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Izu zet na ponu da Super no ve u susret pred sto je ćim pra zni ci ma

DOŽI VI TE SUPER PRA ZNIČ NU MAGI JU  DO MA
Božić ni i novo go diš nji pra zni ci za veći nu nas pred sta vlja ju pri li-

ku za povra tak u detinj stvo, u vre me kada je sve bilo jed no stav no 
i kada smo dane pro vo di li u toplom domu zajed no sa oni ma koje 
naj vi še voli mo. Kojoj god gene ra ci ji da pri pa da mo svi ma su nam 
naj lep ši deo godi ne te ušuš ka ne veče ri uz toplu čoko la du, čaj i 
doma će kifl i ce kada raz me nju je mo poklo ne, pre pri ča va mo aneg-
do te iz pret hod ne godi ne i gle da mo omi lje ne tele vi zij ske pro gra-
me. 

Kako bi našim pra znič nim dani ma doda la još malo magi je, 
Supe r no va je pri pre mi la Super sve plus paket sa jedin stve nim 

sadr ža jem naj ra zno vr sni jeg pro gra ma za sva či ji ukus. Paket obu-
hva ta više od 260 tele vi zij skih kana la i čak 40 HD kana la, u okvi ru 
kojih će sva ki član poro di ce pro na ći neš to pri ma mlji vo. Bogat fi lm-
ski, serij ski i deči ji sadr žaj na FOX kana li ma, HBO, Super star TV, 
Nic ke lo deon ugre ja će i naj hlad ni je zim ske veče ri, dok će kom ple-
tan sport ski pro gram uzbur ka ti stra sti vatre nim lju bi te lji ma spor ta. 
Za one koji zadre ma ju gle da ju ći omi lje ni fi lm ili emi si ju, Super no va 
je pri pre mi la vra ća nje pro gra ma do 72h una zad, a oti ma nje daljin-
skog upra vlja ča sada je proš lost, jer je gle da nje tele vi zi je omo gu-
će no i na do tri mobil na ure đa ja u okvi ru uslu ge TV po tvom. 

Pored širo ke ponu de tele vi zij skih 
uslu ga, Super no va dono si i super inter-
net, brz kao otva ra nje poklo na u ponoć! 
Uz super brzi nu od 120 mb/ s i neo-
gra ni čen inter net, ceo svet biće vam 
na dohvat ruke. A kada poč ne raz me-
na novo go diš njih čestit ki, tu su i super 
neo gra ni če ni minu ti ka fi k snoj i mobil-
noj mre ži mts i Super no va. Ne pro pu-
sti te da pode li te pra znič ni duh sa svi ma 
oni ma koji su vam naj vi še zna či li tokom 
cele godi ne.

Iza be ri te Super sve plus paket i pre-
pu sti te Super no vi da ove pra zni ke uči ni 
naj ra do sni jim do sad! Požu ri te do naj-
bli že Super no va poslov ni ce i obez be di-
te svoj paket po pro mo tiv noj ceni od 1 
dinar za prvih 6 mese ci ili bez ugo vor ne 
oba ve ze za sve nove kori sni ke.

Baš je super kada napra vi mo
super izbor!

U ovom broju poklon stoni kalendar za 2020. godinu

JKP „KOMUNALIJE“:
Ozelewavawe Sremske Mitrovice

Svima koji
Bo`i} slave

po gregorijanskom 
kalendaru 

~estitamo praznik

Svima koji
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Бли жи се крај годи не и све бли ста 
од ново го ди шње деко ра ци је. А 
рас по ло же ње, какво нам је рас

по ло же ње? Како се осе ћа те док про
ла зи те испод или поред упа ље них 
лам пи о на? Веру јем јед на ко сумор но 
као и да нису упа ље ни. Сва та укра
сна расве та можда има сми сла у 
неком дру гом гра ду, у гра ду у ком 
никад од сада нисте били, а који сте 
током ново го ди шњих пра зни ка посе
ти ли. Што да не, може вам се да путу
је те, кад има те вели ку пла ту. Кажем 
можда, а можда и не. Шта ће нама 
уоп ште те све тле ће џиџа биџе? Да 
оте ра мо демо не или да потро ши мо 
нов це на глу по сти? У паган ска вре
мена буком и све тлом су се тера ли 
демо ни и зле силе. А ми ко пра ви 
пага ни после две хиља де годи на хри
шћан ства и даље зле силе тера мо на 
исти начин. Ама уза луд. Тако неће 
моћи.

Ина че, вели ки сам про тив ник тог 
ново го ди шњег осве тље ња. Мислим 
да је то без везе и бес по треб но тро
ше ње стру је, а самим тим и нов ца. 
Раз у мем ако се неки кутак у граду 
аде кват но аран жи ра у духу пра зни ка, 
али цео град оки ти ти лам пи ца ма, то 
бра те, не раз у мем. Доду ше, ваљ да 
има ко то раз у ме, ја при зна јем да сам 
глу па и непро све ће на. Посеб но се 
наје жим кад тамо негде у јуну нека кви 

еко ло шки акти ви сти или како већ себе 
не нази ва ју ти мла ди бес при зор ни 
људи, орга ни зу ју акци ју која се пате
тич но и сасвим глу по зове „Сат за 
спас пла не те“. Онда, тако еко ло шки 
све сни, узму лепо па уга се сву јав ну 
расве ту на један сат. Као њима ста ло 
до пла не те и до спа са исте. Онда се 
сви, и јав ни и цивил ни сек тор, нешто 
упа ра де и упре по до бе, као „ово је 
пору ка сви ма коли ко нам зна чи очу ва
ње живот не сре ди не“ блаблатрућ. То 
што ће уга си ти јав ну расве ту на сат 
вре ме на и омо гу ћи ти да неко евен ту
ал но у неком сока ку сло ми ногу по 
мра ку, ову пла не ту сигур но неће спа
сти. Неће је спа сти ни ски да ње ново
го ди шњег осве тље ња, али ја не могу 
да се не запи там, па где сте ових дана 
бра ћо и сестре еко ло зи да пога си те 
све тла по гра до ви ма? Нешто вас не 
чујем да се буни те про тив овог арче
ња стру је. Сија, шта бре сија, шља шти 
бра те и у 10 уве че и два после поно ћи 
истим интен зи те том, само се пита за 
кога? Јер, реци мо у Срем ској Митро
ви ци после осам уве че у цен тру гра да 
нема бесна кера. Та ново го ди шња 
расве та тре ба да се пали од пет 
попод не и да сија мак си мал но до 
девет, после тога фај ронт. То је мој 
пред лог, па сад коме се сви ђа, сви ђа. 

Не знам зашто имам ути сак да сам 
све ово улу до напи са ла?

Посебносенајежим
кадтамонегдеујуну
некаквиеколошки
активистииликако
већсебененазивају
тимладибеспризорни

људи,организују
акцијукојасе

патетичноисасвим
глупозове„Сатза

спаспланете“.Онда,
такоеколошкисвесни,
узмулепопаугасесву
јавнурасветунаједан
сат.Каоњимастало
допланетеидоспаса
исте.Пагдестеових
данабраћоисестре
еколозидапогасите
светлапоградовима?
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ДРЖИВКОВРЦЕЉ,ДИРЕКТОРОПШТЕБОЛНИЦЕСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Следећегодинесеради
комплетнареконструкција
иадаптацијаболнице

Кад је реч о тренду одласка медицинских сестара и техничара у иностранство,
директормитровачкеболницекажедатајтренднијекарактеристичансамозаСрби
ју,негоизаготовосвеземљерегиона.
–Мисенадамодаћеповећањеплатамедицинскимрадницимаилекаримадопри

нетидастопаодласкаискуснихрадникабуденижа,рекаоједрЖивкоВрцељ

У уто рак, 5. децем бра у Општој бол
ни ци у Срем ској Митро ви ци одр
жа на је годи шња кон фе рен ци ја за 

штам пу. Дирек тор митро вач ке бол ни це 
др Жив ко Врцељ је нај пре под се тио да 
уста но ва оба вља здрав стве ну делат
ност са основ ним циљем да оства ри 
нај ви ши могу ћи ниво очу ва ња и уна пре
ђе ња здра вља гра ђа на са под руч ја 
Срем ског окру га, али и свих дру гих обо
ле лих који овде потра же меди цин ску 
помоћ. 

– Током годи не, у бол ни ци се оба ви 
пре ко 270.000 спе ци ја ли стич ких и дијаг
но стич ких пре гле да, извр ши око 7000 
хирур шких опе ра ци ја, хоспи та ли зу је 
бли зу 20.000 паци је на та – рекао је др 
Жив ко Врцељ. 

Он каже да митро вач кој бол ни ци гра
ви ти ра сво ста нов ни штво реги о на Сре
ма и да се из седам домо ва здра вља 
паци јен ти упу ћу ју на спе ци ја ли стич ке 

пре гле де и лече ње, а да је у пора сту 
број обо ље ња кар ди о ва ску лар ног и неу
ро ло шког систе ма, као и број малиг них 
боле сти, горе поме ну те цифре не изне
на ђу ју. 

Да би се на вре ме и нај тач ни је одго во
ри ло на потре бе кори сни ка здрав стве не 
зашти те, учи њен је огро ман помак када 
је реч о ула га њи ма у опре му и апа ра ту
ру. Само током 2018. годи не, Покра јин
ска вла да и Покра јин ски секре та ри јат за 
здрав ство издво ји ли су пре ко 100 мили
о на дина ра за набав ку нових апа ра та, 
као и реа ли за ци ју инфра стру ктур них 
радо ва, а током 2019. годи не, сума у 
изно су од 27.000.000 дина ра, опре де
ље на је за набав ку нових апа ра та по 
кон кур су Покра јин ског секре та ри ја та за 
здрав ство, а реч је о ендо скоп ском сту бу 
за коло но ско пи ју, шест паци јент мони то
ра за Ургент ни при јем и једи ни цу хирур
шке интен зив не неге, као и два апа ра та 

за ане сте зи ју. Ово је још један доказ да 
је наш осни вач наста вио тренд ула га ња 
у здрав ство, без кога бољи так у пру жа
њу бол нич ких услу га не би био могућ, 
нагла ша ва др Врцељ.

Гово ре ћи о при о ри те ти ма за сле де ћу 
годи ну, када је реч о набав ци опре ме, др 
Врцељ каже да је то пре све га гастро
скоп са ендо ско пом, бла тек си, респи ра
то ри, дефи бри ла то ри, фри жи дер за 
чува ње крви на тран сфу зи ји, инду стриј
ска маши на за пра ње веша, и дода је да 
ће бол ни ца по рас пи си ва њу кон кур са 
Покра јин ског секре та ри ја та за здрав ство 
апли ци ра ти за сред ства, за ове наме не. 

Др Врцељ за наред ну годи ну наја вљу
је ком плет ну рекон струк ци ју и адап та ци
ју Опште бол ни це у Срем ској Митро ви
ци, која под ра зу ме ва зана вља ње енте
ри је ра и гра ђе вин ске радо ве од пода до 
пла фо на, јер су такве сана ци је и адап
та ци је важне, како би запо сле ни има ли 

ДрЖивкоВрцељ
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боље усло ве за рад, а паци јен ти ква ли
тет ни ју бол нич ку услу гу. Реч је о вели
ком и зна чај ном про јек ту који спро во ди 
репу блич ка Кан це ла ри ја за упра вља ње 
јав ним ула га њи ма, посред ством локал
не само у пра ве, чија ће реа ли за ци ја 
допри не ти ства ра њу енер гет ски ефи ка
сне и функ ци о нал не цели не. Оче ку је се 
да ће радо ви отпо че ти поло ви ном 2020. 
годи не, тра ја ће око три годи не, а вред
ност радо ва је бли зу мили јар ду дина ра.

– Наша бол ни ца је јед на од рет ких која 
се може похва ли ти вели ким бро јем дона
то ра, који кроз раз ли чи те фор ме пома жу 
рад уста но ве. Издва ја мо дона ци ју ком
па ни је Дунав оси гу ра ња (250 000 дина
ра) за набав ку систе ма за пре вен ти ву 
мера без бед но сти, Ком па ни је Суно ко 
(240.000 дина ра) за сер вер  за уна пре ђе
ње инфор ма ци о ног систе ма, а сва ка ко 
су била важна сред ства дру гих дона то
ра, чиме је обез бе ђе на купо ви на фри жи
де ра за скла ди ште ње реа ге на са у лабо
ра то ри ји. Наши при ја те љи „Домис енте
ри је ри“ покло ни ли су 50 ком пле та посте
љи не, док су дру ги парт не ри укуп но 
издво ји ли суму од 270.000 дина ра за 
набав ку нове бол нич ке посте љи не. 
Посеб но смо захвал ни Казне но  поправ
ном заво ду и њего вом управ ни ку Алек
сан дру Алим пи ћу на помо ћи у изра ди и 
испо ру ци дело ва моби ли ја ра за потре бе 
бол нич ких оде ље ња. Искре но се нада мо 
да ће ова дуго го ди шња успе шна сарад
ња бити наста вље на и у наред ним годи
на ма, рекао је др Врцељ.

Кад је реч о трен ду одла ска меди цин
ских сеста ра и тех ни ча ра у ино стран
ство, дирек тор митро вач ке бол ни це каже 
да тај тренд није карак те ри сти чан само 
за Срби ју, него и за гото во све земље 
реги о на.

– Ми се нада мо да ће пове ћа ње пла та 
меди цин ским рад ни ци ма и лека ри ма 
допри не ти да сто па одла ска иску сних 
рад ни ка буде нижа. У кадров ском сми
слу, пре ма нашим потре ба ма, а по осно
ву кон кур са Мини ста р ства здра вља, у 

2019. годи ни, стал ни рад ни однос засно
ва ло је укуп но 43 рад ни ка, од тога три 
лека ра, један виши РТГ тех ни чар, 34 
меди цин ске сестре  тех ни ча ра и пет 
неме ди цин ских рад ни ка. У исто вре ме, 
20 рад ни ка је пре ки ну ло рад ни однос у 
нашој бол ни ци, три лека ра, чети ри меди
цин ске сестре, један виши РТГ тех ни чар, 
два адми ни стра тив на рад ни ка и 10 
неква ли фи ко ва них рад ни ка. Про цен ту
ал но, нај ма ње је оних који одла зе на рад 
у дру ге земље, а нај ви ше је оних који 
одла зе при род ним одли вом (у пен зи ју, 
на при мер), или из лич них раз ло га. У 
овом момен ту наш нај ве ћи про блем је 
обез бе ди ти дово љан број спре ма чи ца, а 
пре ва зи ла зи мо га анга жо ва њем рад не 
сна ге из спе ци ја ли зо ва них кућа за ту 
делат ност. Тако ђе има мо про блем и са 
недо вољ ним бро јем воза ча, које обез бе
ђу је мо запо сле њем које пла ћа мо из соп
стве них изво ра, а нерет ко у сарад њи са 
воза чи ма Дома здра вља, пре ва зи ла зи
мо наста ле поте шко ће. Важно је да се не 
нађе мо у ситу а ци ји да је немо гу ће оба
ви ти тран спорт паци је на та и о томе се 
посеб но води рачу на, каже др Врцељ.

Он је додао да је митро вач ка бол ни ца 

– Наша уста но ва вео ма је посве ће
на про мо тив ним актив но сти ма, а сва
ка ко су нај зна чај ни ји бес плат ни пре
вен тив ни пре гле ди – вели ка акци ја 
Мини стар ства здра вља, која се из 
месе ца у месец спро во ди у гото во 
свим здрав стве ним уста но ва ма у 
Срби ји. У митро вач кој бол ни ци, сво је 
здра вље кроз ове акци је, до сада је 
про ве ри ло око 3000 гра ђа на, у 17 

акци ја, и ми веру је мо да ће и наред
них месе ци оне дати оче ки ва но добре 
резул та те, јер је то при ли ка да сви 
гра ђа ни у јед ном дану без зака зи ва
ња и без здрав стве не кар ти це про ве
ре сво је здра вље. У про шлој годи ни 
нај че шћи су били засту пље ни интер
ни стич ки пре гле ди, ултра звуч ни пре
гле ди абдо ме на, лабо ра то риј ске ана
ли зе – исти че др Врцељ.

3.000људинапрегледима
беззаказивања

Интернистичкипреглед

Вађењекрви
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пре у зе ла 17 запо сле них из Дома здра
вља Срем ска Митро ви ца, из Слу жбе 
физи ја три је и то два лека ра, осам виших 
и седам физи о те ра пе ут ских тех ни ча ра.

