа ви да на вео ма одго
во ран начин руку ју вред ном исто риј
ском гра ђом, а на овај начин ода ју 
пошту сва кој жртви која је оста ви ла 
свој живот за дана шњу модер ну 
Срби ју, рекао је Царе вић.

Алек сан дар Алим пић је том при ли
ком иста као да је његов циљ био да 
овом постав ком при ка же да Срби 
нису геон ци дан народ, као што се то 
поку ша ва пре зен то ва ти посеб но у 
земља ма Евро пе. Он је додао да се 
за писа ње моно гра фи је о Казе но
поправ ном заво ду гра ђа при ку пља 
већ пет годи на, а да би она тре ба ло 
да буде публи ко ва на у мар ту сле де
ће годи не.

– Како бисмо дошли до што ком
плет ни је гра ђе, посе ти ли смо архи ве 
у Бео гра ду, Сара је ву, Загре бу, Архив 
Сре ма и Вој во ди не. Упу ти ли смо и 
зва ни чан допис Архи ву Беча да нам 
доста ве зва ни чан доку мент о осни
ва њу затво ра који дати ра од 1895. 
годи не. Моно гра фи ја изно си јасне 

АлександарАлимпић НебојшаДрагановићДејанЦаревић
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исто риј ске чиње ни це. Мислим да ће 
бити чита о ци ма зани мљи ва. Она ће 
бити напи са на на срп ском и енгле
ском јези ку. Нај ве ћи део постав ке се 
одно си на пери од када су затво ром 
руко во ди ли људи који нису били 
Срби. Потру ди ћу се да у наред ном 
пери о ду ову изло жбе ну постав ку и 
при чу коју она одсли ка ва мак си мал
но при бли жим уче ни ци ма. Вео ма ме 
вре ђа када на стра ном јези ку про чи
там тек сто ве о овом затво ру у који ма 
се изно се неи сти не. Јед на од њих 
јесте и лаж да је током деве де се тих 
годи на у овом затво ру стра да ло пре
ко две хиља де Хрва та. То је нотор на 
лаж, иста као је Алим пић. 

Небој ша Дра га но вић је навео да је 
изло жбе на постав ка нај ви ше бази ра
на на пери од вла да ви не Аустроугар
ске монар хи је, а при ли ком посе та 
архи ва у Срби ји, Сара је ву, Вуко ва ру 
и Загре бу дошло се и до пред ме та 
који гово ре о стра да њу Срба у Првом 
и Дру гом свет ском рату.

– Ми смо те подат ке, услов но рече
но, доби ли на поклон. Када сам их 
изнео управ ни ку Алек сан дру Алим
пи ћу, он је дошао на иде ју да ура ди
мо јед ну изло жбе ну постав ку, која ће 
те дога ђа је да ове ко ве чи и која ће 
зау век оста ти нашој деци како би 
зна ла шта се дога ђа ло у Срем ској 
Митро ви ци у том пери о ду, али да 
при том уви де и уло гу митро вач ке 
казни о не кроз исто ри ју. У вре ме вла
да ви не Аустроугар ске, управ ник 
митро вач ке казни о не је био Шиђа нин 
др Милан Костић. Он је о дога ђа ји ма 
у затво ру водио днев ник. На осно ву 
њего вих аутен тич них запи са уви де
ли смо шта се овде дога ђа ло. Вели ки 
број људи је био затва ран, не само 
рат ни ци и бор ци, већ и жене и деца 
из Босне, Мачве, Сре ма. Јед ним 
делом су одво ђе ни у аустроугар ске 
тако зва не лого ре, а дру ги део је 
оста јао овде и мал те не уми рао, јер 

су вла да ли раз не боле сти. У овом 
затво ру је било пет, шест хиља да 
људи, иако је његов капа ци тет био 
до 1000 људи. О њима нико није 
водио рачу на. У постав ци посто је 
раз ли чи ти аутен тич ни пред ме ти. 
Могу се виде ти аутен тич не фото гра
фи је муче ња и уби ја ња Срба. Тада је 
уби је но изме ђу шест и осам хиља да 
људи, рекао је Дра га но вић.

Сце но граф ки ња  Бра ни сла ва 

Конинг тон је уче ство ва ла на изра ди 
ове изло жбе не постав ке, а циљ јој је 
био да постав ка изгле да као јед но 
сцен ско дело. 

– Док сам чита ла гра ђу коју сам 
доби ла, било ми је важно да пре не
сем ути сак у овај аутен ти чан про
стор, и да гле да ју ћи и хода ју ћи 
публи ка дожи ви и осе ти муке и стра
да ња нашег наро да. рекла је Бра ни
сла ва. З.Поповић

РепликаћелијеукојојјебиоМошаПијаде

АутентичнапушкаНДХ Точакзамучење
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ВОГАЊ:ОДРЖАН27.„СРЕМСКИСВИЊОКОЉ“

Чуваритрадиције
„Срем ски сви њо кољ“, 27. по реду, 

одр жан је 14. децем бра у Вог њу. Реч је 
о тра ди ци о нал ној мани фе ста ци ји коју 
орга ни зу је МЗ Вогањ уз помоћ локал не 
само у пра ве. У одно су на про шлу годи
ну, може мо сло бод но рећи да је било 
знат но више так ми чар ских еки па како у 
кла њу и обра ди свињ ског меса, тако и 
у пра вље њу папри ка ша, али је било и 
знат но више посе ти ла ца. Није ни чудо, 
јер су месо и пре ра ђе ви не могле да се 
купе по цена ма за 20 до 30 одсто нижим 
него у про дав ни ца ма, а сва ки посе ти лац 
је имао могућ ност да бес плат но про ба и 
тра ди ци о нал ни свињ ски папри каш, док 
су за све мали ша не биле обез бе ђе не 
бес плат не пље ска ви це. 

Јова Матић, члан Орга ни за ци о ног 
одбо ра, исти че да се орга ни за то ри тру
де да сва ке годи не мани фе ста ци ја буде 
већа, али су ипак огра ни че ни про сто ром, 
буду ћи да се све одви ја у цен тру села.