– Када гово ри мо о струч ном уса вр ша
ва њу у про те клој годи ни, спе ци ја ли стич
ке сту ди је запо че ло је седам лека ра 
наше уста но ве (из ради о ло ги је, две из 
гине ко ло ги је, интер не меди ци не, уро ло
ги је, ане сте зи је и ургент не меди ци не) а 
за наред ну годи ну план је да пет до шест 
лека ра буде упу ће но на спе ци ја ли стич ке 
сту ди је – из интер не меди ци не, тран
сфу зи је, ради о ло ги је, дер ма то ло ги је, 
ане сте зи је, нефро ло ги је. Про те кле 
неде ље у митро вач кој бол ни ци поче ла је 
да ради др Ката ри на Гачић Мак си мо вић 
у амбу лан ти за пла стич ну и рекон струк
тив ну хирур ги ју, а уско ро се са спе ци ја
ли за ци је вра ћа и дечи ји хирург др Нико
ла Крстић. То је про цес који је „жив“, 
пра те се потре бе уста но ве за новим 
кадро ви ма, новим спе ци ја ли сти ма и у 
том сми слу сачи ња ва план, које по про
це ни и мишље њу ЗЗЈЗ, одо бра ва Мини
стар ство здра вља, нагла ша ва др Врцељ 
и дода је:

– На недав ном састан ку у Покра јин
ском секре та ри ја ту за здрав ство митро
вач ка бол ни ца похва ље на је за добро 
финан сиј ско посло ва ње и функ ци о ни са
ње укуп ног систе ма, а на мени као 
дирек то ру и мојим нај бли жим сарад ни
ци ма је да ство ри мо кли му за још боље 
усло ве и за запо сле не и за кори сни ке 
здрав стве не зашти те. Обез бе ди ти нај бо
ље мето де у пру жа њу здрав стве них 
услу га, пошту ју ћи зах те ве паци је на та, 
при ме ном нај но ви јих тех но ло шких 
достиг ну ћа у циљу бржег и ефи ка сни јег 
лече ња – миси ја је митро вач ке Опште 
бол ни це, са циљем непре кид ног доброг 
рада и посло ва ња и у наред ном пери о ду 
– уз подр шку и помоћ осни ва ча Вла де 
Вој во ди не, Покра јин ског секре та ри ја та 
за здрав ство, Мини стар ства здра вља, 
Гра да Срем ска Митро ви ца, као и број
них сарад ни ка и при ја те ља.

Б.С.

– Ми смо и редов ни уче сни ци обе
ле жа ва ња дату ма из Кален да ра 
здра вља, чији је циљ очу ва ње здра
вља, про мо ци ја здра вих живот них 
нави ка, пре вен ци ја боле сти и инфор
ми са ност о зна ча ју пре вен ци је. Ова
кве актив но сти бол ни ца већим делом 
спро во ди у сарад њи са Домом здра
вља, Заво дом за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца, Сред њом меди
цин ском шко лом, Црве ним крстом и 
дру гим парт не ри ма, јер све више 
поста је важна уло га цело куп ног 
здрав стве ног систе ма у поди за њу 
све сти о зна ча ју пре вен ци је, пра во
вре ме не дијаг но сти ке и лече ња. Нај
по се ће ни је акци је из Кален да ра 
здра вља, у про те клој годи не биле су 
обе ле жа ва ње Свет ског дана срца, 
Свет ског дана здра вља, Дан бор бе 
про тив кар ци но ма, Дан бор бе про тив 
можда ног уда ра, Свет ски дан бубре
га – каже др Врцељ.

Превентива АКЦИЈА„НЕДЕЉАЗАЗЕЛЕНИЈУВОЈВОДИНУ“

Озелењавање
Митровице

Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому
на ли је“ се при кљу чи ло акци ји 
„Неде ља за зеле ни ју Вој во ди ну“, 

чиме ће на тери то ри ји Срем ске Митро
ви це бити поса ђе но хиља ду сад ни ца 
црног бора. У петак, 20. децем бра, 
рад ни ци овог пред у зе ћа су поса ди ли 
сад ни це црног бора у насе љу Мати ја 
Хуђи. „Неде ља за зеле ни ју Вој во ди ну“ 
је уста но вље на на осно ву Декла ра ци
је о зашти ти живот не сре ди не у Ауто
ном ној покра ји ни Вој во ди ни, коју је на 

пред лог Покра јин ске вла де усво ји ла 
Скуп шти на Вој во ди не

– У окви ру ове акци је, озе ле не ће мо 
и сам град Срем ску Митро ви цу, али и 
окол на места, тако да ће око 500 сад
ни ца бити поса ђе но у сели ма, а 500 
у гра ду. Досад смо у току ове акци је 
поса ди ли сад ни це црног бора у насе
љу Каме њар, Ста ри мост, Спо менгро
бље, 25. мај, ули цу Вој во де Сте пе, а 
сада и насе ље Мати је Хуђи. Заси гур
но ћемо овом акци јом наш град учи
ни ти леп шим, чисти јим и зеле ни јим, 
рекла је порт па рол ка ЈКП „Кому на ли
је“ Тама ра Мил ко вић.

Начел ник Град ске упра ве за опште 
зајед нич ке посло ве и имо ви ну Миро
слав Јокић је овом при ли ком иста као 
да јед но од стра те шких циље ва Гра да 
пове ћа ње зеле них повр ши на.

– То смо исти ца ли у прет ход ном 
пери о ду, у току рекон струк ци је Желе
знич ке ули це, када смо рекли да ћемо 
учи ни ти све да зашти ти мо пла та не, 
али и да пове ћа мо њихов број. Ова 
акци ја упра во то и дока зу је и овим 
путем се захва љу је мо „Срби ја шума
ма“ и нашем Јав ном кому нал ном 
пред у зе ћу Кому на ли је, које су тех
нич ки спро ве ле ову акци ју на тери то
ри ји Срем ске Митр о ви це. Град ће у 
наред ном пери о ду насто ја ти да ова кве 
акци је буду чешће и да се у наред ном 
пери о ду поса ди што већи број сад ни
ца, рекао је Миро слав Јокић. 

З.ПоповићМирославЈокић

СадњацрногбораунасељуМатијаХуђи
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ЈКП„ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Запразникерадијатори
даноноћнотопли
Пре ма наја ва ма из Јав ног кому

нал ног пред у зе ћа „Топли фи ка
ци ја“, ста но ви Митров ча на ће 

се непре кид но гре ја ти у пери о ду од 
19. децем бра па све до 14. јану а ра. 
Пре ма речи ма дирек то ра овог пред
у зе ћа Слав ка Сла до је ви ћа, про шла 
је тре ћи на греј не сезо не, а уко ли ко 
дође до погор ша ња вре мен ских при
ли ка и након 14. јану а ра, наста ви ће 
се са дано ноћ ним гре ја њем. 

– У том слу ча ју, такав тип гре ја ња 
може мо про ду жи ти до 20. јану а ра. 
За ноћ ни режим гре ја ња биће утвр
ђен нови кли зни дија грам и биће у 
скла ду са спољ ном тем пе ра ту ром. 
Тем пе ра ту ре ће бити фик сне од 12 
сати до три, чети ри сата ују тру. Након 
при ту жби наших кори сни ка, које су 
се одно си ле на вре ме гре ја ња у току 
дана, ми смо то вре ме већ про ме ни
ли. Сада рад ним дани ма гре је мо од 
пет сати ују тру до десет часо ва уве че, 
а викен дом од 6.00 до 23.00 часа, а 
таква прак са је била и рани јих годи на. 
Под се ти ћу да је одлу ком Гра да регу
ли са но вре ме гре ја ња у току рад них 
дана од 6.00 до 21.00 час, а викен дом 
од 7.00 до 22.00 сата, рекао је Сла
до је вић.

Он је додао да греј на сезо на про ти
че у нај бо љем реду и да до сада није 
било већих при ту жби гра ђа на. 

– Као и сва ке годи не, на почет ку 
греј не сезо не, било је про бле ма са 
греј ним тели ма у ста но ви ма, пум па
ма у згра да ма или при ват ним кућа ма. 
Наша мере ња су пока за ла да се тем
пе ра ту ре у ста но ви ма кре ћу изме ђу 
21 и 23 па чак и до 24 сте пе на, иако је 
Град ском одре ђе на тем пе ра ту ра од 
20 сте пе ни, навео је Сла до је вић

Он је додао да је за наред ну годи ну 
пла ни ра на заме на топло вод не мре
же, чији су дело ви ста ри и пре ко три
де сет годи на.

– Акце нат ћемо ста ви ти на заме
ну топло во да у делу депо ни је, која 
се нала зи на терет ном мосту пре ма 
Мачван ској Митро ви ци. Ту ће се заме
ни ти 160 мета ра топло во да. Пред ви
ђе но је да се ура ди заме на јед ног 
дела топло во да у насе љу Орао и да 
се ура ди при кљу чак за обје кат нове 
шко ле „Јован Попо вић“, а ради ће се 
и ауто ма ти за ци ја под ста ни ца. Ове 
годи не нам је нај ва жни ја инве сти ци
ја сигур но била заме на топло во да 
у Јупи те ро вој ули ци и сада ту нема 
више вели ких ква ро ва, рекао је Сла
до је вић, који је додао да ће се радо ви 
пла ни ра ни за наред ну годи ну, чија је 
вред ност 36 мили о на дина ра, финан
си ра ти из буџе та „Топли фи ка ци је“.

Слав ко Сла до је вић је изја вио да 
ће се наред не годи не пове ћа ти и 
број кори сни ка „Топли фи ка ци је“, а да 
се цена гре ја ња у овој сезо ни неће 
мења ти. 

– Тре нут но наше пред у зе ће укуп но 
гре је око 245 хиља да мета ра ква драт
них стам бе ног и послов ног про сто ра. 
С обзи ром на то да доби ја мо зах те ве 
за при кљу че ње од инве сти то ра, пла
ни ра мо сле де ће годи не да пове ћа мо 
ква дра ту ру греј не повр ши не за око 
15.000 ква дра та, па ће тако на наш 
систем бити при кљу че на згра да за 
при пад ни ке сна га без бед но сти, нови 
обје кат ОШ „Јован Попо вић“ и нови 
кори сни ци стам бе ног и послов ног 
про сто ра. Сва ки кори сник који има 
про бле ма са пла ћа њем, може доћи 
код нас како бисмо напра ви ли план 
репро гра ма, обја снио је Сла до је вић. 

З.Поповић

СлавкоСладојевић

АКЦИЈАСАОБРАЋАЈНЕПОЛИЦИЈЕ

Подељенасветлабициклистима
Сао бра ћај на поли ци ја je у уто рак, 17. 

децем бра са Саве том за без бед ност 
сао бра ћа ја Срем ска Митро ви ца реа

ли зо ва ла пре вен тив ну акци ју под нази вом 
„Пока жи се у пра вом све тлу“. Узми све тло и 
вози без бед но. Том при ли ком је бици кли сти
ма поде ље но хиља ду ком пле та све та ла, а у 
овој акци ји су уче ство ва ли и волон те ри Кан
це ла ри је за мла де. Циљ акци је јесте да се 
бици кли сти ма ука же на важност упо тре бе 
све та ла током ноћ не вожње, а све у циљу 
што веће без бед но сти свих уче сни ка у сао
бра ћа ју.  Aкција ће се реа ли зо ва ти на више 
лока ци ја у гра ду, а њен наста вак се оче ку је 
и наред не годи не. Под се ћа мо, казна за нео
све тље ног бици кли сту изно си 5000 дина ра.  

З.Поповић
Полицијаделиласветлабициклистима
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Буџетизноси
3,4милијардединара

инештојевиши
уодносуна

претходнугодину,
арадујечињеница

данамрастеприход
одпорезаназараде.
Буџетза2020.годину
обухватакапиталне

пројекте,средстваза
социјалнеуслуге,

здравство,
образовање,рекаоје
ВладимирСанадер

Сед ни ца град ске Скуп шти не је 
одр жа на 23. децем бра, а пред 
град ским одбор ни ци ма се нашло 

16 тача ка. На овој сед ни ци је усво јен 
пред лог град ског буџе та за 2020. годи
ну. Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер је иста као да су 
овим буџе том обу хва ће ни сви нови 
про јек ти, али и они које би тре ба ло 
завр ши ти у 2020. годи ни. 

– Буџе том су обу хва ће ни капи тал ни 
про јек ти, које ће Град Срем ска Митро
ви ца финан си ра ти само стал но или уз 
помоћ Вла де Репу бли ке и Вла де Вој во
ди не. Буџет изно си 3,4 милијарде дина
ра и нешто је виши у одно су на прет
ход ну годи ну, а раду је чиње ни ца да 
нам расте при ход од поре за на зара де. 
Пре ко седам посто је већи при ход 
поре за на зара де, него што је то било у 
прет ход ној годи ни и оче ку јем његов 
даљи раст. Буџет за 2020. годи ну обу
хва та капи тал не про јек те, сред ства за 

соци јал не услу ге, здрав ство, обра зо ва
ње. Ту бих издво јио про јек те као што је 
завр ше так објек та ОШ „Јован Попо
вић“, изград ња новог врти ћа у Лаћар ку 
и сана ци ја ста рог објек та,  ради ће се 
рекон струк ци ја део ни це пута од Заса
ви це II до Мачван ске Митро ви це, у 
наја ви је и изград ња моста пре ко Бога
за, капе ле ће се гра ди ти у свим сели
ма, затим, и у пла ну је да се и амбу лан
та у Шашин ци ма завр ши. Опре де ље на 
су и сред ства за изград њу сео ске пут не 
инфра струк ту ре, реч је о јав нопри ват
ном парт нер ству. Пла ни ран је и завр
ше так фискул тур не сале при ОШ 
„Добро сав Радо са вље вић Народ“. 
Вред ност тих радо ва је мили он евра. 
Како бисмо обез бе ди ли сред ства за 
реа ли за ци ју тог про јек та, пла ни ра мо 
да кон ку ри ше мо код мини стар ста ва. 
Издво јио бих и изград њу водо вод не 
мре же у Рав њу и Раден ко ви ћу. Надам 
се да смо успе ли да сагле да мо и пред

ви ди мо све оно што би тре ба ло исфи
нан си ра ти у наред ној годи ни. Ако је 
нешто про пу ште но, или ако се у међу
вре ме ну отво ре могућ но сти за нове 
про јек те, ребал нас се увек може ура ди
ти, рекао је Сана дер, који је додао да је 
изу зет но задо во љан спро ве де ним про
јек ти ма у 2019. годи ни.

Град ски одбор ни ци су усво ји ли и 
пред лог про јек та јав нопри ват ног парт
нер ства, који обу хва та заме ну посто је
ће јав не расве те новом ЛЕД расве том.

– Реч је о новом про јек ту заме не јав
не расве те. Оду ста ли смо од прет ход
ног, који је рађен пре две годи не и 
заста рео је. Овим про јек том су обу хва
ће на и села са тери то ри је Срем ске 
Митро ви це. Тако ђе, ова кав про је кат 
нам омо гу ћа ва да у наред ном пери о ду 
кроз ИТ сек тор обез бе ди мо и диги та ли
за ци ју кому нал них услу га. Надам се да 
ћемо у мар ту пот пи са ти уго вор и да 
ћемо у наред них шест месе ци има ти 

ВладимирСанадер

ОДРЖАНАСЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДА:Усвојенбуџетза2020.годину

Акценатнакапиталним
пројектима
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ком плет ну заме ње ну јав ну расве ту, 
изја вио је гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це.

Тако ђе, усво јен је пред лог одлу ке о 
про да ји бро до гра ди ли шта „Сава“.

– Реч је о при ба вља њу непо крет но
сти у јав ну сво ји ну Гра да. С обзи ром на 
то да је то пред у зе ће у сте ча ју и да 
Сте чај ни суд и сте чај ни пове ри о ци про
да ју прав но лице, Град ће прво купи ти 
прав но лице, које посе ду је одре ђе ну 
имо ви ну. Та имо ви на је нама врло бит
на, с обзи ром на то да одав но већ има
мо усво јен кон цепт гра да на две оба ле. 
Имо ви на Бро до гра ди ли шта се нала зи 
на самој оба ли Саве у Мачван ској 
Митро ви ци и ми смо план ским акти ма 
тамо пред ви де ли ново насе ље са јав
ним објек ти ма. Купо ви ном ћемо доћи 
до објек та и земљи шта, које ћемо 
даље иско ри сти ти за про да ју и за раз
вој тог дела гра да. Згра да Бро до гра ди
ли шта, која дати ра из 19. века и која је 
под зашти том држа ве, поста ће конач но 
вла сни штво Гра да, а то зна чи да ћемо 
напо кон моћи њоме да упра вља мо и 
да је сани ра мо, навео је Вла ди мир 
Сана дер. 

Град ски одбор ни ци су на овој сед ни
ци усво ји ли и пред лог којим ће рекон
стру и са ни део Сав ског кеја бити назван 
по недав но пре ми ну лом дирек то ру АД 
„Сава“ Слав ку Дубље ви ћу, а усво јен је 
и пред лог поста вља ња бисте Радо ва ну 
Вра ни ћу, која је у пла ну да се поста ви 
на игра ли шту ФК „Рад нич ки. Тако ђе, на 
овој сед ни ци је усво јен и ПДР ауто
пута Кузмин – Срем ска Митро ви ца.

– Када смо били на састан ку са пот
пред сед ни цом Зора ном Михај ло вић 
кра јем фебру а ра, пре до че на нам је 
иде ја за тај про је кат. За врло кра так 
пери од смо изра ди ли врло озби љан 
план ски доку мент, који је врло зна ча
јан, јер обу хва та имо вин скоправ ну 
тема ти ку. Доно ше њем ова квог доку
мен та могу ће је извр ши ти екс про при ја
ци ју као и изда ва ње гра ђе вин ских 
дозво ла, које ће омо гу ћи ти даљу град
њу и то је вели ка ствар, иста као је 
Сана дер. 

На послед њој сед ни ци Скуп шти не за 
2019. годи ну су, поред пред ло га одлу
ке о доно ше њу пла на детаљ не регу ла
ци је за ком плекс „Хра на про дукт“ и 
пред ло га одлу ке о изме на ма и допу не 
о репро гра му дуга и услов ном отпи су 
кама те, усво је ни и пред лог кадров ског 
пла на Гра да Срем ска Митро ви ца, 
сред њо роч ни план послов не стра те ги
је ЈКП „Топли фи ка ци ја“  за пери од 
2020 – 2022. годи не, као и про грам 
обез бе ђе ња кадров ских усло ва за 
бољу доступ ност у кори шће њу при
мар не здрав стве не зашти те. Тако ђе, 
град ски одбор ни ци су усво ји ли и про
гра ме посло ва ња јав них пред у зе ћа и 
при вред них дру шта ва за 2020. годи ну 
и пред лог одлу ке о изме на ма одлу ке о 
мак си мал ном бро ју запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у јав ном сек то ру 
Гра да. 

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

УСПЕШНОСПРОВЕДЕНАЈОШЈЕДНААКЦИЈА
МИНИСТАРСТВАЗДРАВЉА

Бесплатнипрегледи

Пре ма пре по ру ци Мини стар ства 
здра вља Репу бли ке Срби је и у 
Општој бол ни ци у Срем ској 

Митро ви ци 22. децем бра су орга ни зо
ва ни бес плат ни пре вен тив ни пре гле ди: 
кар ди о ло шки пре гле ди (ЕКГ и мере ње 
крв ног при ти ска), ултра звук абдо ме на 
и лабо ра то риј ске ана ли зе тумор мар
ке ри –ПСА. Бол ни ца је и за ову акци ју 
обез бе ди ла дово љан број лека ра и 
меди цин ских сеста ра, и тех ни ча ра за 
рад са паци јен ти ма, како би сви који 
дођу били пре гле да ни. Са паци јен ти ма 
је ради ло шест лека ра спе ци ја ли ста, 
два био хе ми ча ра, 12 меди цин ских 
сеста ра и тех ни ча ра, као и два слу жбе
ни ка. Акци јом су коор ди ни ра ли глав на 
сестра бол нич ке Поли кли ни ке Вери ца 
Вола ре вић и дирек тор бол ни це др 
Жив ко Врцељ.

– Ово је 18. акци ја по реду у којој уче
ству је митро вач ка бол ни ца. С обзи ром 
на чиње ни цу да се редов ним недељ
ним акци ја ма ода зи ва вели ки број гра

ђа на, несум њи во је да покре та ње акци
је Мини стар ства здра вља даје оче ки ва
не резул та те, јер је у нашој уста но ви, 
од самог почет ка одр жа ва ња акци ја, 
пре ко 3.000 паци је на та иско ри сти ло 
могућ ност да оба ви пре гле де. Наши 
сугра ђа ни су и овај пут пока за ли вели
ку заин те ре со ва ност за акци ју, јер су 
жеље ну про ве ру здрав стве ног ста ња 
могли да оба ве без зака зи ва ња и 
здрав стве не кар ти це – рекао је дирек
тор митро вач ке бол ни це др Жив ко 
Врцељ и додао да се оче ку је да ова кве 
акци је буду у пла ну и за наред ну годи
ну, по већ уста ље ној фор ми.

У овој акци ји оба вље но је укуп но 199 
пре гле да и ана ли за, од тога 74 кар ди о
ло шка пре гле да, 64 УЗ абдо ме на и ура
ђе на је 61 лабо ра то риј ска ана ли за – 
тумор мар ке ри про ста те (ПСА)

Поред Опште бол ни це у Срем ској 
Митро ви ци, сво ја вра та су отво ри ли и 
домо ви здра вља у Срем ској Митро ви
ци, Шиду, Руми, Ири гу и Инђи ји.

Прегледкодкардиолога

ОШ„ДУШАНЈЕРКОВИЋ“РУМА

Сарадњаса
школомизСкопља

Про то кол о при ја тељ ству и сарад њи 
изме ђу ОШ „Аврам Писев ски“ из Ско
пља и ОШ „Душан Јер ко вић“ пот пи сан 
је у рум ској град ској шко ли 20. децем
бра, а пот пи се на овај про то кол су ста
ви ле дирек тор ке Матил да Бај ко ва и 
Ната ша Ста нић. Пот пи си ва њу доку
мен та о сарад њи при су ство вао је Сте
ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума 
који је ука зао на зна чај сарад ње наших 
обра зов них уста но ва са уста но ва ма из 
окру же ња.

– Сва ки облик пре ко гра нич не сарад
ње поди же капа ци те те уче сни ка у том 

про јек ту. Када је реч о таквом обли ку 
сарад ње, из доса да шњег иску ства 
могу да кажем да смо увек изла зи ли 
сна жни ји и уве ре ни ји да може мо поме
ра ти гра ни це сво јих могућ но сти и уна
пре ди ти наше инсти ту ци је. Сигу ран 
сам да је то посеб но важно за обра зов
не уста но ве, а тако ђе сам сигу ран и да 
ће сарад ња изме ђу ове две шко ле 
дати такве резул та те – иста као је Сте
ван Кова че вић и додао да већ посто је 
такви при ме ри сарад ње изме ђу ОШ 
„Змај Јова Јова но вић“ и шко ле из сло
ве нач ког гра да Коче вја. С.Џакула
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Усвојенбуџетреалан,
развојниирекордан

Рекорд ни буџет за наред
ну годи ну, у виси ни од 
2.233.686.627 дина ра, 

усво ји ли су одбор ни ци СО 
Рума, на послед њој скуп
штин ској сед ни ци у овој 
годи ни, која је одр жа на 17. 
децем бра. Овај пред лог 
одлу ке о буџе ту обра зло жи
ла је Мари ја на Коло ни џи ја, 
шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду која је ука за
ла да, 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 
који се пла ни ра ју на виси ни 
од 901 мили он или 40,88 
про це на та, а у тој суми нај
ве ћи је порез на зара де од 
кога се оче ку је при лив од 
720 мили о на дина ра. Дру ги 
су 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 са пла ни ра них 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 ја сао бра ћа ја и сао бра
ћај не инфра струк ту ре укуп
но 361,9 мили о на дина ра, 
гото во 160 мили о на је у делу 
за поправ ку и одр жа ва ње 

ули ца, док је у про гра му 
енер гет ска ефи ка сност за 
наста вак град ње котлар ни це 
у „Тиво лу“ пла ни ра но 39,6 
мили о на а за нову гасну 
котлар ни цу за насе ље 
„Соли дар ност“, која се гра ди 
наред не годи не 120 мили о на 
дина ра – иста кла је Мари ја
на Колон џи ја. 

Она је ука за ла на још нека 
зна чај на сред ства која ће 
бити уло же на, на при мер, за 
УПВО „Поле та рац“ пла ни ра
на су сред ства од 241 мили
он дина ра, за обра зо ва ње 
133,5 мили о на дина ра, од 
чега 80 мили о на за основ но, 
као и 33,5 мили о на дина ра 
за набав ку бес плат них уџбе
ни ка за све рум ске основ це, 
за сред ње шко ле је буџе том 
пред ви ђе но 35,2 мили о на 
дина ра. За соци јал ну и дечи
ју зашти ту буџе том су опре
де ље на сред ства од 169,2 
мили о на дина ра, а за здрав
стве ну зашти ту 27 мили о на, 
у тој суми 25 мили о на за 
функ ци о ни са ње рум ског 
Дома здра вља.

У окви ру про гра ма 17, који 
се одно си на енер гет ску ефи
ка сност пла ни ра но је 39,6 
мили о на за наста вак град ње 
котлар ни це „Тивол“, као и 
120 мили о на за поче так град
ње котлар ни це на гас која ће 
гре ја ти нај ве ће рум ско насе
ље, „Соли дар ност“.

Сво је задовољствo про јек
то ва ним, а потом и јед но гла
сно усво је ним буџе том за 
нарeдну годи ну, није крио ни 
пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић. Он је за говор ни цом 
изја вио да је буџет по при хо
ди ма, рекор дан, као и да ни у 
јед ној став ци није дошло до 
сма ње ња дава ња. По њему, 
то је један реал но кон ци пи
ран, раз вој ни и соци јал ни 
буџет. 

– Он је раз вој ни јер смо за 
ком плет ну рекон струк ци ју 
две важне ули це у гра ду, 15. 
мај и 15. август обез бе ди ли 
120 мили о на, а од Упра ве за 
капи тал на ула га ња оче ку је
мо 200 мили о на. Ту су и две 
котлар ни це, јед на је поче ла 
да се гра ди, сва ка вред на по 
мили он евра и све су наша 
сред ства. Купи ли смо Дом 
вој ске и обез бе ди ли 30 мили
о на за обно ву спо ља шњег 
изгле да овог објек та, 26 
мили о на је за додат ни раз вој 
гасо во да у прав цу Вог ња. Он 
је соци јал ни, зато што, поред 
бес плат ног врти ћа за сву 
децу, наред не годи не ћемо 
обез бе ди ти бес плат не уџбе
ни ке за све основ це, а реч је 
о 3.600 ђака. Коли ко нас гра
ђа ни подр жа ва ју у томе, види 
се да смо на нашем нало гу 
за ову одлу ку о бес плат ним 
уџбе ни ци ма доби ли 1.800 
лај ко ва – ука зао је Ман чић.

Соци јал на дава ња су оста
ла на истом нивоу од 130 
мили о на дина ра, а у мину лих 
пет годи на за реа ли за ци ју 
про је ка та пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња је издво је но око 
100 мили о на дина ра, само за 
наред ну 36,5 мили о на дина
ра. 

– Важно је иста ћи да у 
овом пред ло гу буџе та по 
први пут има мо и ситу а ци ју 
да су на дру гом месту у 
струк ту ри при хо да, наши 
извор ни при хо ди од поре за 
на имо ви ну, па онда тран
сфе ри са оста лих нивоа вла
сти, што је рани је било обр
ну то – ука зао је први човек 
рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић.

Ненад Боро вић је рекао да 
ће одбор нич ка гру па СНС 
гла са ти за пред лог одлу ке о 
буџе ту за наред ну годи ну и 
ука зао да је и њего ва кон цеп
ци ја и рекор дан при лив одраз 
и при каз добре ситу а ци је у 
којој се нала зи рум ска општи
на. Он је инфор ми сао и да је 
у току изра да новог инве сти
ци о ног пла на до 2025. годи не 
који ће бити одлич на осно ва 
за про јек те са који ма се може 
апли ци ра ти на раз ли чи тим 
кон кур си ма, како покра јин
ским и репу блич ким, тако и 
из ЕУ фон до ва.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је ука зао да 

СедницаСОРума,усвојенбуџет
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овај буџет има кон ти ну и тет 
са оним прет ход ним , у сми
слу да се пла ни ра на сред
ства у буџе ту стал но пове ћа
ва ју.

– Овај буџет је реа лан. 
Иску ства прет ход них буџет
ски годи на потвр ђу ју да пла
ни ра мо реал но оства ри ве 
буџе те, али и да спрам тога 
утвр ђу је мо сво је раз вој не 
при о ри те те и реа ли зу је мо их 
кроз тро ше ње буџе та. За 
2020. годи ну има мо заи ста 
рекорд но пла ни ра ни при ход. 
Ја сам убе ђен да ће он бити 
и оства рен и да у 2020. годи
ни гра ђа ни рум ске општи не 
могу оче ки ва ти реа ли за ци ју 
зна чај них про је ка та који су 
наја вље ни. Пла ни ра мо да 
наста ви мо тренд капи тал них 
ула га ња, као што су две 
котлар ни це и ком плет на 
рекон струк ци ја две вели ке 
ули це у гра ду – рекао је 
Кова че вић. 

Он је додао да су, поред 
раз вој них про је ка та, пла ни
ра на и зна чај на издва ја ња 

за соци јал на дава ња.
 – Оно што ће нашу општи

ну учи ни ти пре по зна тљи вом 
у ширем окру же њу, то је 
поче так реа ли за ци је про гра
ма обез бе ђе ња бес плат них 
уџбе ни ка за све основ це. 
Као што дру гу годи ну реа ли
зу је мо бес плат ни вртић, 
2020. годи не почи ње мо реа
ли за ци ју про јек та бес плат
них уџбе ни ка. То је зна ча јан 
допри нос релак са ци ји поро
дич ног буџе та, али то је, пре 
све га, и наш допри нос 
попра вља њу поли ти ке ната
ли те та, одно сно попу ла ци о
не поли ти ке у нашој општи ни 
– ука зао је Сте ван Кова че
вић.

Зато он сма тра да гра ђа ни 
могу оче ки ва ти да 2020. 
годи на буде под јед на ко, ако 
не и успе шни ја од ове.

На овој сед ни ци Скуп шти
не општи не Рума усво је ни су 
и про гра ми рада уста но ва и 
јав них пред у зе ћа чији је 
осни вач рум ска општи на.

С.Џакула

Буџетуизносуод2.233.686.627динара
је развојни јер смо за комплетну рекон
струкцијудвеважнеулицеуграду,15.мај
и 15. август обезбедили 120 милиона, а
одУправезакапиталнаулагањаочекује
мо200милиона.Тусуидвекотларнице,
једнајепочеладасегради,свакавредна
помилионевраисвесунашасредства.
Али,буџетјеисоцијални,затоштопоред
бесплатног вртића за сву децу, наредне
годинећемообезбедитибесплатнеуџбе
никезасвеосновце,аречјео3.600ђака,
рекаојеСлађанМанчић

СлађанМанчић

ГРАДСКИТРГ

Почелаје
„Божићнаулица“

Тра ди ци о нал на мани
фе ста ци ја „Божић на 
ули ца“ отво ре на је 22. 

децем бра на Град ском тргу 
у Руми. Отво ре на је мини 
кар не ва лом који су за рум
ске мали ша не изве ли чла
но ви умет нич ке тру пе „Кре а
тив ни погон“ из Новог Сада. 
Деца и роди те љи су ужи ва
ли у акро ба ци ја ма шту ла ша 
и жон гле ра, а за 28. децем
бар су наја вље ни „Мото 
Мра зе ви“ и пред ста ва „Пла
ви зец сла ви Нову годи ну“. 
Заин те ре со ва ни мали ша ни 
пред ста ву „Маша и Меда у 
бор би про тив кари је са“ могу 
погле да ти 30. децем бра. 
Послед њег дана ове годи
не одр жа ће се пред ста ва 
„Бака Зима и дека Мраз“, а 
4. јану а ра пред ста ва „Ново
го ди шњи шоу“, којом ће се 
затво ри ти „Божић на ули ца“.

Ова мани фе ста ци ја поред 
дела који је наме њен рум
ској деци има и при вред ни. 
Наи ме, као и сва ке годи не, 
ту су и штан до ви на којим 
пред у зет ни ци нуде посе ти о
ци ма сво ју робу – углав ном 
сухо ме сна те про из во де, 
кола че, мед, вина, раки је и 
дома ће џемо ве, и соко ве.

Орга ни за тор мани фе ста
ци је је Тури стич ка орга ни за

ци ја Руме, под покро ви тељ
ством локал не само у пра ве. 
Ове годи не „Божићна улица“ 
има и свој хума ни тар ни део 
под нази вом: „Ново го ди шња 
радост за Нико ли ну“, за шта 
су се побри ну ли уче ни ци и 
настав ни ци ОШ „Душан Јер
ко вић“. Шко ла је реа ли зо ва
ла про је кат „Ново го ди шња 
радост“ у који се укљу чи ло 
више пред мет них настав ни
ка, а пра ви ле су се ново го
ди шње честит ке и укра си. 

– С обзи ром на то да про
је кат мора да има свој циљ, 
одлу чи ли смо да то ове годи
не буде хума ни тар на акци ја. 
При ход од про да је честит ки 
које смо напра ви ли је наме
њен пето го ди шњој Нико ли
ни Гутић из Пла ти че ва која 
болу је од леу ке ми је, а нео п
ход на јој је тран сплан та ци ја 
кошта не сржи. Ми не може
мо саку пи ти вели ку коли чи
ну нов ца, али нам је циљ 
да се уче ни ци ма ука же на 
вред но сти, као што су соли
дар ност и хума ност – каже 
Софи ја Пузић, настав ни
ца фран цу ског јези ка. Она 
дода је да су настав ни ци 
били оду ше вље ни одзи
вом уче ни ка, али и одзи вом 
роди те ља који су се укљу чи
ли у ову акци ју. С.Џ.