 – Посе ти о ци могу да виде како су то 
нека да ради ли наши пре ци, почев ши од 
паље ња свињ че та на сла ми до кла ња и 
шуре ња, обра де меса и пра вље ња чва
ра ка, коба си ца, џигер ња ча – каже Јова. 
Он дода је да се сма њу је број сви ња које 
се узга ја ју, па је тако и у Вог њу. Мање је 
про из во ђа ча јер одла зе мла ди из села. 

– Осни ва ју се и вели ке фар ме које пре
у зи ма ју посао, нажа лост, то је тако. Из 
поме ну тог раз ло га, ову мани фе ста ци ју и 
орга ни зу је мо, да пока же мо оби ча је и да 
их сачу ва мо од забо ра ва – исти че Јова 
Матић, који је ујед но и узга ји вач и тре нут

но има око 70 сви ња у сво јим обо ри ма. 
Нај ви ше је про бле ма око пла сма на.

 – Ето, тре нут но имам и 25 јуна ди, а 
немам коме да про дам – каже Матић. 

Тамо где је так ми че ње, има и струч ног 
жири ја који је оце њи вао седам так ми чар
ских еки па. Љубо мир Јано ше вић, вете
ри нар ски инспек тор и члан жири ја, каже 
да је прво ура ђе на вете ри нар ска кон тро
ла на три хи не ло зу. 

– Оце њу је мо начин обра де, ква ли тет 
обра де и про из вод њу тра ди ци о нал них 
про из во да као што је шун ка, сла ни на, 
плећ ка и коба си ца. Нема бољих про из
во да. Вогањ ци лич но гаје сво је сви ње, 

обра ђу ју и то раде од срца, што и јесте 
рецепт за нај ква ли тет ни је про из во де – 
каже Љубо мир Јано ше вић.

За јед ним штан дом смо зате кли Мили
са ва Радој чи ћа и њего вог сина Гора на, 
који су део еки пе „ЈОКС“ из Шаши на ца. 

– Има мо све га и све ради мо у нашем 
дома ћин ству. Бави мо се узго јем сви ња, 
а тре нут но има мо око 50 грла. Овде при
пре ма мо све, а доне ли смо и наше дома
ће про из во де за про да ју – рекли су нам 
Мили сав и Горан. 

Так ми че ње је орга ни зо ва но и у кува њу 
свињ ског папри ка ша. Један од кува ра је 
Коста Фили по вић из Руме који је и рани је 

СтеванКовачевић ЈоваМатић

ГораниМилисавРадојчић
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Бела

тачка

Оба наша фуд бал ска клу ба су 
испа ла из Евро пе, што и није 
неко изне на ђе ње. И док је Пар

ти зан дунуо у фру лу још у прет по след
њем колу, Зве зда је пусти ла сво је 
нави ја че да се крч ка ју на лага ној ватри 
све до самог кра ја утак ми це у Ати ни.

Ако се неко можда и пона дао да ће 
Срби ја има ти бар јед ног пред став ни ка 
у Евро пи на про ле ће, дожи вео је суро
во отре жње ње про шле сре де, у 87. 
мину ту утак ми це изме ђу Олим пи ја ко са 
и Црве не зве зде.

Зве здин џелат ово га пута била је 
бела тач ка. Тома не је про ма шио пенал 
пред крај првог дела, да би Жан дер 
скри вио пенал у самом фини шу. На 
кра ју, 1:0 за Олим пи ја кос и Бео гра ђа ни 
испу шта ју пре ко потре бан бод који би 
им омо гу ћио да пре зи ме у Евро пи. 
Испо ста ви ће се да су ово го ди шња 
поја ча ња ствар но ску по кошта ла бео
град ски клуб.

Какве су се то космич ке силе уме ша
ле у ову Зве зди ну тра ги ко ме ди ју па је 
несрећ ни Тома не узео лоп ту да пуца 
пенал, то нико не зна. Тре нер Мило је
вић је дао неко шту ро и неу бе дљи во 
обја шње ње и на кра ју испа де да није 
на њему да одлу чу је ко ће да шути ра, 
већ ваљ да игра чи тре ба сами да се 
дого во ре. Елем, исход је познат, Тома
не у пре ча гу, а дели је за гла ву.

Још бизар ни ја је била ситу а ци ја пред 
крај меча када је Жан дер ушао у игру и 
после неко ли ко мину та опи здио лоп ту 
руком и напра вио пенал. Сит не душе 
ће рећи да му је то и био зада так и да 
је Зве зда сва ка ко мора ла да се оду жи 
сво јој бра ћи за три бода која су доби ли 
од њих у Бео гра ду. Нисам паме тан.

О игри је непо треб но при ча ти. Црве
но – бели су заслу же но испа ли, јер је 
раз ли ка у ква ли те ту у одно су на оста
ле рива ле била огром на. Да се раз у ме
мо, није ни Олим пи ја кос еки па која 
ули ва страх у кости. Ради се о тиму 

који је, може се рећи, испод про се ка за 
усло ве так ми че ња у Лиги шам пи о на. 
Ипак, један бод, тај један реми са 
Тотен хе мом, био је дово љан Грци ма 
да на про ле ће наста ве так ми че ње у 
Лиги Евро пе.

Са дру ге стра не, Пар ти зан се од 
Евро пе опро стио побе дом над Аста
ном од 4:1. Горак укус је има ла та 
побе да с обзи ром на то да су црно
бели испа ли из гру пе а има ли су чак 
осам осво је них бодо ва. Испо ста ви ће 
се да их је ску по кошта ла буда ла шти на 
у Хагу.

Ина че, неких већих изне на ђе ња 
(ако изу зме мо испа да ње Ајак са 
и Бору си је Мен хен глад бах) у 

Лиги шам пи о на и Лиги Евро пе није 
било. Што би се рекло – фаво ри ти по 
пла ну. Кури о зи тет је то да су први пут 
у исто ри ји уче сни ци нока ут фазе Лиге 
шам пи о на искљу чи во клу бо ви из пет 
нај ја чих европ ских лига. То би могао да 
буде наго ве штај сме ра у којем иде 
европ ски фуд бал и чиње ни це да ће у 
будућ но сти мањим и сиро ма шни јим 
клу бо ви ма бити све теже да иду у 
корак са вели ки ма.