„Божићнаулица“
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Требаслушатиречстручњака

АлександарБогићевићјеистакаодаје,досада,обишао34пољопривреднеструч
неслужбе.Онјеуказаодаовакампањаимазациљдасеповратиугледпољопри
вреднихстручнихслужби,којиједонеклепољуљанупротеклимгодинама

Алек сан дар Боги ће вић, помоћ
ник мини стра за пољо при вре ду 
за област рурал ног раз во ја, 

бора вио је 23. децем бра у Руми. Реч 
је о посе ти у окви ру њего вих редов
них актив но сти у циљу јача ња сарад
ње локал них само у пра ва, пољо при
вред них струч них слу жби, пољо при
вред ни ка  и њихо вих удру же ња. 
Бора вак у рум ској општи ни помоћ ник 
мини стра је запо чео посе том пољо
при вред ном газдин ству Јове Мати ћа 
у Вог њу.

Јова Матић има пољо при вред но 
газдин ство сред ње вели чи не, има 
око 60 јута ра земље, а бави се ратар
ством, повр тар ством и сто чар ством, 
одно сно узго јем сви ња и јуна ди.

 – Ова годи на је, што се тиче ратар
ства и повр тар ства била солид на, 
док су у сто чар ству биле лоши је 
цене, ту мислим на тов јуна ди, док 
сви ње има ју добру цену. Немам про
бле ма са пла сма ном. Сарад ња са 
Пољо при вред ном струч ном слу жбом 
(ПСС) Рума ми је изу зет но добра, кад 
год се поја ви неки про блем дола зе 
њихо ви струч ња ци који пома жу сво
јим саве ти ма. То онда за нас зна чи 
бољи при нос – каже Јова Матић.

Када је реч о сто чар ству, ту струч
ња ци из ПСС Рума пома жу око 

потреб не доку мен та ци је. 
– Ја сам човек који је на њиви, 

мање се раз у мем у ту „папи ро ло ги ју“, 
када се апли ци ра за под сти ца је. Ја 
сам им се обраћао у вези са системом 
за навод ња ва ње – рекао је Јова 
Матић и додао да савре ме не про из
вод ње нема без струч них саве та.

После Вог ња, Алек сан дар Боги ће
вић је у про сто ри ја ма ПСС Рума, одр
жао рад ни саста нак којем су при су
ство ва ли пред став ни ци рум ске, ири
шке и инђиј ске општи не и пољо при
вред ни про из во ђа чи. Прво је помоћ
ни ка мини стра пољо при вре де, др 
Јован Кром пић, дирек тор ПСС Рума, 
упо знао украт ко са пода ци ма веза
ним за ратар ску и воћар ску про из вод
њу, али и сто чар ство у пла сте нич ку 
про из вод њу у рум ској општи ни.  Гово
рио је  и о под сти ца ји ма и суб вен ци
ја ма које даје рум ска општи на. Пре 
све га, ради се о бес плат ним ана ли зи
ма земљи шта, али и финан си ра њу 
кама та на кре ди те, као и под сти ца је 
да се пољо при вред ни ци оси гу ра ва ју. 
Алек сан дар Боги ће вић је иста као да 
је, до сада, оби шао 34 пољо при вред
не струч не слу жбе. Он је ука зао да, 
ова кам па ња има за циљ да се повра
ти углед пољо при вред них струч них 
слу жби, који је доне кле, пољу љан у 

про те клим годи на ма.
 – Пољо при вред ни ци који кори сте 

услу ге пољо при вред них струч них 
слу жби, врло добро зна ју шта то за 
њих зна чи. Запо сле ни у пољо при
вред ним струч ним слу жба ма су еду
ко ва ни да пра те раз вој пољо при вре
де, који иду у корак са вре ме ном и  
кли мат ским про ме на ма. На тере ну  
се јасно види ко кори сти услу ге струч
ња ка из ПСС, тај има бољи напре дак 
у про из вод њи. На жалост, то је у Вој
во ди ни ређе у одно су на цен трал ну и 
јужну Срби ју. У Вој во ди ни има више 
семен ских кућа са њихо вим струч ња
ци ма, па се то више све ло на комер
ци ја лу, циљ је про да ти што више 
хер би ци да и пести ци да, док је зна ње 
у дру гом пла ну  – рекао је помоћ ник 
мини стра Боги ће вић.

У том кон тек сту Алек сан дар Боги
ће вић је поме нуо и про блем амба ла
жног отпа да од пести ци да којим се 
зага ђу је живот на сре ди на. Он је гово
рио и о потре би да пољо при вред на 
газдин ства кон ку ри шу за под сти ца је 
које даје држа ва, али и да се не сва
шта ри у про из вод њи, већ да се иде 
на рејо ни за ци ју, одно сно да се про из
во де оне кул ту ре које су нај по де сни је 
за одре ђе но под не бље.

С.Џакула

ЈоваМатић,АлександарБогићевићиЈованКромпић
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Буџетзанареднугодинусенеразликујесемногоод
буџетаза2019.годину,иизносинештопреко600мили
онадинара.Припланирањуовогбуџета,држалисмосе
својихмогућности и оквира, како бисмомоглимакси
малноидагаискористимо,рекаојепредседникОпшти
неМитарМилинковић

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Реаланбуџетзанареднугодину

У уто рак, 17. децем бра одр жа на је 
сед ни ца Скуп шти не општи не Бео
чин, а пред одбор ни ци ма се нашло 

девет тача ка. Поред општин ских одбор
ни ка, сед ни ци је при су ство вао и пред
сед ник Општи не Бео чин Митар Милин
ко вић, као и дирек то ри јав них пред у зе ћа 
и руко во ди о ци општин ске упра ве. На 
овој сед ни ци је усво јен пред лог буџе та 
за 2020. годи ну, а пред сед ник Општи не 
Митар Милин ко вић је иста као да је реч 
о раз вој ном буџе ту
–Буџет за наред ну годи ну се не раз

ли ку је се мно го од буџе та за 2019. годи
ну, и изно си нешто пре ко 600 мили о на 
дина ра. При пла ни ра њу овог буџе та, 
држа ли смо се сво јих могућ но сти и окви
ра, како бисмо могли мак си мал но и да 
га иско ри сти мо. Надам се да ћемо га 

оства ри ти и уз подр шку виших нивоа 
вла сти, као што је Покра јин ска и Репу
блич ка вла да, и Град Нови Сад, са који
ма има мо одлич ну сарад њу.  Пла ни ра мо 
да у сле де ћој годи ни завр ши мо водо вод 
у Чере ви ћу, насе љу Баре, Тесте ри и 
Андре вљу. Тако ђе, сле де ће годи не је 
пла ни ра на и изград ња базе на, који Бео
чин ци већ дужи пери од оче ку ју. Тако ђе, 
насто ји мо и да завр ши мо фискул тур ну 
салу у Раков цу. Могу да се похва лим да 
смо ове годи не ста ру јав ну расве ту 
заме ни ли модер ном ЛЕД расве том. Ми 
смо у нашој општи ни углав ном реши ли 
све вели ке инфра струк тур не про бле ме, 
оста ло је још неких малих поте шко ћа, 
које ћемо реши ти наред не годи не, изја
вио је Митар Милин ко вић.

Тако ђе, на овој сед ни ци Скуп шти не 

општи не одбор ни ци су усво ји ли пред лог 
кадров ског пла на Општин ске упра ве и 
Пра во бра ни ла штва, пред лог пра вил ни
ка о доде ли буџет ских сред ста ва удру
же њи ма, за реа ли за ци ју про гра ма од 
јав ног инте ре са за општи ну Бео чин, 
пред лог о кри те ри ју ми ма, начи ну и 
поступ ку доде ле сред ста ва из буџе та 
општи не Бео чин црква ма и вер ским 
зајед ни ца ма са тери то ри је општи не 
Бео чин, пред лог пра вил ни ка о начи ну и 
поступ ку оства ри ва ња пра ва на доде лу 
буџет ских за про гра ме и про јек те из 
обла сти кул ту ре, обра зо ва ња и умет но
сти који су од зна ча ја за општи ну Бео чин 
и пред лог пра вил ни ка о бли жим кри те
ри ју ми ма и начи ну одо бра ва ња про гра
ма и доде ле сред ста ва за финан си ра ње 
или суфи нан си ра ње потре ба и инте ре са 
гра ђа на у обла сти спор та из буџе та 
општи не Бео чин про гра ма и доде ле 
сред ста ва за финан си ра ње или суфи
нан си ра ње потре ба и инте ре са гра ђа на 
у обла сти спор та из буџе та општи не 
Бео чин.

З.Поповић

ТатјанаСимић,ЗоранСтокућаиМиленкоМилинковић

Усвојенпредлогбуџетаза2020.годину

МитарМилинковић
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

УСВОЈЕНБУЏЕТЗА2020.
ГОДИНУ:Милијардаукаси

Буџетзанареднугодинујеразвојнииинвестиционизатоштосеуспелоуконсоли
дацији дуговања из претходних периода. Укупан износ планираних средстава је
1.007.552.000динара,одчегасу919,5милионасредствабуџета,априходииздодат
нихизворасу88милиона

Сед ни ца СО Ириг, на ко јој је усво
јен тре ћи ре ба ланс бу џе та, као и 
од лу ка о бу џе ту за 2020. го ди ну, 

одр жа на је 18. де цем бра. Пре ма ре чи
ма Алек сан дра Јо ци ћа из Слу жбе за 
фи нан си је, утвр ђи ва ње јав них при хо да 
и ин спек циј ске по сло ве, раз ло зи за при
сту па ње ре ба лан су су из ве сност до би
ја ња сред ста ва са ви ших ни воа вла сти 
за од ре ђе не на ме не, а по сле усва ја ња 
дру гог ре ба лан са 5. но вем бра. 

– Има мо и из ме не од ре ђе них апро
при ја ци ја код бу џет ских ко ри сни ка ка ко 
би се омо гу ћи ло њи хо во не сме та но 
функ ци о ни са ње. По дру гом ре ба лан су 
смo има ли 1.121.851.000 ди на ра, а 
ко рек ци јом у тре ћем ре ба лан су до ла зи
мо до из но са 1.075.856.000 ди на ра, 
од но сно сма њу је мо бу џет у укуп ном 
из но су 45.995.000 ди на ра. Ва жно је 
на по ме ну ти да је, у овом тре ћем ре ба
лан су, остао це ло ку пан из нос за од ре
ђе не про јек те, за то што је пла ни ра на и 
рас пи са на јав на на бав ка за њих. Она 
ће би ти окон ча на у овој го ди ни, та ко да 
мо ра ју оста ти у тре ћем ре ба лан су, а 
пла ни ра ни су у бу џе ту за на ред ну го ди
ну – ка же Алек сан дар Јо цић.

На скуп штин ској сед ни ци од лу ку 
бу џе ту за 2020. го ди ну је обра зло жи ла 
Оли ве ра Фи ли по вић Про тић, на чел ни ца 
Оп штин ске упра ве.

По њој, пред лог бу џе та за на ред ну 

го ди ну је раз вој ни и ин ве сти ци о ни за то 
што су ус пе ли да кон со ли ду ју ду го ва ња 
из прет ход них пе ри о да. Уку пан из нос 
пла ни ра них сред ста ва је 1.007.552.000 
ди на ра, од че га су 919,5 ми ли о на сред
ства бу џе та, а при хо ди из до дат них 
из во ра су 88 ми ли о на. Што се ти че рас
хо да и из да та ка они су по раз де ли ма 
пла ни ра ни за Скуп шти ну у ви си ни 23,4 
ми ли о на, у окви ру то га је и 5,5 ми ли о на 
за Из бор ну ко ми си ју јер је сле де ћа 
из бор на го ди на. За раз дел пред сед ник 
оп шти не је пред ви ђе но 9,4 ми ли о на , за 
Оп штин ско ве ће је пла ни ра но 4,7 ми ли
о на док је нај ве ћи из нос за Оп штин ску 
упра ву. Ра ди 116, 9 ми ли о на ди на ра 
што под ра зу ме ва ка ко рас хо де за пла
те, та ко и за оста ле ак тив но сти, уз укал
ку ли са но по ве ћа ње пла та ка ко је утвр
ђе но са ре пу блич ког ни воа у ра спо ну 8 

до 10 про це на та, за ви сно од обла сти 
де лат но сти. Бу џет је ра ђен тим ски, а 
ор га ни зо ва на је и јав на рас пра ва и јав
но слу жа ње пред ло га бу џе та.

– Што се ти че про гра ма, има мо ре кон
струк ци ју фа са де на згра ди Рај ко вац, 
ре кон струк ци ју, ада па та ци ју и ене
регтску са на ци ју са про ме ном на ме не 
по моћ ног у старт ап цен тар у Ири гу, 
има мо на ста вак про јек та при род ни 
селф нес у Ша трин ци ма, ре кон струк ци ју 
објек та за по тре бе ДУ „ Де чи ја ра дост“ у 
Не ра ди ну, као и до мо ва кул ту ре у Кру
ше дол се лу и Не ра ди ну. У про гра му 1 
смо опре де ли ли 8,1 ми ли он за ко му
нал ну де лат ност, ре кон струк ци ју пар ка 
у Ири гу у две фа зе, пар ка и пи ја це у 
Врд ни ку, бу на ра 2 у на се љу Не ра дин, 
из град ња адре на лин пар ка у Ири гу, где 
је гро сред ста ва обез бе ђен од По кра ји

Сте ван Ка зи ми ро вић, је ре као да је 
са рад ња са ви шим ни во и ма вла сти у 
по след ње че ти ри го ди не на за вид ном 
ни воу, јер се нај ве ћи део про је ка та у 
ири шкој оп шти ни не би мо гао ура ди ти 
без те по др шке.

– По пут шко ле ОШ „До си теј Об ра до
вић“ у Ири гу, ОШ „Ми ли ца Сто ја ди но

вић Срп ки ња“ у Врд ни ку ко ја ће се 
ра ди ти, пу те ва... Са ми, с на шим бу џе
том, ко ји је ре ла тив но ма ли, не би смо 
мо гли то све да ура ди мо, ма да се и 
наш оп штин ски бу џет зна чај но по ве
ћао, бу ду ћи да је пре са мо не ко ли ко 
го ди на био све га 420 ми ли о на ди на ра 
– под се тио је Ка зи ми ро вић.

Подршкавишихнивоавласти

ПоследњаседницаСОИригу2019.години
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Скупштинарадилаефикасно
Послед ња сед ни ца СО 

Ириг у овој годи ни је 
одр жа на 18. децем

бра, уз усва ја ње тре ћег 
реба лан са буџе та за ову 
годи ну, као и одлу ке о буџе
ту за 2020. годи ну. 

– Што се тиче рада Скуп
шти не општи не Ириг могу 
рећи да је рад био одли чан. 
Све тач ке смо усво ји ли вели
ком већи ном гла со ва, некад 
и јед но гла сно, што пока зу
је да и секре тар СО Ириг 
добро ради свој посао, као 
и општин ске слу жбе, а што 
резул ти ра добрим скуп штин
ским радом. Изу зет но сам 
задо во љан како се одви ја ју 
скуп штин ске сед ни це, које 
не тра ју дуго, што зна чи да 
су при пре ме добро ура ђе не. 
Пред сва ку сед ни цу има мо 

саста нак коа ли ци је и ту има
мо пред лог днев ног реда, а 
тек када се дого во ри мо, тај 
пред лог и зва нич но поста

је днев ни ред скуп штин ског 
засе да ња – каже Вла ди слав 
Илкић, пред сед ник СО Ириг.

У овој годи ни посеб но је 

било бит но што су ири шки 
одбор ни ци усво ји ли нови 
општин ски Ста тут, али и 
ускла ди ли потреб не пра те ће 
општин ске одлу ке са њим. 
Нарав но, посеб но важна је 
одлу ка о буџе ту за наред
ну годи ну који је усво јен 18. 
децем бра.

– Зна те да се скуп шти на 
може рас пу сти ти у два слу
ча ја: када се не може усво
ји ти буџет, а дру ги је ако се 
не саста је дуже од три месе
ца. Ми нисмо има ли таквих 
про бле ма, а усва ја њем тре
ћег реба лан са ово го ди шњег 
буџе та и одлу ке о буџе ту за 
2020. годи ну, успе шно смо 
при ве ли скуп штин ски рад 
у овој годи ни – рекао је за 
наше нови не Вла ди слав 
Илкић. С.Џ.

ВладиславИлкић:Добарскупштинскирад

не – ре кла је Оли ве ра Фи ли по вић Про
тић.

У де лу про гра ма ор га ни за ци ја са о
бра ћа ја и ин фра стру ку тре обез бе ђен је 
нај ве ћи део од 325 ми ли о на ди на ра или 
32,2 од сто це лог бу џе та.

– Са мо за ре кон струк ци ју Гре бен ског 
пу та иде 224 ми ли о на ди на ра, то је де о
ни ца Ири шки ве нац – до рас кр сни це 
Зма је вац, по том са на ци ја пре чи це од 
Ири шког вен ца, из град ња са о бра ћај ни
це у Кру ше дол се лу, по ја ча но одр жа ва
ње пу та Ја зак – Ма ла Ре ме та, као и 
са на ци ја три ули це у Ја ску. Део сред
ста ва је за на ста вак Ста за здра вља, 
по том за успо ри ва че са о бра ћа ја код 
шко ла и вр ти ћа, као и ви део над зор у 
шко ла ма у Ри ви ци, Ја ску и Ири гу – 
ис ти че Оли ве ра Фи ли по вић Про тић.