Још један кури о зи тет је и то да први 
пут после 18 годи на није дан руски тим 
није про шао груп ну фазу оба европ ска 
так ми че ња. Али реал но, кога забо ле 
за то.

Не бих да мра чим, али пита ње је 
када ћемо и да ли ћемо сле де ћи пут 
има ти при ли ку да гле да мо наше клу бо
ве у овим так ми че њи ма. Ако нам је за 
уте ху, од 2021. годи не почи ње ново 
так ми че ње под окри љем УЕФА. Рад ни 
назив му је Кон фе рен циј ска лига. 
Нека ко не могу да се отмем ути ску да 
је то так ми че ње и сми шље но за 
несрет ни ке попут Зве зде и Пар ти за на 
и њихо ве коле ге са мар ги на фуд бал ске 
Евро пе. Што би рекли, ево вам лоп та 
па се и ви нечим зани мај те, озби љан 
фуд бал оста ви те дру ги ма. 
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пока зи вао сво је уме ће у Вог њу, и увек 
је био у врху. 

– Поред свињ ског меса, има мо и неке 
сво је зачи не, али то је тај на, наш „кец 
у рука ву“. Тај на су и неки зачи ни, али 
има мо и наше „аду те“ у начи ну при пре
ме. Ипак, нај бит ни је је воле ти да куваш 
и бити гур ман, а тре ба и стр пље ња јер 
папри каш ваља кува ти од два до два и 
по сата – рекао је за наше нови не Коста 
коме је пома гао мла ди Новак Делић.

Буду ћи да је локал на само у пра ва 
финан сиј ски помо гла ову мани фе ста
ци ју, на 27. „Срем ском сви њо ко љу“ 
зате кли смо и Сте ва на Кова че ви ћа, 
пред сед ни ка СО Рума, који ука зу је да 
чиње ни цу да су Вогањ ци дои ста при
хва ти ли ову мани фе ста ци ју.

– Ми као општи на подр жа ва мо ову, 
као и све дру ге мани фе ста ци је које 
негу ју нашу тра ди ци ју. Већи је број уче
сни ка и вре ме нам је накло ње но. Ова 
мани фе ста ци ја има сво ју будућ ност. 
Како вре ме про ла зи и њен зна чај ће 
бити све већи, јер је данас тешко наћи 
про из во де који су при пре мље ни на тра
ди ци о на лан начин, без вели ке коли чи
не ади ти ва – рекао је Сте ван Кова че
вић.

После папри ка ша, коба си ца или чва
ра ка, добро „лег не“ вино, а за то се 
побри нуо позна ти винар Живан Касап
ски који је напо ме нуо да су ова кве 
мани фе ста ци је кори сне како за про мо
ци ју про из во да, тако и за про да ју.

 – Ово ми је четвр ти пут да сам у Вог
њу, задо во љан сам и са дома ћи ни ма 
и гости ма. Видим да је пове ћан број 
гости ју у одно су на рани је мани фе ста
ци је. Све добре про из во де од свињ ског 
меса ваља зали ти добрим фру шко гор
ским вином, а за то сам се данас побри
нуо ја – каже Живан Касап ски. 

С.Џакула

НовакДелићиКостаФилиповић
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(6)
ЈОВАНСУБОТИЋ

Пише:ДрСнежанаБулат

Плодотворникњижевник
иистакнутиполитичар
Јован Скерлић, чувени, а понекад и

исувише сурови критичар и историчар
књижевности, изнео је низ похвалних
речиупућенихСуботићу.Суботићје,како
вели Скерлић: „радио много, био један
однајплоднијихинајразностранијихсрп-
скихписацасвогадоба, а уистовреме
један од најактивнијих јавних радника
међуугарскимСрбима

Јован Субо тић је рођен 
30. јану а ра 1817, у све
ште нич кој поро ди ци у 

Добрин ци ма. Основ ну шко лу 
je окон чао у род ном месту, 
гим на зи ју у Кар лов ци ма и 
Сеге ди ну, а сту ди је пра ва је 
изу ча вао у Пешти. На Уни
вер зи те ту у Пешти, сте као је 
док то рат из фило зо фи је и 
прав них нау ка. Још у гим на
зиј ским дани ма, Субо тић се 
исти цао међу вршњан ци ма, 
о чему све до чи јед на при по
вест из њего вог живо та: 
„Било је то у дру гој годи ни 
гим на зи је, коју је Субо тић 
пола зио у Сеге ди ну, кад се 
пре да ва ла гео ме три ја. Сат је 
био после под не. Јован 
добро ручао... Лето је било: 
вру ћи на у шко ли ужа сна. Као 
сињи камен село му је нешто 
на мозак у гла ви. Заспао би, 
ма се никад и не про бу дио. 
Али у про фе со ра је био рђав 
оби чај. Пре да је ско ро читав 
сат, па онда вик не, понај ви
ше Субо ти ћа, да каже све 
украт ко, што су они опшир но 
раз ла га ли. Не сме Јован, 
дакле, да заспи. Јер пре би 
дао гла ву, него да пога зи 
образ, па да не зна пот пу но, 
кад би га про звао. Борио се 
са сном и борио. Али сан је 
био барем у ста ро древ но 
доба бог, а ко ће се с богом 
рва ти. Савла да га сан, и 
неста де испред очи ју и кате
дре, и про фе со ра, и табле, 
на којој је пока зи вао. Није 
задре мао ни дуже од мину
та. Наје да ред трг не се. Шко
ла ћути као сви ђаци помр
ли. Про фе сор сто ји код 
табле и пита ове: ’Ubi erra vi’? 
Сви ћуте као водом зали ве