За со ци јал на да ва ња је обез бе ђе но 
62,6 ми ли о на ди на ра, за сред ње обра
зо ва ње 14 ми ли о на, основ но 29 ми ли о
на а за пред школ ско 77,3 ми ли о на 
ди на ра. У бу џе ту за на ред ну го ди ну за 
здрав стве ну за шти ту је опре де ље но 18 
ми ли о на, за кул ту ру и ин фор ми са ње 
21,8 ми ли о на, за спорт и омла ди ну 11 
ми ли о на ди на ра.

Уз од лу ку о бу џе ту за на ред ну го ди ну 
усво јен је и ка дров ски план. 

– Има мо 43 за по сле них, од то га 37 на 
нео д ре ђе но вре ме, 34 слу жбе ни ка и 
три на ме ште ни ка, а за по сле них при
прав ни ка ни смо има ли. Та ква је си ту а
ци ја би ла на дан 28.но вем бар, а у ме ђу
вре ме ну смо има ли смрт ни слу чај, та ко 
да са да има мо 42 за по сле на. По тре бан 
број за по сле них је 46 на нео д ре ђе но 
вре ме, 43 слу жбе ни ка и три на ме ште
ни ка. Што се ти че са гла сно сти за за по
шља ва ње, ре дов но апли ци ра мо и 
по след њу са гла сност смо до би ли за 
тро је за по сле них са ви со ком струч ном 
и јед ног са ви шом струч ном спре мом на 
нео д ре ђе но вре ме – ре кла је Оли ве ра 
Фи ли по вић Про тић.

Пред сед ник ири шке оп шти не Сте ван 

Ка зи ми ро вић је ис та као да је ре ба лан
сом бу џет сма њен за око 46 ми ли о на 
што се пре ба цу је у на ред ну го ди ну. 

– Тре ћи ре ба ланс нам је био нео п хо
дан да би смо има ли што ре ал ни је 
са гле да ва ње си ту а ци је, да не ма мо 
ве лик раз мак из ме ђу пла ни ра них и 
оства ре них сред ста ва. Има мо не ко ли ко 
јав них на бав ки ко је су у про це ду ри, 
отва ра мо јав ну на бав ку за Гре бен ски 
пут од 224 ми ли о на, рас пи са на је 
на бав ка за обје кат шко ле, вр ти ћа и 
До ма кул ту ре у Ша трин ци ма, рас пи са
ће мо и на бав ку за об но ву згра де у 
Kрушедол Пр ња во ру, а за вр ше на је 
на бав ка за парк у Ири гу. Све се то 
мо ра ло на ћи у овој го ди ни, а зна мо да 
не ће мо за вр ши ти у 2019. го ди ни, па смо 
мо ра ли то пла ни ра ти и у сле де ћој – 
ре као је о ре ба лан су Ка зи ми ро вић.

Ка да је реч о бу џе ту за на ред ну го ди
ну, пр ви чо век ири шке оп шти не Сте ван 
Ка зи ми ро вић ис ти че да је бу џет раз вој

ни, јер има до ста про је ка та ко ји се 
па ни ра ју за 2020. го ди ну, те је за 300 
ми ли о на ве ћи од пр во бит не од лу ке о 
бу џе ту за ову го ди ну.

– По то ме се ви ди на пре дак. За мно ге 
од про је ка та са мо отво ри ли по зи ци је, 
по го то во за оне за ко је ће мо до би ти 
сред ства у ком плет ном из но су. Бу џет би 
био мно го ве ћи да смо ста вља ли це ло
куп не из но се, али по сле ће мо ре ба лан
си ма уно си ти те из но се, ка да до би је мо 
са гла сност – ре као је Сте ван Ка зи ми ро
вић. 

На по след њој скуп штин ској сед ни ци у 
овој го ди ни, због ис те ка ман да та ди рек
тор ки Цен тра со ци јал ни рад Сил ва ни 
Ла ћа рац, за в. д. ди рек то ра на пе ри од 
од шест ме се ци је по но во име но ва на 
Сил ва на Ла ћа рац, ди пло ми ра на пси хо
ло шки ња. 

Та ко ђе, усво јен је про грам ра да ЈП 
„Ко му на лац“ за 2020. го ди ну.

С.Џакула

ОливераФилиповићПротић АлександарЈоцић
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Скупштинаместо
доношењаважниходлука

Благовремено
смодоносили

свеважнеодлуке,
ималисмоврло

конструктивнурасправу,
нијебилоинцидената,

владаојекоректан
односиопозиционих

странака,бароних
одборникакојису

учествовалиу
скупштинскомраду,рекао

јеСтеванКовачевић

Буџет за наред ну годи ну је сва ка ко 
нај ва жни ја одлу ка, коју пред крај 
сва ке годи не доно се одбор ни ци у 

скуп шти на ма локал них само у пра ва. 
Тако је било и на послед њој сед ни ци 
СО Рума која је одр жа на 17. децем
бра, а о томе, као и о функ ци о ни са њу 
Скуп шти не раз го ва ра мо са Сте ва ном 
Кова че ви ћем, пред сед ни ком СО Рума.

Штаможетедакажетеобуџетуза
2020.годину?

– Ово је буџет који је на тра гу кон ти
ну и те та који смо успо ста ви ли послед
њих годи на, да из годи не у годи ну, 
пла ни ра на сред ства у буџе ту буду све 
већа, али и да буџет буде реа лан. За 
2020. годи ну пла ни ра но је да при ход на 
стра на буде нешто пре ко 2,2 мили јар
де дина ра. То је заи ста рекор дан 
буџет. Ја сам убе ђен да ће он бити 
оства рен и да гра ђа ни општи не Рума у 
2020. годи ни могу оче ки ва ти реа ли за
ци ју зна чај них про је ка та које смо наја
вљи ва ли. Град ња котлар ни це у насе
љу Тивол је у току, а наред не годи не 
ће бити запо че та нова зна чај на инве
сти ци ја, изград ња котлар ни це у насе
љу Соли дар ност. Тако ћемо ста ви ти 
тач ку на дуго го ди шњу аго ни ју ЈПа 
„Стам бе но“ и помо ћи ћемо да буду 
реше ни про бле ми овог пред у зе ћа. 
Испла ни ра ли смо сред ства за реа ли
за ци ју про јек та рекон струк ци је ули ца 

15. август и 15. мај, две зна чај не сао
бра ћај ни це које ће у знат ној мери рас
те ре ти ти сао бра ћај кроз цен трал ну 
град ску зону. Пла ни ра ли смо и зна чај
на издва ја ња за соци јал на дава ња. А 
на нашу пре по зна тљи вост сва ка ко ће 
ути ца ти и одлу ка о бес плат ним уџбе
ни ци ма за све основ це. Гра ђа ни могу 
оче ки ва ти да 2020. годи на буде под
јед на ко добра, ако не и успе шни ја од 
ове. Наста ви ће мо тренд раз во ја, прак
су реал ног и балан си ра ног буџет ског 
финан си ра ња. Наша општи на има 
лепу пер спек ти ву, а уко ли ко буде мо 
одго вор но и при ље жно ради ли, мно ге 
изу зет не вести ће се чути из наше 
општи не.

Како оцењујете скупштински рад
уовојгодини?

– У сва кој годи ни, оне одлу ке које су 
у вези са буџе том јесу нај зна чај ни је, 
али оно што желим да апо стро фи рам 
јесте да је СО Рума и ове годи не била 
рев но стан парт нер извр шној вла сти у 
реа ли за ци ји раз вој них про је ка та у 
рум ској општи ни. Свим про јек ти ма 
који мора ју да доби ју сагла сност, по 
Ста ту ту и закон ским одред ба ма, Скуп
шти на нијед ног момен та није била 
„уско грло“. Бла го вре ме но смо доно си
ли све важне одлу ке, има ли смо врло 
кон струк тив ну рас пра ву, није било 
инци де на та, вла дао је корек тан однос 

и опо зи ци о них стра на ка, бар оних 
одбор ни ка који су уче ство ва ли у скуп
штин ском раду. Нажа лост, посто је 
одбор ни ци који током ове годи не нису 
уче ство ва ли у раду нијед не сед ни це 
СО Рума. Ваљ да су мисли ли да тако 
дају допри нос раз во ју општи не, но, 
њихо во је пра во да тако про це њу ју. 
Скуп шти на је отво ре на за све, демо
крат ски прин ци пи важе, а ја сам се 
тру дио да пред став ни ци ма опо зи ци је 
дам и више про сто ра него што Послов
ник дозво ља ва, упра во зато што је 
она, пока зу ју ћи спрем ност да уче ству
је у рас пра ви, пока за ла и спрем ност 
да зајед но ради мо за опште добро 
гра ђа на. Ово је била добра годи на 
када је реч о скуп штин ском раду. Све 
одлу ке смо доно си ли без већих трза
ви ца и мислим да смо били добар 
репре зент демо крат ских одно са и 
прин ци па у нашој локал ној зајед ни ци.

Шта бисте пожелели Румљанима
унаступајућојгодини?

– Свим гра ђа ни ма желим срећ ну и 
успе шну Нову годи ну. Пре све га, 
желим им добро здра вље, поро дич ну 
сре ћу, бла го ста ња и успе хе на послов
ним пла но ви ма. Тре ба ло би да сви 
даје мо мак си ма лан допри нос, у гра ни
ца ма сво јих могућ но сти, и несум њи во 
ће нам сви ма бити мно го боље.

С.Џакула

СтеванКовачевић
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САРАДЊАОПШТИНЕИДОМАЗДРАВЉА

Стерилизаторнапоклон

Рум ски Дом здра вља до био је 
још јед ну до на ци ју од ло кал не 
са мо у пра ве, а реч је но вом уре

ђа ју за сте ри ли за ци ју ме ди цин ских 
ин стру ме на та и са ни тет ског ма те ри
ја ла, ко ји је био нео п хо дан овој здрав
стве ној уста но ви. На и ме, Дом здра
вља је имао два ау то кла ва, али су 
ови уре ђа ји на ба вље ни пре ви ше 
де це ни ја и би ли су у ве о ма ло шем 
ста њу. При мо пре да ја но вог уре ђа ја је 
оба вље на 18. де цем бра, а том при
ли ком је пред сед ник Оп шти не Сла
ђан Ман чић ин фо р ми сао да је реч о 
но вом aпарату вред ном че ти ри ми ли
о на ди на ра. 

–То ни је је ди но ула га ње у Дом 
здра вља, са мо у овој го ди ни смо 
из дво ји ли око 10 ми ли о на ди на ра за 
уна пре ђе ње услу га ко је пру жа ова 
уста но ва при мар не здрав стве не 
за шти те. По чет ком го ди не ло кал на 
са мо у пра ва је ку пи ла два пут нич ка 
ау то мо би ла, фи нан си ра ли смо опре

ма ње ме ди цин ских ам бу лан ти и спе
ци ја ли за ци ју док то ра спорт ске ме ди
ци не – ре као је Сла ђан Ман чић. 

Он је ука зао да је Дом здра вља 
„Ру ма“ је дан од рет ких до мо ва здра
вља ко ји не ма фи нан сиј ских про бле
ма, не ма ду го ва ња, по слу је по зи тив
но, баш као и апо те ке ко је по слу ју у 
окви ру До ма здра вља. 

– То по ка за је, да уз по др шку ло кал
не са мо у пра ве, ме наџ мент уста но ве, 
пред во ђен ди рек то ри цом Је ле ном 
Сто ја нац Мра че вић, ра ди до бро и 
од го вор но свој по сао – за кљу чио је 
Сла ђан Ман чић.

Ди рек тор ка др Је ле на Сто ја нац 
Мра че вић је за хва ли ла на до на ци ји и 
до да ла да се још јед на по слов на 
го ди на успе шно при во ди кра ју. 

– За хва љу ју ћи ло кал ној са мо у пра
ви обез бе ђе на су сред ства за ку по ви
ну ау то кла ва ко ји је од огром ног зна
ча ја за до бро спро во ђе ње сте ри ли за
ци је. Ау то клав но ви је ге не ра ци је омо

гу ћи ће сте ри ли за ци ју ин стру ме на та и 
са ни тет ског ма те ри ја ла на по у здан и 
са вре мен на чин. Са мим тим ква ли тет 
пру же них услу га и без бед ност на ших 
па ци је на та по диг ну та је на је дан ви ши 
ни во. До са да смо има ли до тра ја ле, 
ста ре апа ра те. Је дан апа рат је стар 
пре ко 30 го ди на, а дру ги пре ко 10 
го ди на, с тим да је ње гов ка па ци тет 
био ја ко ма ли. Но ви ау то клав има 
ка па ци тет од 160 ли та ра, то је пар ни 
сте ри ли за тор под при ти ском – ука за
ла је др Сто ја на Мра че вић.

Та ко ђе, не дав но су и сред ства од 
на гра де за тран спа рент ност и уче
шће јав но сти у ра ду ло кал не са мо у
пра ве ис ко ри шће на за на бав ку ул тра
звуч ног апа ра та и три тен са за Слу
жбу фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би
ли та ци је. То је на гра да Стал не кон
фе рен ци је гра до ва и оп шти на ко ју је 
до би ла ло кал на са мо у пра ва и ње на 
вред ност је би ла 3.000 до ла ра.

С.Џакула

Примопредајановогстерилизатора
Новистерилизаторвредан
четиримилионадинара

ДОМЗДРАВЉА

Додатних100вакцинапротивгрипа
У окви ру додат не рас по де ле вак ци на про тив гри па, рум

ски Дом здра вља је добио још 100 доза које су рас по ре ђе
не делом по сео ским амбу лан та ма, а делом на слу жбе у 
самом Дому здра вља. Оне су биле наме ње не за нај у гро
же ни је паци јен те, дакле, аст ма ти ча ри ма, дија бе ти ча ри
ма и срча ним боле сни ци ма. У сред стви ма инфор ми са ња 
је истак ну то да још није касно да лица са меди цин ским 
инди ка ци ја ма доби ју вак ци ну. Дом здра вља је у првој 
поде ли у окто бру добио укуп но 2.650 доза, а од тог бро ја 

је 150 било наме ње но за Герон то ло шки цен тар „Срем“. 
Оста ле вак ци не су дистри бу и ра не у села рум ске општи
не и слу жбе Дома здра вља – општу меди ци ну, меди ци ну 
рада, педи ја три ју и пре вен ци ју.

За раз ли ку од прет ход них годи на, ове годи не је вла да ло 
вели ко инте ре со ва ње Румља на. Сто га су вак ци не које су 
доби је не поло ви ном окто бра биле утро ше не за два де се
так дана.

С.Џ.
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Једнаковажнисвиграђани
Про шло је две годи не од послед

њих локал них избо ра у Пећин
ци ма када је Срп ска напред на 

стран ка осво ји ла нај бо ље избор не 
резул та те које је нека стран ка има ла 
од почет ка више пар тиј ског систе ма у 
Срби ји, што за општин ско руко вод
ство СНСа пред ста вља огром ну 
одго вор ност пре ма гра ђа ни ма. Поло
ви на ман да та је пра во вре ме да се 
суми ра ју резул та ти доса да шњег рада 
како би се одре ди ла дина ми ка наред
них посло ва, откло ни ли евен ту ал ни 
про пу сти и обез бе ди ла сме лост у 
наред ном изла ску на тест пове ре ња 
гра ђа на. Поло ви на ман да та био је 
повод за раз го вор са пове ре ни ком 
пећи нач ког Општин ског одбо ра 
СНСа Мило ра дом Пан ти ћем. 

Када сте на изборима добили
огромно поверење грађана, које
стекључнециљевеималииколико
сте успели да их остварите до
сада?

– Кључ ни циљ Срп ске напред не 
стран ке у општи ни Пећин ци је увек 
исти, а то је бољи живот наших гра ђа
на. Пре све га, нео п ход но је да се 
нашим гра ђа ни ма обез бе ди егзи стен
ци ја – да им се пру жи могућ ност да 

сво јим радом зара де за себе и поро
ди цу. Због тога вели ку енер ги ју ула
же мо и ула га ће мо у при вла че ње 
инве сти то ра који гра де нове пого не у 
нашој општи ни и на тај начин отва ра ју 
нова рад на места. На том пољу, без 
лажне скром но сти могу да кажем да 
општи на Пећин ци, од када је води 
Срп ска напред на стран ка, има резул
та те какви ма не може да се похва ли 
веро ват но нијед на општи на у Срби ји. 
Пре ма пода ци ма из окто бра 2019. 
годи не, на еви ден ци ји Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње је било 
само 737 неза по сле них. Циљ који је 
поста вио наш пред сед ник Алек сан
дар Вучић – да се у Срби ји достиг не 
јед но ци фре на наза по сле ност, у 
општи ни Пећин ци је већ оства рен и 
сада посао може да про на ђе сва ко ко 
жели да ради. Гра ђа ни пре по зна ју 
такву поли ти ку Срп ске напред не 
стран ке и због тога има мо тако вели ку 
подр шку.