ни. Сад он избе чи очи на 
Субо ти ћа: ’No, domi ne Sub
bo ti ce, ubi erra vi? (Но, госпо
ди не Субо ти ћу, где сам 
погре шио)’ [...] ’А јао, у зао 
час! Та ја сам заспао, кад не 
знам ни шта је радио, ни је 
ли погре шио! Еј болан, Јова
не, сад ћемо се грд но осра
мо ти ти! Да кажем, да сам 
спа вао? Тим би само к’ сра
мо ти мојој додао увре ду учи
те ља. Сад пома жи те, сви 
све ци, и вели ки и мали!’ 
Табла је била пуна бро је ва и 
сва ко ја ких еле ме на та гео ме
триј ског рачу на. Субо тић 
упне све жице мозга и духа, 
баци један поглед на таблу, 
пре ђе за секунд два сав 
рачун до сре де. У исти мах 
пока же прстом на сре ду 
рачу на и про го во ри: ’Ту је 
погре шка!’ [...] Про фе сор 
поч не сно ва рачу на ти и дои
ста баш на истом месту нађе 
и сам погре шку. Он ју попра
ви, и рачун изи ђе чист и сја
јан.“ 

Упам ће на је још јед на 
анег да та из Субо ти ће вог 
живо та, која допри но си 
сагле да ва њу њего вих карак
тер них осо би на: „У Сеге ди ну 
је Јован Субо тић врло угод
но две годи не про жи вео. Но 
ту је јед ну сласт и страст 
сво ју сахра нио. Субо тић је 
врло радо ишао у лов, и то је 
нај ра ди је на мале, сит не 
пти чи це. То му се чини ло 
нека осо би та вешти на. Али 
већ се ста ло диза ти у њего
вој гла ви пита ње: ’Каква је то 
сласт тако нежним ство ре
њи ма оду зи ма ти живот’? 
Једа ред оде у лов и уби је 
јед ну шеви цу, која се на путу 

по пра ши ни лепр ша ла. Тим 
је било задо вољ но њего вој 
вештач кој сује ти. Али на 
нево љу има ла је та шеви ца 
дру га, који је не дале ко од 
ње тако ђер у пра ши ни ужи
вао, а Субо тић га није зго
дио. Тај уцве ље ни друг диг
не се у зрак, поч не леле ка ти, 
и око дру га обле та ти, па се 
нај по сле спу сти к пре дра гом 
свом мртва цу у пра ши ну, не 
пита ју ћи, да ли није та пушка 
отров ни ца ту јошт, да и њега 
уби је. Можда је та вер на гла
ва то и желе ла. Субо ти ћу га 
буде жао. Да га туге опро сти 
напу ни пушку, и опа ли на 
њега. Но ова гуја про ма ши 
цел, и он у стра ху диг не се у 
зрак, али се одмах вра ти, и 
код свог милог мртва ца ста
не. Он опа ли и дру ги пут на 
њега, но неми ла рука и опет 
задрх ће те га пушка и опет 
про ма ши. Он прне у зрак, и 
зач не поно во леле ка ти. И 
тре ћа пушка не пого ди га. 
Њего ва запев ка не пре ста

не, а Субо ти ћу бару та неста
не. Од тешке жало сти, коју је 
њему тужно нари ца ње те 
мале пти чи це буди ло, отрг не 
се од тога при зо ра и уте че у 
пуном сми слу те речи. Но 
ујед но се заре че, да се неће 
више пушка у њего вој руци 
на гла ву пру жи ти, која му 
није ни кри ва ни дужна, и 
којој би упра во ради див не и 
слат ке песми це имао захва
лан бити. И од то доба њего
ва пушка више није пла ну ла 
ни на један живот тако чист и 
тако мио. А с вре ме ном 
Јован Субо тић се опро стио 
са пушком за сваг да“ (Зна
ме ни ти Срби у анег до та
ма).

Субо тић је 1. маја 1851. 
годи не у Бечу скло пио брак 
са Сав ком ПолитДесан чић. 
Свад ба је била важан, јав ни, 
наци о нал ни дога ђај међу 
срп ском еми гра ци јом у Бечу. 
Сав ка и Јован су има ли 
осмо ро деце од којих су пре
жи ве ла чети ри сина: Дејан, 

ЈованСуботић(ДигиталнаБМС)
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руски цар ски гене рал и 
гувер нер у Турк ме ни ји; Воји
слав, хирург један од осни
ва ча меди цин ског факул те
та у Бео гра ду; Бра ни слав, 
диплoмата и про фе сор у 
Будим пе шти и Озрен, поруч
ник у цар ској вој сци. Јован 
Субо тић је имао и ћер ку из 
првог бра ка. Субо ти ће ва 
Сав ка, којој је Алек са Шан
тић посве тио песму под 
нази вом: „Мај ци сво га наро
да“, била је јед на од нај и
стак ну ти јих Срп ки ња девет
на е стог века, жена која је 
посеб но ути ца ла на про ме
ну ста во ва о уло зи жене у 
дру штву; била је покре тач 
иде је о осни ва њу срп ских 
виших дево јач ких шко ла и 
жен ских задру га. Због Јова
но вих послов них анга жма
на, Субо ти ћи су често мења
ли место бора ви шта (Цвет
ко вић). 

Субо тић је посе до вао 
бли ста ву кари је ру. 
Радио је у Пешти као 

адво кат, цен зор за срп ске и 
румун ске књи ге, а потом је 
при мио уре ђи вач ки посао 
Лето пи са Мати це срп ске: 
„Хва ла пре ђа шњем уред ни
ку, који се ста рао да Србе 
позна с њима сами ма и с 
дру гим Сло ве ни ма, а на 
Субо ти ћа се пола жу наде не 
само Срба него и оста лих 
Сло ве на у Аустри ји. Он је 
млад, обра зо ван, воли лите
ра ту ру, нема недо ста та ка и 
погре ша ка – оста је му само 
да при о не послу“. Био је 
актив ни уче сник у народ ном 
покре ту 1848. Годи не 1861. 
постао је под жу пан Срем ске 
жупа ни је, 1862. члан Каса
ци о ног суда у Загре бу, а 
1865. је иза бран за народ ног 
посла ни ка на загре бач ком 
Сабо ру. За вре ме борав ка у 
Загре бу, радио је као управ
ник Земаљ ског каза ли шта. 
Годи не 1867, ишао је у 
Москву на Све сло вен ској 
етно граф ској изло жби. Мада 
је за тај пут имао допуст од 
сво је вла сти, ипак је, по 
поврат ку у отаџ би ну, пре ким 
путем, без про пи са них фор
ми, 1. сеп тем бра, отпу штен 
из слу жбе без пра ва на пен
зи ју“ (Мили ће вић). Субо тић 
је имао уло гу пред сед ни ка 
клу ба Само стал не народ не 
стран ке и био је под но си лац 
пред ло га о рав но прав но сти 
срп ског име на и ћири ли це у 
Хрват ској. У Нови Сад се 
вра тио 1868. годи не и наста
вио је да ради као адво кат. 
На Срп скоцркве ном сабо ру 
у Кар лов ци ма од 1869 – 

1874, био је један од прва ка 
онда шње Народ не стран ке 
поред Све то за ра Миле ти ћа 
(Попо вићФили по вић). Иза
бран је за пред сед ни ка 
Мати це срп ске и начел ни ка 
Дру штва за Срп ско народ но 
позо ри ште, а био је уред ник 
и изда вач листа Народ. 
Потом је са поро ди цом 
живео у Оси је ку, да би конач
но уто чи ште про на шао у 
Зему ну (1884), где је 16. 
јану а ра 1886. зана век скло
пио очи.

Јован Скер лић, чуве ни, а 
поне кад и ису ви ше суро ви 
кри ти чар и исто ри чар књи
жев но сти, изнео је низ 
похвал них речи упу ће них 
Субо ти ћу. Субо тић је, како 
вели Скер лић: „радио мно го, 
био један од нај плод ни јих и 
нај ра зно стра ни јих срп ских 
писа ца сво га доба, а у исто 

вре ме један од нај ак тив ни јих 
јав них рад ни ка међу угар
ским Срби ма. Сти хо ви ма се 
јавио још 1834, збир ка Лира 
изи шла је у Пешти 1837, а 
Боси ље у Буди му 1843. Нау
ка о срб ском cти xo т вop
cтвy изи шла је 1845. Њего
ва ску пље на Дела изи шла су 
од 1858. до 1873. у 8 све за ка 
(1 све ска лир ских песа ма, 2 
епских, 4 дра ма, 1 при по ве
да ка). Од важни јих књи жев
них дела јесте еп Краљ 
Дечан ски (Будим, 1846, дру
го изда ње 1860) и роман 
Калу ђер (Нови Сад, 1881). 
Поред тога уре ђи вао је 
Серб ски лето пис у два 
маха, 1842 – 1847. и 1850 – 
1853; при ре дио је изве стан 
број школ ских књи га, читан
ки и анто ло ги ја, писао поли
тич ке рас пра ве, гра ма тич ке 
огле де, био гра фи је, бесе де, 

и тако даље. Њего ва опшир
на ауто би о гра фи ја, под 
насло вом Живот Дра Јова
на Субо ти ћа, изи шла је од 
1901. до 1910. у Новом Саду, 
у пет све за ка [...] Јован Субо
тић је био, пре све га, вре дан 
и вешт сти хо тво рац [...] 
Субо тић је један од нај вред
ни јих и нај о бил ни јих дра ма
ти ча ра срп ских“.

Чини се да је нај ве ћи 
успех пости гао захва
љу ју ћи сво јим драм

ским оства ре њи ма: Хер цег 
Вла ди слав, Нема ња, Зво ни
мир, Пре хва ла, Бодин, 
Милош Оби лић, Кра љи ца 
Јакин та, Сан на јави. Њего
ве исто риј ске дра ме и при
год не при ло зи, дожи вља ва
ли су изван ре дан успех и 
оду ше вља ва ли су публи ку 
шезде се тих годи на у позо ри
шти ма, како у Новом Саду, 
Бео гра ду, тако и у Загре бу. 
Пово дом Субо ти ће ве дра ме 
Сан на jави, Лаза Костић је 
рекао: „Шта мисли те, ко је 
нај ви ше при ло жио на Срп
ско народ но позо ри ште? [...] 
др Јован Субо тић. Ви га 
исти на неће те наћи међу 
они ма који су у спи ску при
ло жни ка забе ле же ни са нај
ве ћим бро јем, ал’ ја ћу вам 
дока за ти да је он покло нио 
позо ри шту на годи ну отпри
ли ке 6.000 фор, дакле кад 
би се то капи ту ли са ло, онда 
је позо ри ште при ми ло једа
ред за сваг да из руке дра 
Јова на Субо ти ћа сво јих 
100.000 фор. Из руке, рекох, 
ал’ упра во није толи ко из 
руке коли ко из пера; и тај 
рачун није сан већ јава, ил’ 
упра во сан на јави... За позо
ри шну је касу Сан на јави 
заце ло зла то; зла то, и то не 
само за касу већ и за масу“.

На Субо ти ћа као песни ка, 
пажњу је скре нуо Мио драг 
Павло вић, увр стив ши у сво ју 
Анто ло ги ју срп ског песни
штва три њего ве песме. У 
Пред го во ру, Павло вић пише 
да је Субо тић био „нај ве ће 
изне на ђе ње“, да је њего ва 
песма Ембри о ну „јед на од 
наших нај бо љих песа ма о 
посто ја њу уоп ште“, а да је 
упр кос томе „оста ла више од 
сто годи на неза па же на“. 

Како вели Мили ће вић: 
„Субо тић је био човек бла ге 
нара ви, тежио је увек к’ мир
ним одлу ка ма, ма се, тога 
ради, некад и сам поби јао 
пада ју ћи у про ти ву реч но етн. 
Срп ски народ [...] вала да му 
буде захва лан за патри от ско 
зау зи ма ње и рад кроз 
читавнх 50 годи на“.