Говорили сте да су за Српску
напредну странку једнако важни
сваки грађанин и свако место у
општини.Далијетимкојируково
диопштином,аизакогастојиСНС
својим ауторитетом и поверењем,

испунио ваша очекивања и да ли
заиста обезбеђује једнаку бригу о
свима,исвакомместу?

–Поли ти ка Срп ске напред не стран
ке је да не дели гра ђа не по било ком 
осно ву. Ми, за раз ли ку од наших поли
тич ких про тив ни ка, не види мо две 
Срби је и не види мо две општи не 
Пећин ци. Сви гра ђа ни и сва насе ља 
су нам јед на ко важни. Општин ско 
руко вод ство се пона ша у скла ду са 
таквом поли ти ком. Инве сти ра се у сва 
насе ља. Сву да се рено ви ра ју врти ћи, 
шко ле, амбу лан те, обна вља се пут на 
инфра струк ту ра... То су инве сти ци је 
од којих кори сти има ју сви наши гра
ђа ни. У инфра струк тур не про јек те у 
свим насе љи ма наше општи не до 
сада су уло же не сто ти не мили о на 
дина ра. Знам да се гра ђа ни ма често 
чини да је неко насе ље доби ло више, 
и то је људ ски. Али, неки од нај ве ћих 
инфр струк тур них про је ка та нису 
наме ње ни само насе љу у којем су 
реа ли зо ва ни, већ од њих има ју кори
сти сви гра ђа ни наше општи не. Када 
ула же мо у инфра струк ту ру у Шима
нов ци ма, да бисмо ство ри ли усло ве 
за раз вој при вре де и отва ра ње нових 
рад них места, то доно си бољи живот 
свим гра ђа ни ма наше општи не, јер је 

ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕ,мрЖЕЉКОТРБОВИЋ

Реалнаочекивања
–јошбољанареднагодина

– Насе ља која су довољ но дале ко од 
град ске вре ве која убр за ва живот, а успо
ра ва посло ва ње, а опет су довољ но бли
зу да кори сте све погод но сти вели ког 
гра да, одав но су вео ма при влач на у раз
ви је ним земља ма све та и поста ју све 
атрак тив ни ја у Срби ји. За такав ста тус 
сво јих насе ље них места општи на Пећин
ци је у послед њих неко ли ко годи на обез
бе ди ла гото во све усло ве, било да је реч 
о усло ви ма за сва ко днев ни живот или 
пак за посло ва ње. Ипак, убр зан при вред
ни раз вој уве ћа ва потре бе даљег раз во ја 
инфра струк ту ре и свих обли ка дру штве
ног стан дар да, тако да ће и годи на која 
оста је за нама у пећи нач кој општи ни 
бити запам ће на по вели ким про јек ти ма 
од којих су неки и завр ше ни, а дру ги су 
озбиљ но одма кли у сво јој реа ли за ци ји – 
каже у раз го во ру за наше нови не пред
сед ник Општи не мр Жељ ко Трбо вић.

Које пројекте у 2019. години бисте
издвајиликаонарочитоважне?

– Као изу зет но важан про је кат, чију 
реа ли за ци ју смо запо че ли кра јем годи не, 
издво јио бих изград њу нове пред школ ске 
уста но ве у Шима нов ци ма. Реч је о објек

ту од 1.700 ква драт них мета ра, вред ном 
120 мили о на дина ра, на који се дуго 
чека ло, а који је изу зет но потре бан не 
само роди те љи ма из Шима но ва ца, већ и 
мно гим запо сле ним роди те љи ма из дру
гих насе ља наше општи не који би желе
ли да дете упи шу у вртић тамо где раде. 
То је до сада било немо гу ће, јер ста ри 
про стор нема потре бан капа ци тет, али са 
изград њом нове згра де листе чека ња ће 
у пот пу но сти бити уки ну те. Још један 
вели ки инфра струк тур ни про је кат који је 
при кра ју јесте изград ња кана ли за ци о не 
мре же у Доњем Товар ни ку. Рекон стру и
са но је неко ли ко важних сао бра ћај ни ца 
– коло воз у Голу би нач кој ули ци у Шима
нов ци ма и у ули ца ма Школ ској и Бра ће 
Крстић у Пећин ци ма, а сани ра на је и део
ни ца пута Субо ти ште – Огар. При самом 
кра ју је рекон струк ци ја пута Пећин ци – 
Попин ци, као и над во жња ка који се нала
зи на тој део ни ци. Основ на шко ла и пред
школ ска уста но ва у Бре ста чу доби ле су 
цен трал но гре ја ње са модер ним котлом 
на пелет. У Пећин ци ма су у току радо ви 
на уре ђе њу трга испред месног хра ма. 
Сигур но сам нешто и про пу стио да поме
нем. Било је доста мањих инве сти ци ја у 

свим насе љи ма наше општи не који ма 
смо реша ва ли гору ће про бле ме у насе
љи ма.

Колико сте током ове године били
отворенизасугестијеграђанаотомеу
које послове треба хитно улагати, а
којимогудасачекају? 

– При о ри те те за инве сти ра ње одре ђу
је мо упра во на осно ву тога шта нам гра
ђа ни кажу да им је у датом тре нут ку нај
по треб ни је. Нарав но, поне кад, посеб но 
када су у пита њу ску пи про јек ти, иако смо 
све сни про бле ма, нисмо увек у ста њу да 
одмах обез бе ди мо сред ства за њего во 
реша ва ње. То не зна чи да ћемо од тог 
про јек та оду ста ти. Нај бо љи при мер је пут 
Шима нов ци – Деч – Пре ка кал др ма – 
Аша ња који је у заи ста лошем ста њу и 
којем је нео п ход на пот пу на рекон струк
ци ја. Нажа лост, реч је о ску пој инве сти ци
ји за коју нисмо успе ли да обез бе ди мо 
сред ства у овој годи ни. То ни у ком слу ча
ју не зна чи да ћемо од ове инве сти ци је 
оду ста ти. Обе ћа на нам је подр шка од 
стра не Мини стар ства гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре и надам се 
да ћемо на про ле ће кре ну ти са радо ви
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ма. Ми ника да не оду ста је мо од зацр та
них про је ка та, само нам је поне кад за 
њихо ву рели за ци ју потреб но више вре
ме на.

Зацрталистетристратешкаправца
развојаопштине:привреда,пољопри
вреда и туризам. Да ли су све три
правца била једнако заступљена у
активностима општинског руковод
ства и да ли сте добили очекивану
подршкуРепубликеиПокрајине? 

– Не запо ста вља мо није дан пра вац 
раз во ја општи не, само су резул та ти на 
пољу при вре де нај ви дљи ви ји. Годи ну 
завр ша ва мо са све га 737 неза по сле них у 
нашој општи ни и то је изу зе тан резул тат, 
каквим мало која локал на само у пра ва у 
Срби ји може да се похва ли. Има мо 
одлич ну сарад њу и са Репу бли ком, и са 
Покра ји ном, и њихо ва подр шка нам је 
дра го це на. Покра јин ска и репу блич ка 
вла да су обез бе ди ле број не под сти ца је у 
пољо при вре ди, посеб но за обно ву меха
ни за ци је, са повра ћа ји ма који се кре ћу од 
50 до 70 одсто уло же них сред ста ва. Ми 
се тру ди мо да сви пољо при вред ни ци 
буду бла го вре ме но оба ве ште ни о кон кур
си ма за под сти цај на сред ства путем 
модер ног СМС сер ви са, чије смо уво ђе
ње финан си ра ли нашем Удру же њу пољо
при вред них про из во ђа ча. Пољо при вред
ни ци од Удру же ња и општин ске Кан це ла
ри је за локал ни еко ном ски раз вој доби ја ју 
и помоћ у при ку пља њу доку мен та ци је 
потреб не да би апли ци ра ли за сред ства. 
Поред тога, пољо при вред ним газдин стви

мрЖељкоТрбовић

огро ман број наших гра ђа на из свих 
насе ља про на шао запо сле ње у 
Шима нов ци ма. Нај све жи ји при мер је 
нова згра да пред школ ске уста но ве у 
Шима нов ци ма, вред на 120 мили о на 
дина ра. Од ове капи тал не инве сти ци
је кори сти ће има ти не само роди те
љи у Шима нов ци ма, већ и мно ги 
роди те љи из оста лих насе ља који 
раде у Шима нов ци ма и који ће дете у 
вртић упи са ти ту где раде. Још један 
добар при мер је спорт ска хала у 
Доњем Товар ни ку. Ни она није изгра
ђе на само за Товар ник. У њој данас 
тре ни ра ју и игра ју зва нич не утак ми це 
мно ги клу бо ви из целе општи не, а ту 
се одр жа ва ју и сва већа школ ска так
ми че ња. Када се уло жи 40 мили о на у 
при ступ ни пут у рад ној зони Сибач, на 
оби ла зни ци око Пећи на ца, са циљем 
да се и ту дове ду нови инве сти то ри и 
отво ре нова рад на места, то нису 
рад на места само за Пећин ча не и 
Сиба ча не, већ за све гра ђа не наше 
општи не. У здрав ство је до сада уло
же но бли зу 60 мили о на, нај ви ше у 
пећи нач ки Дом здра вља, али ту се 
лече сви гра ђа ни наше општи не. 
Општи на Пећин ци је недав но пот пи
са ла уго вор са „Срби ја га сом“ за гаси
фи ка ци ју свих насе ља наше општи не, 
а не за само чети ри насе ља како су то 
ура ди ли наши прет ход ни ци. Када је 
пред сед ник Вучић наја вио ула га ња у 
кана ли за ци о не мре же, Општи на је 

МилорадПантић
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ма сва ке годи не обез бе ђу је мо бес плат ну 
ана ли зу земљи шта, а већ годи на ма ула
же мо зна чај на сред ства у уре ђе ње атар
ских путе ва и канал ске мре же у ата ри ма 
наших села. Тури зам је до пре само неко
ли ко годи на био у пот пу но сти запо ста
вљен и то до те мере да тури стич ка орга
ни за ци ја, из мени пот пу но несхва тљи вих 
раз ло га, није ни посто ја ла. Ми смо осно
ва ли Тури стич ку орга ни за ци ју и за само 
неко ли ко годи на завр ше на је реста у ра ци
ја етно кућа у Купи но ву и Ога ру, а у 
Доњем Товар ни ку је изгра ђе на репли ка 
Сви њар ске коле бе. Ови лока ли те ти сада 
из годи не у годи ну при вла че све више 
тури ста. У раз вој тури зма је у прет ход ном 
пери о ду уло же но пре ко 10 мили о на дина
ра, а ове годи не тури стич ка пону да наше 
општи не допу ње на је елек трич ним мини
бу сом, којим се посе ти о ци возе по обо ду 
Обед ске баре.

За квалитет живота су важни и
здравствена заштита, и квалитетно
образовање. Колико је Општина ове
годинеуложилауздравствоиобразо
вање?

– У обра зо ва ње систе мат ски ула же мо 
већ годи на ма јер смо објек те обра зов них 
уста но ва зате кли у јако запу ште ном ста
њу. Ула га ли смо у објек те у свим насе љи
ма, а нај ве ћа инве сти ци ја је била изград
ња нове згра де Тех нич ке шко ле у Пећин
ци ма, вред на 60 мили о на дина ра.
Изград ња је завр ше на, а пред сто ји нам 
опре ма ње наме шта јем и настав ним 
сред стви ма. У новом објек ту наши сред
њо школ ци ће има ти усло ве за уче ње 
какве има ју њихо ви вршња ци у мно го 

већим сре ди на ма. Нај ве ћа инве сти ци ја у 
овој годи ни јесте већ поме ну та изград ња 
новог објек та пред школ ске уста но ве у 
Шима нов ци ма. У уна пре ђе ње здрав ства 
смо прет ход них годи на уло жи ли бли зу 60 
мили о на. Рено ви ра не су амбу лан те у 
свим насе љи ма, а у Бре ста чу и Срем
ским Миха љев ци ма су изгра ђе не нове 
амбу лан те. Завр ше на је спољ на рекон
струк ци ја прве згра де Дома здра вља у 
Пећин ци ма, на којој је заме ње на и ком
плет на кров на кон струк ци ја. Само током 
ове годи не Дом здра вља је добио нови 
ултра звуч ни апа рат за слу жбу ради о ло
ги је, као и мобил ни ултра звук и ново 

вози ло за рад на тере ну. Све то је зна чај
но побољ ша ло ква ли тет здрав стве них 
услу га за наше гра ђа не.

Пећинцисуопштинакојајеусамом
врху у Србији по разноврсним обли
цима подршке породици и подстица
њу наталитета. Да ли сте задовољни
онимштојеОпштинаовегодинеучи
ниланатомпољуидалипланиратеи
некеновемерезанареднугодину?

– Све мере за под сти ца ње ната ли те та 
из прет ход них годи на задр жа ли смо и у 
2019. годи ни – од јед но крат ног нов ча ног 
додат ка за ново ро ђен чад у изно су од 

Доделаједнократногновчаногдодатказановорођенчад

одмах кре ну ла у изра ду про је ка та 
кана ли за ци је за сва насе ља. Таквих 
при ме ра је мно го. Када су у пита њу 
мање инве сти ци је, њих има мо у свим 
насе љи ма и тру ди мо се да у сва ком 
насе љу обез бе ди мо ква ли тет не усло
ве за живот.

СНС, у Пећинцима бар, није
активна само уочи избора, напро
тив, њени чланови показују не

самоспремностзаконкретнеакци
јекојесаизбориманемајувезејер
су далеко одњих, већ и солидар
ностсасвимграђанима.Умноштву
таквихакција,којебистеиздвојили
каонарочитоважне?

–Нисам сигу ран да могу да издво
јим неку акци ју као важни ју од оста
лих. Наши акти ви сти су за нешто 
више од годи ну дана реа ли зо ва ли 
пре ко 120 акци ја у свих 15 насе ља, 

од тога пре ко 30 хума ни тар них. И све 
су важне. Општин ски одбор не одре
ђу је месним одбо ри ма које акци је да 
реа ли зу ју, већ они сами одлу чу ју шта 
је њихо вом насе љу нај по треб ни је. 
Због тога сва ка акци ја на свој начин 
допри но си бољем живо ту у нашим 
насе љи ма, било да је реч о уре ђе њу 
јав них и зеле них повр ши на, деч јих 
игра ли шта, повр ши на испред кућа у 
који ма нико не живи, пут них поја се ва 
или о при купљњу гар де ро бе за гра
ђа не сла би јег мате ри јал ног ста ња, 
помо ћи ста рач ким и самач ким дома
ћин стви ма коше њем зеле них повр
ши на испред кућа, у дво ри шти ма и 
воћ ња ци ма, тесте ре њу и цепа њу 
огрев ног дрве та ста ри јим гра ђа ни ма, 
пре во зу до амбу лан те за тешко 
покрет на лица и при ку пља њу књи га и 
школ ског при бо ра за децу из сиро ма
шни јих поро ди ца са више деце. Сва
ка акци ја је допри не ла локал ној 
зајед ни ци и због тога сам изу зет но 
захва лан нашим акти ви сти ма, јер 
пока зу ју висок ниво све сти о потре би 
да се при ско чи у помоћ они ма који ма 
је помоћ нај по треб ни ја.

Постојилиинештоурадустран
кеиопштинскогруководствачиме
нистезадовољни? Штабистепро
менилиилипоправилиунаредном
периоду?

–Ја сам нека ко увек неза до во љан 
брзи ном којом се реа ли зу ју инве сти
ци је, посеб но оне капи тал не. Ту ми се 

КрснаславаСНС
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ПолагањекаменатемељцазавртићуШимановцима

40.000 дина ра, пре ко бес плат ног борав ка 
у врти ћу за тре ће и четвр то дете у поро
ди ци, и за јед но од деце у поро ди ца ма са 
бли зан ци ма, до сти пен ди ра ња сту де на та 
и суб вен ци о ни са ња пре во за сту ден ти ма 
и сред њо школ ци ма. Од ове годи не уво
ди мо још јед ну нову меру – сва кој поро
ди ци која доби је ново ро ђен че, купи ће мо 
на поклон ауто седи ште. Ове мере дају 
резул та те и у општи ни Пећин ци послед
њих годи на број ново ро ђе них не опа да, 

што ме посеб но раду је, али још увек 
нема мо пози ти ван при ра штај и зато ћемо 
и наред них годи на издва ја ти из буџе та 
зна чај на сред ства за под сти ца ње ната
ли те та. 

Штаграђанимогудаочекујуунаред
нојгодини,кадајеречоинвестиција
ма?