Суботић је 1.маја 1851. године уБечу
склопио брак са Савком Полит-Десан-
чић.Свадбајебилаважан,јавни,нацио-
налнидогађајмеђусрпскомемиграцијом
уБечу.Савкаи Јовансуималиосморо
децеодкојихсупреживелачетирисина:
Дејан,рускицарскигенералигувернеру
Туркменији; Војислав, хирург један од
оснивачамедицинскогфакултетауБео-
граду; Бранислав, диплoмата и профе-
сор у Будимпешти и Озрен, поручник у
царскојвојсци

СавкаСуботић(Књиженство)
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ОВАН: Ове неде ље 
бисте могли осе ти ти 
бла гу анк си о зност 
али она је про ла зног 

карак те ра. Веро ват но раз ми
шља те о хиља ду ства ри које 
пот па љу је вашу машту. На вашу 
сре ћу људи око вас ће има ти 
раз у ме ва ња за ваше потре бе, 
тако да може те бити мир ни. 
Уно си те више вита ми на.

БИК: Осе ћа те се 
попри лич но нежно 
пре ма дру гим људи
ма. Углав ном ћете 

осе ћа ти потре бу да помог не те 
сви ма. Раши ри те сво ју пози тив
ну насме ја ну енер ги ју то је 
пожељ но. Никад не може те 
погре ши ти са ком пли мен ти ма и 
охра бре њи ма. Фоку си рај те се 
на оно добро у људи ма и уви де
ће те коли ко то пома же и вама. 

БЛИЗАНЦИ: Осе ти
ће те сна жан порив 
да кре не те у акци ју. 
пра ти те свој инстинкт 

и баци те се на посао. Кључ на 
ствар за вас је да завр ши те све 
што жели те пре дру гих. Не 
дозво ли те дру ги ма да сто је на 
вашем путу напрет ка. Посто је 
неке изне над не ком пли ка ци је 
које вас објек тив но успо ра ва ју, 
тако да непре кид но у ходу сми
шља те раз ли чи та реше ња и 
кори сти те сво је скри ве не аду те.
 

РАК: Важно је да 
пра вил но кон тро ли
ше те сво је импул се и 
осе ћа ње љубо мо ре. 

Парт нер неће мир но трпе ти 
ваше при мед бе и љубав не жао
ке. Немој те бити неза до вољ ни 
јер бежа ње никад не доно си 
ништа добро. На вама је да 
доне се те завр шну реч која ће 
пред ста вља ти пози тив ну пре
крет ни цу у послов ном дија ло гу. 
При ја ће вам изла зак или шет ња. 

ЛАВ:Не успе ва те да 
удо во љи те воље ној 
осо би, суви ше сте 
поно сни да при зна те 

сво је сла бо сти. Не буди те раз
ме тљи ви. Не веру је те у нечи ју 
при чу, сто га про ве ра ва те 
инфор ма ци је које дола зе из 
нео бич них изво ра или ука зу ју 
на евен ту ал не про ме не. 
Потреб ни су вам забав ни садр
жа ју, као под сти цај за добро 
рас по ло же ње. 

ДЕВИЦА: Само по
што ва ње вам је 
доста изра же но и 
осе ћа ће те се пома ло 

изнад сва ке ситу а ци је током 
целе сед ми це. Посве ти те се 
про јек ту који је дело вао да не 
иде нику да. Уко ли ко жели те да 
посао буде завр шен онда га 
мора те ура ди ти сами.  Недо ста
ју вам сна жни емо тив ни под сти
ца ји како бисте свој љубав ни 
живот учи ни ли довољ но инте ре
сант ним. 

ВАГА: Ове сед ми це 
би могло доћи до 
изве сне тен зи је или 
кон флик та. При пре

ми те се да буде те бла ги у тврд
ња ма или саве ти ма, јер би у 
про тив ном могао изби ти пра ви 
рат. Немој те све схва та ти толи
ко лич но. Раз ми шљај те о овим 
спо ро ви ма као иза зо ви ма, који 
ће вас само оја ча ти када их пре
ва зи ђе те.  

ШКОРПИЈА:  Могу ће 
је да ћете осе ћа ти 
изве сну тен зи ју и да 
ће вам бити тешко да 

се сми ри те и искон тро ли ше те. 
Уви де ће те да је тешко коор ди
ни ра ти међу људи ма ако не 
желе да вас чују. Имај те на уму 
да можда тре ба да буде те 
директ ни ји и јасни ји у сво јој 
пору ци. Буди те отво ре ног ума 
са дру ги ма. При ја ће вам неки 
вид спорт ске актив но сти. 

СТРЕЛАЦ: Немој те 
бити нестр пљи ви. 
Биће те стал но у 
покре ту и све ће вам 

се чини ти дале ко даље или 
дуже него што јесте. Дај те све 
од себе да се мало опу сти те и 
пре пу сти те дану. Немој те толи
ко инси сти ра ти да се ства ри 
мора ју завр ши ти у одре ђе но 
вре ме. Буди те флек си бил ни. 
ква ли тет је дале ко важни ји од 
брзи не а сми рен ум је про дук
тив ни ји од стре сног. 

ЈАРАЦ: Зане ма ри ли 
сте нечи ја осе ћа ња. 
Глас саве сти вас 
под се ћа на изви ње

ње. Раз ми сли те на који начин 
тре ба да се иску пи те пред 
воље ном осо бом. Ваши сарад
ни ци има ју добру послов ну 
стра те ги ју сто га при хва ти те 
нове иде је или савре ме ни ја 
реше ња која воде ка прак тич
ним резул та ти ма. Важно је да 
ускла ди те мисли и осе ћа ња. 

ВОДОЛИЈА: При па
зи те шта гово ри те, 
како не бисте зажа
ли ли. Буди те пажљи

ви са енер ги јом коју ћете осе ћа
ти током целе сед ми це јер ћете 
поже ле ти да пљу сне те неком 
исти ну у лице. лош поче так ће 
вас дис ква ли фи ко ва ти на самом 
стар ту. Оси гу рај те се пози тив
ним мисли ма пре него напра ви
те пре о крет. Врло је важно да 
пажљи во и сигур но кора ча те.  