– Посеб но бих издво јио три инве сти ци
је у обра зов не уста но ве. Основ на шко ла 

у Кар лов чи ћу ће бити ком плет но рекон
стру и са на. За ову инве сти ци ју, вред ну 90 
мили о на дина ра, већ је рас пи са на јав на 
набав ка. Шко ла у Купи но ву, исто тако, 
биће рекон стру и са на и уско ро оче ку јем 
да буде рас пи са на јав на набав ка за ову 
рекон струк ци ју, вред ну 230 мили о на 
дина ра. Основ ној шко ли у Пећин ци ма ће 
тако ђе бити посве ће на пажња, а про це
ње на вред ност рекон струк ци је јесте 130 
мили о на дина ра.  С.Велимировић

увек чини да је могло брже. Нека да је 
то реал но, а нека да је то само мој 
ути сак. Када су у пита њу капи тал ни 
про јек ти, не зави си све увек само од 
локал не само у пра ве и то увек иде 
нешто спо ри је него што ја оче ку јем. 
Тре нут но сам нај не за до вољ ни ји што 
ове јесе ни нисмо успе ли да кре не мо у 
рекон струк ци ју пута Шима нов ци – 
Деч – Пре ка кал др ма – Аша ња, који је 
ракрана наше пут не инфра струк ту

ре. За ову инве сти ци ју обе ћа на нам је 
подр шка Мини стар ства гра ђе ви нар
ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре и 
ја се надам да ћемо захва љу ју ћи тој 
подр шци на про ле ће кре ну ти са 
рекон струк ци јом. Када сагле дам све 
што је општи на Пећин ци пости гла од 
када је води Срп ска напред на стран
ка има мо раз ло га да буде мо задо
вољ ни, али још мно го посла је пред 
нама, а ја сам склон да увек више 

гле дам у оно што тре ба да се ура ди, 
него у оно што је већ ура ђе но. 

Собзиромнатоколикостеура
дили за протекледве године, уко
лико буду парлентарни избори
наредне године, какав резултат у
Пећинцимаочекујете?

– Не волим да лици ти рам, али 
пове ре ње гра ђа на у Срп ској напред
ној стран ци расте већ годи на ма и не 
веру јем да резул тат на наред ним 
избо ри ма може бити бит но дру га чи ји, 
него на прет ход ним. Гра ђа ни пре по
зна ју нашу поли ти ку. Они виде да 
тамо где дру ги нуде поде ле, ми нуди
мо једин ство, где дру ги нуде наси ље, 
ми нуди мо мир, а где дру ги нуде поли
тич ке паро ле, ми нуди мо рад. Упра во 
резул та ти тог сва ко днев ног рада су 
оно чиме ми мора мо да се бави мо, а 
гра ђа ни су то увек уме ли да оце не и 
сигу ран сам да ће тако бити и на 
наред ним избо ри ма.

Којупорукубистепослалиграђа
нимауочипредстојећихновогоди
шњихибожићнихпразника?

–Пра зни ци су увек вре ме када тре
ба да се посве ти мо пре све га поро ди
ци, али и јед ни дру ги ма. Да про на ђе
мо ства ри које нас ује ди њу ју, уме сто 
раз ли ка које нас раз два ја ју и да са 
опти ми змом погле да мо у будућ ност, 
јер када смо једин стве ни, боља 
будућ ност нам је изве сна.

СветланаВелимировић
АктивистиСНСреализовалипреко120акција
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ВЛАДИМИРГАК,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕ

Наставаккапиталних
инвестицијаиу2020.години

Чел ни људи општи не Инђи ја у 
прет ход ним годи на ма наја вљи
ва ли су да ће та локал на само у

пра ва до 2020. годи не поста ти нај ве ће 
гра ди ли ште у Сре му и на кра ју 2019. 
годи не може се рећи да је циљ и 
оства рен. Само у току годи не, која се 
бли жи кра ју, реа ли зо ван је низ инфра
струк тур них про је ка та и вра ћен је нај
ве ћи део насле ђе них дуго ва ња. 

Вла ди мир Гак, чел ни човек ове 
срем ске локал не само у пра ве на кра ју 
2019. годи не каже да, када сагле да 
ком плет ну ситу а ци ју, може рећи да је 
задо во љан оним што је у ура ђе но и 
током прет ход них 12 месе ци, али и у 
послед ње три годи не, коли ко се он 
нала зи на тој, нај ва жни јој функ ци ји у 
гра ду.

 Морам бити задо во љан када све 
сабе ре мо и оду зме мо, јер смо има ли 
неко ли ко суд ских пре су да, које су 
опте ре ти ле буџет и вра ти ли смо око 
350  мили о на дина ра насле ђе них дуго
ва ња. Упра во та дуго ва ња, са дру ге 
стра не, су нам оне мо гу ћи ла да реа ли
зу је мо неке капи тал не инве сти ци је 
које смо пла ни ра ли рекао је пред сед

ник Гак и додао да нису сви дуго ви 
вра ће ни али да је опо ра вљен буџет 
како би могло да се наста ви са нор
мал ним функ ци о ни са њем. 

 Ипак, успе ли смо да ове годи не 
реа ли зу је мо исто риј ски про је кат 
асфал ти ра ња свих неас фал ти ра них 
ули ца на тери то ри ји наше општи не. 
Сма трам да је то заи ста исто риј ски 
про је кат када за само неколико месе
ци има те асфал ти ра но више од 76 
ули ца, што је више од 40 кило ме та ра 
асфал та. Поред ових, уре ди ли смо и 
низ ули ца у гра ду и у сели ма.

МНОВИНЕ:ОвегодинеуИнђијује
стиглаједнаоднајвећихинвестици
ја у целојЕвропи аишире. Јапан
ски „Тојо тајерс“  градиће своје
постројење,доклесестиглосатом
инвестицијом?
ВЛАДИМИР ГАК: Мислим да је то 

исто риј ска ствар када гово ри мо о при
вре ди, а гра ђа ни Инђи је ће тек осе ти ти 
о чему гово рим. То је инве сти ци ја која 
је поди гла ста бил ност чита ве Срби је, 
јер ће уз њу бити реа ли зо ва не и пра те
ће, које под ра зу ме ва ју нових сто ти не 

мили о на евра који ће се сли ти у буџет 
општи не Инђи ја. Ми већ сада пре го ва
ра мо за још додат них инве сти ци ја које 
ће бити реа ли зо ва не уз изград њу 
постро је ња „Тојо тајерс“. За неких пет 
годи на у буџет ће се, само од ове 
инве сти ци је, сли ти око мили он до 
мили он и по евра. Током прет ход не 
три годи не пот пи са ли смо уго во ре за 
десет нових инве сти ци ја. У фебру а ру 
или мар ту сле де ће годи не поче ће 
изград ња три постро је ња. Закон ски 
рок је да инве сти тор са град њом поч не 
у року од три годи не од дана пот пи си
ва ња уго во ра, иако би ми воле ли да 
они то учи не одмах, али нај бит ни је је 
да су се одлу чи ли да од свих зема ља 
инве сти ра ју у нашу и од свих општи на 
у општи ну Инђи ја. 

Отварањеновихраднихместаса
собомповлачијошнекеинвестици
је,например,решавањенедостатка
местаувртићима.

– Послед њи пода ци Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње кажу да има
мо вео ма ниску сто пу неза по сле но сти 
која је испод 3,40 одсто што је 1349 

M NOVINE :

ВладимирГак,председникопштинеИнђија

ОПШТИНАИНЂИЈА
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неза по сле них лица. Када то узме мо у 
обзир онда је јасно коли ко је инве сти
ци ја, изград ња новог врти ћа била зна
чај на и нео п ход на за нашу општи ну и 
роди те ље који раде. То је инве сти ци ја 
вред на око мили он евра. Ове годи не 
смо рекон стру и са ли и вртић у Бешки 
после 30 годи на као и обје кат у Новом 
Слан ка ме ну. Сада ради мо и на адап
та ци ји врти ћа у Љуко ву.

Да ли ће следеће године почети
изградњановеГрадскепијаце?

– То је, за сада, оста ло као нео ства
ре на жеља. Има мо гра ђе вин ску дозво
лу али не може мо се пона ша ти нео д
го вор но као наши прет ход ни ци. Могли 
бисмо да рас пи ше мо јав ну набав ку, да 
про ђу избо ри и да раз ми шља мо за 
две, три годи не ко ће да вра ти износ 
који ми на рачу ну Општи не у овом тре
нут ку нема мо. Не може мо се пона ша
ти нео д го вор но, пре ви ше је било 
таквих посту па ка у годи на ма иза нас и 
апсо лут но нећу да дозво лим  нео д го
вор но пона ша ње, а сигу ран сам да 
гра ђа ни то ите ка ко цене.

Хоћелисеиу2020.годининаста
вити са интензивним улагањима у
селаинђијскеопштине?

– Одмах на почет ку буџет ске 2020. 
годи не пред ви де ли смо изград њу 
капе ла у оним сели ма где ова кви 
објек ти не посто је, рекон стру и са ће мо 
домо ве кул ту ре, кре ће мо са изград
њом нове спорт ске хале у Бешки и ако 
наста ви мо овим тем пом за чети ри 
годи не има ће мо општи ну која ће бити 
непре по зна тљи ва у инфра струк тур
ном сми слу. Толи ко се ства ри сва ко
днев но ради да не може мо са вама, 
меди ји ма, све то ни да испра ти мо. 
Радо ви су већ тре ба ли да кре ну на 

рекон струк ци ји тро то а ра са ћупри ја ма 
у Новом Слан ка ме ну, од ула за из 
прав ца Инђи је до цен тра села, ради мо 
ком плет но уре ђе ње цен тра Крче ди на 
и ради ће мо рекон струк ци ју ули це 1. 
новем бра у Љуко ву. У току су радо ви 
на  ком плет ној рекон струк ци ји Ули це 
кра ља Петра у Бешки коју ради мо у 
сарад њи са Покра ји ном и чија је вред
ност око 56 мили о на дина ра. Морам 
напо ме ну ти да смо ове годи не завр
ши ли и тре ћи ну кана ли за ци је у Бешки. 

Више пута сте истакли да су
инфраструктурни радови приори
тет,алиипредусловзаразвојтури
зма у општини Инђија. Шта ће се,
конкретно, радити следеће године
потомпитању?

– Први у низу про је ка та јесте наста
вак изград ње Келт ског музе ја у Инђи
ји, који ће у вели кој мери уна пре ди ти 
тури стич ку пону ду самог места Инђи ја. 
На кон кур су Мини стар ства трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја за про јек
те раз во ја тури зма у 2019. годи ни 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Инђи ја је обез бе ди ла сред ства у изно
су од 4 мили о на за наста вак реа ли за
ци је про јек та „Рекон струк ци ја келт ског 
насе ља у Инђи ји“. Поред поме ну тих 
сред ста ва на кон кур су, издво ји ли смо 
бли зу 5 мили о на дина ра у буџе ту за 
наред ну годи ну, како бисмо музеј ста
ви ли конач но у функ ци ју. Ура ди ли смо 
ове годи не пут од Виле Стан ко вић у 
Чор та нов ци ма до Дуна ва и на тај 
начин ство ри ли основ не усло ве за 
раз вој тури зма у овом селу. Пла ни ра
мо неко ли ко про је ка та у Ста ром Слан
ка ме ну, од поста вља ња моби ли ја ра, 
уре ђе ња пешач ких ста за до сре ђи ва
ње оба ле Дуна ва и при ста ни шта.

М.Ђ.

Успелисмодаове
годинереализујемо
историјскипројекат
асфалтирањасвих
неасфалтираних

улицанатериторији
нашеопштине.
Сматрамдајето
заистаисторијски

пројекаткадазасамо
пармесециимате

асфалтирановишеод
76улица,штојевише
од40километара
асфалта,каже
ВладимирГак

Асфалтирано76улица
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Уче ни ци Основ не шко ле 
„Сло бо дан Бајић Паја“ 
при ре ди ли су 16. 

децем бра Ново го ди шњи 
слат ки базар. На ини ци ја ти ву 
настав ни це ликов не кул ту ре 
Весне Луко вић, реа ли зо ван је 
про је кат изра де, укра ша ва ња 
и про да је ново го ди шњих 
кући ца и меде ња ка, а део 
при хо да од про да је наме њен 
је у хума ни тар не свр хе – за 
купо ви ну ново го ди шњих 
паке ти ћа дру га ри ма који због 
боле сти тре нут но не поха ђа ју 
наста ву.

Школ ска кухи ња мири са ла 
је на цимет, вани лу и мед, а 
пра знич ну атмос фе ру су 
улеп ша ва ли уче ни ци, настав

ни ци, кува ри це и маме, који 
су испе кли и обо ји ли око 600 
меде ња ка раз ли чи тих обли
ка.

Сав мате ри јал за изра ду 
меде ња ка је дони ра ла ком па
ни ја „Др Еткер“ са којом, како 
кажу у овој шко ли, има ју дуго
го ди шњу успе шну сарад њу.

– Ово је био нај леп ши 
начин да у вре ме пра зни ка и 
дари ва ња при ве де мо кра ју 
прво полу го ди ште и да са 
осе ћа јем задо вољ ства да 
смо неко ме помо гли оде мо 
на зим ски рас пуст – каже 
помоћ ни ца дирек то ра пећи
нач ке Основ не шко ле „Сло
бо дан Бајић Паја“ Сла ђа на 
Буји ла.

Новогодишњислаткибазар

ПРИЗНАЊЕТУРИСТИЧКОЈОРГАНИЗАЦИЈИ

Дестинација
за„савршендан“

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Пећин ци добит ник 
је При зна ња за афир ма ци ју и про мо ци ју еко тури зма у 
2019. годи ни. Награ ду доде љу је реги о нал на онлајн 
тури стич ка плат фор ма „Disco ver Srem“ (Дис ка вер 
Срем), кре и ра на са циљем про мо ци је при род них, исто
риј ских и кул тур них вред но сти Сре ма и афир ма ци је 
тури стич ких дести на ци ја овог кра ја. Дирек тор ка ТО 
Пећин ци Љуби ца Бошко вић каже да орга ни за ци ја на 
чијем је челу интен зив но ради на поди за њу све сти 
људи о зна ча ју еко ло ги је и зашти те живот не сре ди не.

– Почет ком годи не смо уче ству ју ћи у про јек ту са РРА 
„Срем“ доби ли елек трич ни мини бус који смо назва ли 
„Зеле ни змај“. Зеле ни зато што је еко ло шки, а змај у 
част леген дар ног Зма ја Огње ног Вука. Касни је смо, 
зајед но са Јав ним пред у зе ћем „Вој во ди на шу ме“, кон ку
ри шу ћи за ЕДЕН награ ду коју доде љу је Европ ска коми
си ја за изу зет не дести на ци је Евро пе у Срби ји, пла си ра
ли нови тури стич ки садр жај: „Купа ње у све жем шум
ском вазду ху Обед ске баре“. Нови садр жај, зајед но са 
свим оста лим сег мен ти ма и лока ли те ти ма на нашој 
тури стич кој рути, чини општи ну Пећин ци иде ал ном 
дести на ци јом за „савр шен дан“, како је ока рак те ри са ла 
коми си ја ЕДЕНа – изја ви ла је Бошко вић.

Како је рекла, награ ди посеб но на зна ча ју даје чиње
ни ца да дола зи од енту зи ја ста посве ће них про мо ци ји 
Сре ма као тури стич ке дести на ци је.

– Вео ма смо поча ство ва ни што је наше насто ја ње да 
Срем учи ни мо леп шим местом за живот и зани мљи ви
јом тури стич ком дести на ци јом, пре по зна то и награ ђе но 
овом, нама вео ма дра гом награ дом, јер је доде љу је 
пор тал који добро позна је сва ки кутак ове див не реги је 
– рекла нам је Бошко вић.

ОПШТИНСКОВЕЋЕ
40.000свакомноворођенчету
иу2020.години

Општин ско веће Општи
не Пећин ци одо бри ло је 18. 
децем бра сред ства за испла ту 
јед но крат не нов ча не накна де у 
изно су од 40.000 дина ра сва кој 
поро ди ци која доби је при но ву 
током 2020. годи не.

Јед но крат на нов ча на накна
да је јед на од мера попу ла ци
о не поли ти ке коју пећи нач ка 
локал на само у пра ва спро во
ди већ годи на ма и која пре ма 
оце ни пред сед ни ка Општи не 
Пећин ци мр Жељ ка Трбо ви ћа 
несум њи во даје резул та те.

– Број ново ро ђен ча ди у 
општи ни Пећин ци не опа да и то 
нас раду је. Међу тим, још увек 
има мо нега ти ван при род ни при
ра штај и зато ћемо наста ви ти 
да пру жа мо подр шку поро ди ца
ма са децом и у наред ној годи
ни. Јед но крат на нов ча на накна
да од 40.000 дина ра је само 
јед на од мера који ма насто ји мо 
да мла дим паро ви ма у нашој 
општи ни олак ша мо одга ја ње 
деце, да им пору чи мо да нису 
сами и да могу да се осло не 

на локал ну само у пра ву. Надам 
се да ће паро ви ма који наме
ра ва ју да засну ју или про ши ре 
поро ди цу у наред ној годи ни, 
дана шња одлу ка Општин ског 
већа бити додат ни под сти цај да 
истра ју у сво јој одлу ци – рекао 
је Трбо вић.