РИБЕ: Ово би могао 
бити про дук ти ван дан 
за вас, уко ли ко буде
те има ли испра ван 

при ступ. Осе ти ће те сја јан налет 
енер ги је која вам може помо ћи 
да се избо ри те са сва ким задат
ком који себи поста ви те. Могу ће 
је да ћете се због тога осе ћа ти 
агре сив ни је него обич но, те би 
тре ба ло то да иско ри сти те и 
постиг не те оно што жели те. 

VREMEPLOV
18.децембар

1865. Ра ти фи ка ци јом 13. устав
ног аманд ма на у САД је уки ну
то роп ство. 
1972. САД су у Ви јет нам ском 
ра ту по че ле ма сов но бом бар
до ва ње глав ног гра да Ха но ја, 
ко је је тра ја ло не пре кид но 12 
да на и но ћи.

19.децембар
1905. Усво јен пр ви Устав Цр не 
Го ре, Ни кољ дан ски ко јим је 
др жа ва кон сти ту и са на као 
устав на мо нар хи ја. 
1958. Пред сед ник САД Двајт 
Ај зен ха у ер упу тио, пр ви у све
ту, бо жић не че стит ке пре ко 
са те ли та.

20.децембар
1355. Умро срп ски цар Ду шан 
Сте фан Не ма њић, син кра ља 
Сте фа на Де чан ског, краљ 
Ср би је од 1331. У Ско пљу 
1346. кру ни сан за ца ра Ср ба, 
Гр ка и Ар ба на са. У вре ме 
ње го ве вла да ви не Ср би ја би ла 
на вр хун цу мо ћи, про сти ра ла 
се од Ко рин ског за ли ва на ју гу 
до Ду на ва на се ве ру и од 
Ја дра на на за па ду, до Егеј ског 
мо ра на ис то ку. Од но се у др жа
ви уре дио збир ком за ко на, 
Ду ша но вим за ко ни ком, об ја
вље ном 1349. и до пу ње ном 
1354.

21.децембар
1993. Пред сед ник Ру си је Бо рис 
Јељ цин рас пу стио Ми ни стар
ство без бед но сти, бив ши КГБ, 
уз обра зло же ње да га ни је бла
го вре ме но упо зо рио на опа
сност раз во ја до га ђа ја у зе мљи 
и за то што ин сти ту ци ју ко ја је 
де це ни ја ма за стра ши ва ла гра
ђа не ни је мо гу ће ре фор ми са ти.

22.децембар
1894. Фран цу ски ар ти ље риј ски 
ка пе тан Ал фред Драј фус осу
ђен је на до жи вот ну ро би ју на 
осно ву ла жне оп ту жбе да је 
Нем ци ма про да вао вој не тај не 
и по слат у за твор на Ђа вол ска 
остр ва у Фран цу ској Ги ја ни. 
Под при ти ском јав ног мње ња у 
ко је је био укљу чен и књи жев
ник Емил Зо ла ре ха би ли то ван 
је 1906.

23.децембар
1972. Умро со вјет ски кон струк
тор ави о на Ан дреј Ни ко ла је вич 
Ту по љев. Ру ко во дио из ра дом 
ви ше од 100 ти по ва ави о на, 
укљу чу ју ћи бом бар де ре и 
џи нов ски АНТ–20 „Мак сим Гор
ки“. По сле Дру гог свет ског ра та 
кон стру и сао пут нич ке ави о не, 
ме ђу њи ма ТУ–144, пр ви 
су пер со нич ни ави он на све ту. 

24.децембар
1865. У ме сту Пу ла ски у аме
рич кој др жа ви Те не си осно ва на 
је ра си стич ка ор га ни за ци ја 
бе ла ца Кју –Клукс–Клан.
1944. У Но вом Са ду је иза шао 
пр ви број днев ног ли ста на 
ма ђар ском је зи ку “Са бад Вај да
шаг”, ко ји је у сеп тем бру 1945. 
про ме нио на зив у “Ма ђар со”.

HOROSKOP

Среда,18.(5)децембар
Пре по доб ни Сава Осве ће ни; 
Све ти Нек та ри је Битол ски
Четвртак,19.(6)децембар

Св. Нико лај Мир ли киј ски Чудо
тво рац – Никољ дан 

Петак,20.(7)децембар
Све ти Амвро си је Пре по доб ни 
Гри го ри је Гор њач ки 

Субота,21.(8)децембар
Пре по доб ни Пата пи је; Св. апо
сто ли Состен, Апо лос и дру ги с 
њима

Недеља,22.(9)децембар
Заче ће Све те Ане (Детињ ци)
Понедељак,23.(10)децембар
Све ти муче ни ци Мина и дру ги с 
њим; Све ти Јован, Деспот Срем
ски

Уторак,24.(11)децембар
Пре по доб ни Дани ло Столп ник

Crkveni
kalendar

• Живот је као пепеља-
ра: док је чист и леп,
дотле је празан и нема
смисла.
• Лепеженесустворене
замушкарцебезмаште,
а паметне за оне без
среће.
• Ко нема јаче доказе
служисечињеницама.

Смоквепуњене
орасима
Састојци: 250 гра ма шеће ра, 

50 мили ли та ра воде, 150 гра
ма мле ве них ора ха, 50 гра ма кек
са, 50 гра ма посног мар га ри на, 
штан глаото пље не чоко ла де,200 
гра ма смо ка ва, 100 гра ма ора ха у 
језгру, мало мле ве них ора ха за 
ваља ње.

Припрема:Ушпи но ва ти шећер 
са водом, дода ти мар га рин и 
чоко ла ду па кад се исто пе дода ти 
мле ве не ора хе и кекс. Добро 
изме ша ти и оста ви ти да сеохла
ди два сатау фри жи де ру. На сва
кој смо кви одсе ћи петељ ку и мало 
је засе ћи и напу ни ти језгром ора
ха. У длан ста ви ти каши ку ора ха и 
у сре ди ну ста ви ти смо кву и напра
ви ти лоп ти цу. Ува ља ти по жељи у 
мле ве не ора хе. Охла ди ти у фри
жи де ру неко ли ко сати па сећи 
оштрим ножем на поло ви не или 
четвр ти не.



50 18. DECEMBAR 2019.  M NOVINE

АКЦИЈЕУРЕЂЕЊАЖИВОТНОГПРОСТОРАУМАЧВАНСКИМСЕЛИМА

Младиуакцији

Вође ни иде јом омла дин ског акти
ви зма у обла сти еко ло ги је и 
уре ђе ња живот ног про сто ра у 

рурал ној сре ди ни, Аген ци ја за рурал
ни раз вој Гра да Срем ска Митр о ви ца у 
сарад њи са Удру же њем „СаваМачва“ 
из Мачван ске Митр о ви це, Рурал ним 
цен тром „Сова“ из Срем ске Митро
ви це и сео ским месним зајед ни ца ма, 
реа ли зо ва ла је низ акци ја у мачван
ским сели ма, ради реша ва ња посто је
ћих про бле ма, које су мешта ни наве ли 
као при о ри тет не. Акци је су обу хва та ле 
раз ли чи те актив но сти, од еду ка тив них 
ради о ни ца, пре ко акци ја при ку пља ња 
кому нал ног отпа да, све до уре ђе ња и 
опре ма ња шко ла и дечи јих игра ли шта, 
у мачван ским сели ма Срем ске Митро
ви це.

– Нај пре су орга ни зо ва не еду ка тив не 
ради о ни це за мла де мешта не мачван
ских села, на теме: здра вље и еко ло ги
ја, зашти та живот не сре ди не, упра вља
ње отпа дом, акти ви зам  и волон те ри зам 
мла дих у вре ме еле мен тар них непо го
да (попла ве) и слично. Потом су спро
ве де не акци је саку пља ња кому нал ног 
отпа да у при о бал ном под руч ју као и 
уре ђе ње тере на, посеб но у делу где је 

изгра ђе на нова бици кли стич ка ста за од 
пешач ког моста у Мачван ској Митро ви
ци до Заса ви це. 

Aкцијом је пред ви ђе но обно вља ње 
дечи јих игра ли шта  дрвен гра да код 
пешач ког моста и код врти ћа „Лане“ у 
Мачван ској Митро ви ци, а уре ђен је и 
спорт ског терен у овом месту. 

У Ноћа ју је поста вље на нова огра
да испред Основ не шко ле “Добро сав 
Радо са вље вић Народ”, као и у Раден
ко ви ћу испред здрав стве не амбу лан
те која је недав но поно во поче ла са 
радом. У Ноћа ју се током зим ског рас
пу ста оче ку је и уре ђе ње енте ри је ра 
шко ле, који је дотра јао и у јако лошем 
ста њу. У Сала шу Ноћај ском је наба
вљен и поста вљен кон теј нер код новог 
гро бља, где се због недо стат ка кон теј
не ра за отпад, ство ри ла дивља депо ни
ја на коју су се мешта ни стал но жали ли. 
Даље тро шко ве одно ше ња и депо но
ва ња сме ћа са ове лока ци је пре у зе ла 
је Месна зајед ни ца Салаш Ноћај ски. 
Шко ла у Рав њу је доби ла нову школ ску 
таблу, док су роди те љи и настав но осо
бље само стал но финан си ра ли пре гра
ђи ва ње учи о ни ца због уво ђе ња новог, 
јед но смен ског кон цеп та наста ве. 

Неко ли ко шко ла у сели ма север не 
Мачве доби ло је и рачу на ре, а прет ход
но су у овим шко ла ма одр жа не обу ке из 
инфор ма тич ке писме но сти за настав но 
осо бље и жене на селу, у реа ли за ци ји 
РЦ „Сова“.  

Обез бе ђен је и наме штај за опре ма
ње про сто ри ја ловач ког дру штва и греј
на тела за  здрав стве ну амбу лан ту у 
Заса ви ци 2.

– Ово је одли чан при мер сарад ње 
пред став ни ка локал не само у пра ве, 
сео ских месних зајед ни ца и цивил
ног сек то ра, на реша ва њу одре ђе них 
про бле ма у обла сти зашти те живот не 
сре ди не, уре ђе ња живот ног про сто ра, 
опре ма ња шко ла. Ова квим акци ја ма 
се афир ми ше омла дин ски акти ви зам 
у рурал ној сре ди ни, али и реша ва ју 
одре ђе ни про бле ми који посто је у сва
ком селу. Мла ди се сен зи би ли шу за 
еко ло шка пита ња, за волон те ри зам, и 
осна жу ју за реша ва ње неких од про
бле ма који се поја вљу ју у њихо вим сео
ским месним зајед ни ца ма  кому нал ни, 
инфра струк тур ни, еко ло шки, и тиме 
допри но се раз во ју сво је локал не дру
штве не зајед ни це. За сада ће се акци
ја спро ве сти у мачван ским сели ма, а 
оче ку је мо да ће ово бити при мер добре 
прак се, и да ће се у нарад ном пери о
ду, слич не акци је спро ве сти и у оста
лим митро вач ким сели ма – каже Петар 
Самар џић, дирек тор Аген ци је за рурал
ни раз вој.

У окви ру акци је „Неде ља за зеле ни ју 
Вој во ди ну“ чији је орга ни за тор Покра
јин ски секре та ри јат за урба ни зам и 
зашти ту живот не сре ди не у сарад
њи са ЈП „Срби ја шу ме“ и ЈП „Вој во
ди на шу ме“, прве неде ље децем бра, 
на про сто ру митро вач ких мачван ских 
села, поса ђе но је  пре ко 1.000 ста ба ла 
хра ста и топо ле, чиме су и мешта ни и 
локал на само у пра ва пока за ли висо ку 
еко ло шку свест, и пре по зна тост зна
ча ја озе ле ња ва ња јав них повр ши на и 
опле ме њи ва ња про сто ра веге та ци јом 
и зеле ни лом.
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