На истој сед ни ци, већ ни ци 
су дали пози тив но мишље
ње на про гра ме посло ва ња 
у 2020. годи ни јав них кому
нал них пред у зе ћа „Водо вод и 
кана ли за ци ја“, „Путе ви општи
не Пећин ци“ и „Сава“, као и на 
про гра ме посло ва ња Аген ци
је за раз вој општи не пећин ци, 
Тури стич ке орга ни за ци је, Дома 
здра вља „Др Дра ган Фун дук“, 
пећи нач ког Црве ног крста, Цен
тра за соци јал ни рад, Народ не 
библи о те ке, Кул тур ног цен тра 
и Јав не уста но ве „Спорт ски 
цен тар“. О пла но ви ма рада за 
наред ну годи ну јав них пред у зе
ћа и уста но ва конач ну одлу ку 
доне ће одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Пећин ци на наред ној 
сед ни ци.
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Новисанитетстигао
уДомздравља

Пећи нач ки Дом здра вља „Др Дра
ган Фун дук“ јед на је од 12 здрав
стве них уста но ва из целе Срби

је који ма су 16. децем бра уру че ни 
кљу че ви нових сани тет ских вози ла са 
пра те ћом меди цин ском опре мом. 
Дирек тор ки ове уста но ве Дубрав ки 
Цвет ко вић Мићић кљу че ве новог 
сани те та уру чио је мини стар здра вља 
Зла ти бор Лон чар, у при су ству мини
стар ке прав де Неле Кубу ро вић.

Ново сани тет ско вози ло, вред но 4,8 
мили о на дина ра, зна чај но ће побољ
ша ти возни парк Дома здра вља, каже 
Дубрав ка Цвет ко вић Мићић.

– Пре две годи не смо тако ђе наба
ви ли јед но ново, ком плет но опре мље
но сани тет ско вози ло, а у међу вре ме
ну смо ком плет но ремон то ва ли два 
сани те та које има мо одра ни је, тако да 
сада рас по ла же мо са 4 исправ на и 

ком плет но опре мље на сани тет ска 
вози ла, што сва ка ко допри но си уна
пре ђе њу здрав стве не услу ге коју 
наша уста но ва пру жа гра ђа ни ма на 
тере ну – изја ви ла је Цвет ко вић Мићић. 
Дода ла је да када је у пита њу рад хит
не слу жбе, оте жа ва ју ћу окол ност 
пред ста вља само то што по нор ма ти
ви ма Мини стар ства здра вља, у одно
су на број ста нов ни ка, уста но ва на 
чијем је челу има одо бре ну само јед ну 
меди цин ску еки пу у сме ни, као и то 
што Дом здра вља нема одо бре ну слу
жбу кућ ног лече ња, па те посло ве на 
себе пре у зи ма ју хит на слу жба, патро
на жна слу жба и лека ри на тере ну.

Сред ства за набав ку 12 сани те та, у 
укуп ном изно су од бли зу 134 мили о на 
дина ра, при ку пље на су по осно ву 
одла га ња кри вич ног гоње ња – опор ту
ни те та, а рас по ре ђе на на Јав ном кон

кур су који је спро ве ло Мини стар ство 
прав де.

Мини стар Лон чар чести тао је пред
став ни ци ма здрав стве них уста но ва, 
који ма су уру че ни кљу че ви вози ла, 
иста кав ши коли ко је важно да сани те
ти као покрет не бол ни це буду у 
добром ста њу и да има ју аде кват ну, и 
исправ ну опре му која здрав стве ним 
рад ни ци ма олак ша ва посао, док паци
јен ти ма ука зу ју потреб ну помоћ.

– Посеб но захва љу јем мини стар ки 
Кубу ро вић која је пре по зна ла зна чај 
све га ово га, јер ово што ради мо у про
те клих неко ли ко годи на, могли су да 
раде и неки дру ги, а нису. Зами сли те у 
каквој бисмо данас били ситу а ци ји да 
се то ради ло и рани је, да су овим тем
пом снаб де ва ли бол ни це сани те ти ма 
и нео п ход ном опре мом – рекао је Лон
чар.

ДОМЗДРАВЉА

67превентивних
прегледа

Гра ђа ни пећи нач ке општи не били су у при ли ци 
да у неде љу, 22. децем бра, у Дому здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ у Пећин ци ма без зака зи ва ња и без 
здрав стве не књи жи це оба ве бес плат не пре вен тив
не пре гле де у интер ни стич кој амбу лан ти и у каби
не ту за ултра звук. Бес плат ни лекар ски пре гле ди се 
раде пре ма рас по ре ду Мини стар ства здра вља, а 
по речи ма Дубрав ке Цвет ко вић Мићић, дирек тор ке 
пећи нач ког Дома здра вља и спе ци ја ли сте интер не 
меди ци не, у окви ру акци је пре вен тив них пре гле да у 
неде љу је ура ђе но 67 пре гле да, од тога 33 УЗ абдо
ме на и 34 интер ни стич ких пре гле да.

Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаОпштинеПећинци.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ДОМЗДРАВЉАИРИГ

Стигаонајсавременији
ултразвучниапарат

Слу жба за здрав стве ну зашти
ту жена Дома здра вља у Ири гу 
доби ла је од  Каби не та мини

стра без порт фе ља заду же ног за 
демо гра фи ју и попу ла ци о ну поли ти ку 
проф.  др Сла ви це Ђукић Деја но вић, 
нов ултра звуч ни апа рат висо ке кла
се са 4Д тех но ло ги јом. Исто вре ме
но, Дом здра вља Ириг је сам уре дио 
ултра звуч ни каби нет, што је под ра зу
ме ва ло кре че ње, поста вља ње амби
јен тал них заве са, кли ма уре ђа ја, 
али и инста ли ра ње на зиду вели ког 
32инчног екра на пре ко кога паци
јент ки ње, у реал ном вре ме ну, могу 
пра ти ти сам ток ултра звуч ног пре гле
да.

Дирек тор Дома здра вља Ириг др 
Небој ша Ацин је иста као да је ова 
дона ци ја изу зет но зна чај на за уста но
ву, али и здрав стве ну зашти ту жена 
у ири шкој општи ни, које сада на ква
ли те тан пре глед не мора ју да путу ју 
у дру ге гра до ве или иду на при ват не 
пре гле де које пла ћа ју.

 – Има мо сада зао кру же ну цели
ну, поред кла сич них гине ко ло шких 
пре гле да, оба вља мо и кол по скоп ске 
пре гле де и скри нинг на кар ци ном 
грли ћа мате ри це и дој ке, а сада смо 
у при ли ци да оба вља мо и ква ли тет
не УЗ пре гле де. Овај апа рат је попри
лич на екс клу зи ва на нивоу при мар не 

здрав стве не зашти те, зато што је реч 
о апа ра ту висо ке кла се који  посе ду
је 4Д тех но ло ги ју, нека ко смо нави кли 
да је ова тех но ло ги ја резер ви са на за 
при ват ни сек тор. Ми  смо међу првим 
домо ви ма здра вља који има ју  ова
ко висок ниво здрав стве не зашти те у 
гине ко ло ги ји. Ова дона ци ја је вред на  
3,4 мили о на дина ра, 600.000 дина
ра је обез бе ди ла ири шка општи на, а 
Дом здра вља је сре дио УЗ каби нет – 
иста као је са задо вољ ством дирек тор 
др Небој ша Ацин.

На новом УЗ апа ра ту пре гле де 
оба вља др Кла ра Бири њи Мило са
вље вић, спе ци ја ли ста гине ко ло ги је 
и аку шер ства, која је про шла и сву 
потреб ну еду ка ци ју.

   Наше труд ни це су оду ше вље не 
што могу да оба ве УЗ пре глед на тако 
савре мен начин, поред труд ни ца, буде 
ту и чла но ва поро ди це, буду ћих тата и 
бака  који на вели ком екра ну могу да 
пра те пре гле де и  виде бебу. Ради мо 
пре гле де од самог почет ка труд но ће 
до кра ја, то под ра зу ме ва чети ри УЗ 
пре гле да, али и чешће ако је труд но ћа 
ком пли ко ва на – каже др Кла ра Бири
њи Мило са вље вић. 

Поред редов них гине ко ло шких пре
гле да , али и пре вен тив них и скри нинг 
пре гле да, у Дому здра вља Ириг ради и 
Шко ла  за труд ни це, коју буду ће маме 

поха ђа ју од 26. неде ље труд но ће.
 – Тре нут но има мо 75 труд ни ца, 

што је више него про шле годи не, зна
чи биће више беба у ири шкој општи ни 
– дода је др Бири њи Мило са вље вић.

Сте ван Кази ми ро вић, први човек 
ири шке општи не је тако ђе, изра зио 
задо вољ ство што се годи на завр ша
ва јед ном ова ко озбиљ ном дона ци јом, 
када је Дом здра вља у пита њу. 

– Ми смо се опре де ли ли, поред 
улаг ња у здрав стве ну зашти ту,  и за 
ула га ња у врти ће и шко ле. Да буде 
довољ но места за нашу децу, од 
самог рође ња, од врти ћа до  шко ла. 
Обно ви ли смо вртић у Врд ни ку и ОШ 
„Доси теј Обра до вић“ у Ири гу, а  наред
не годи не сле де вели ка  ула га ња у 
врд нич ку основ ну шко лу. Издва ја мо 
и по 25.000 дина ра за сва ко рође но 
дете. У нашим врти ћи ма нема листи 
чека ња, било је рани је мање деце, 
сада их је све више, и поку ша ва мо 
да, кроз про јек те, про ши ри мо капа ци
те те дечи јих уста но ва. Сле ди пове ћа
ње капа ци те та врти ћа у Ири гу, као и 
Нера ди ну где тре нут но, од свих села, 
има мо нај ви ше деце. Доста ради мо 
на пове ћа њу ната ли те та у Општи ни, 
јер је наша општи на мала и ако не 
ула же мо у ово оста ће мо без ста нов
ни штва – закљу чио је Сте ван Кази ми
ро вић. С.Џ.

СтеванКазимировић,дрКлараБирињиМилосављевићидрНебојшаАцин
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Реновиранафискултурнасала
ушколи„МихајлоПупин“
После више од две и 

по деце ни је чека ња 
фискул тур на сала у 

окви ру Сред ње тех нич ке шко
ле „Михај ло Пупин“ у Инђи ји 
у пот пу но сти је рено ви ра
на захва љу ју ћи ује ди ње ним 
сред стви ма Општи не и Покра
јин ске вла де. Тим пово дом 
инђиј ску шко лу посе ти ли су 
пот пред сед ник Покра јин ске 
вла де Ђор ђе Мили ће вић и 
покра јин ски секре тар за спорт 
и омла ди ну Вла ди мир Батез.

– Након две и по деце ни је, 
пет сто ти на уче ни ка ове сред
ње шко ле има ју аде кват не 
усло ве за наста ву физич ког 
вас пи та ња, али и за рекре
а тив но бавље ње спор том – 
рекао је Мили ће вић и додао 
да је у обно ву сале уло же но 
пет мили о на дина ра.

Како су иста кли пред став
ни ци Вла де Вој во ди не, ово је 
само један у низу про је ка та 
обно ве спорт ске инфра струк
ту ре које Покра јин ски секре
та ри јат за спорт и омла ди ну 
реа ли зу је широм Вој во ди не.

– У про те клом пери о ду 
акце нат је био на рекон струк
ци ји спорт ских тере на и хала, 
пре све га у шко ла ма, како би 
се мла ди ма обез бе ди ли ква
ли тет ни усло ви за бавље ње 
спор том. Могу да наја вим да 
је у буџе ту за 2020. пред ви ђе
но више нов ца за про јек те који 
се тичу спор та и омла ди не – 
рекао је Мили ће вић.

У окви ру посе те општи ни 
Инђи ја, Мили ће вић и Батез 
посе ти ли су и про сто ри је које 
кори сти сто но те ни сер ски клуб 
где је уру че на опре ма за сто
ни тенис купље на у окви ру 
про јек та „Соци јал на инте гра
ци ја кроз пара спорт – Para in
spi red“.

– Овај пре ко гра нич ни про је
кат је изу зет но важан за наше 
гра ђа не са инва ли ди те том, јер 
им омо гу ћа ва соци јал ну инте
гра ци ју и бавље ње спор том 
на аде ква тан начин. Покра
јин ски секре та ри јат за спорт 
је у про те клом пери о ду са 12 

мили о на дина ра подр жао 21 
про је кат у општи ни Инђи ја – 
под се тио је Вла ди мир Батез.

Он је изра зио уве ре ње и да 
ће се током сле де ће годи не 
спорт ска хала у Инђи ји наћи 
на мапи спорт ске инфра струк
ту ре у Вој во ди ни.

Дома ћин ове посе те, пред
сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак иста као  је да је 
сарад ња са Покра ји ном на 
завид ном нивоу, да спорт ски 
колек ти ви у тој општи ни из 
годи не у годи ну има ју веће 
бyџете, те да је само 2019. 
издво је но 125 мили о на дина

ра за спорт ску инфра струк ту
ру и спорт ске колек ти ве.

– Сва ки спорт ски колек
тив добио је нео п ход на сред
ства, која су ове годи не нај ве
ћа у исто ри ји спор та у нашој 
општи ни. Тако ђе, ради мо 
доста на побољ ша њу усло ва 
за бавље ње спор том у сми
слу спорт ске инфра струк ту ре, 
те ћемо тако конач но сле де ће 
годи не поче ти са радо ви ма 
на завр шет ку изград ње нове 
спорт ске хале коју су нам у 
„оста ви ли“ наши прет ход ни ци 
– под се тио је Гак.

 М.Ђ.

ПосетапредставникаВладеВојводине

Отвореноклизалиште
Спек та ку лар ним ватро ме

том у уто рак, 17. децем
бра све ча но је отво ре на 

кли за ли шна сезо на у Инђи ји. 
Ове годи не кли за ли ште је 
поста вље но на пла тоу код 
сата, у самом цен тру Инђи је. 
Током отва ра ња вели ки број 
мла дих је ужи вао у жур ци на 
леду уз „Хаос ани ма то ре“ и 
ватро мет.

Све ча ном отва ра њу кли за
ли шне сезо не, која ће тра ја ти 
до 1. фебру а ра, при су ство вао 
је и пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак.

– Опре де ли ли смо се за то 
да не орга ни зу је мо ново го ди
шње кон цер те већ да деци 
омо гу ћи мо да ужи ва ју ско ро 
два месе ца на кли за ли шту. 
Гене ра ци је има ју при ли ку да 

нау че да кли жу, а целе зиме 
има ће мо раз ли чи те дога ђа је и 
пра ву пра знич ну атмос фе ру. 
Можда би било попу лар ни је да 
смо дове ли неког пева ча да 
насту па јед но вече, али оно 
про ђе. Ова ко мали ша ни има ју 

при ли ку да ужи ва ју мно го 
дуже. Увек ћемо ради ти оно 
што је кори сни је, а не попу лар
ни је – рекао је Гак на отва ра њу 
кли за ли шта.

Као што је и рани је потвр ђе
но, цена кли за ња је оста ла 

иста и она изно си 100 дина ра 
за сат вре ме на. Уз редов не, 
биће орга ни зо ва не и додат не 
актив но сти попут шко ле кли за
ња за све уче ни ке основ них 
шко ла.

– Отва ра ње је било фан та
стич но и ради ће мо 47 дана без 
обзи ра на то да ли ће бити 
сне га или кише, јер смо ове 
годи не нат кри ли цео про стор. 
Пред крај јану а ра орга ни зо ва
ће мо бес плат ну шко лу кли за
ња за уче ни ке из свих шко ла, 
како град ских, тако и сео ских 
– рекао је Или ја Трбо вић, 
дирек тор Спорт ског цен тра у 
Инђи ји и додао да је већ прва 
три дана кли за ли ште посе ти ло 
1.200 мали ша на, те су оче ки
ва ња да ће бити обо рен про
шло го ди шњи рекорд. М.Ђ.

ОтвореноклизалиштеуИнђији
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170годинашидскебиблиотеке
Народ на библи о те

ка „Симе он  Пишче
вић“, 17. децем бра 

обе ле жи ла је 170. годи на 
посто ја ња. Како и доли ку је, 
запо сле ни у овој уста но ви 
кул ту ре потру ди ли су се да  
овај зна ча јан датум у исто
ри ји, не само библи о те ке, 
већ и Шида, буде на досто
јан ствен начин про пра ћен. 
Све ча но сти пово дом овог 
јуби ле ја, поче ле су у поне
де љак, 16. децем бра пред
ста вља њем нај но ви је књи
ге Симо ни де Милој ко вић и 
то по жељи кори сни ка услу
га библи о те ке. За ову књи
жев ни цу кажу да је један од 
нај чи та ни јих савре ме них 
срп ских писа ца. Прву књи
гу „Гра бљи ви ца“, изда ла 
је 2007. годи не  и која  је 
доби ла озна ку „нај про дав
ни ји ро ман на Бал ка ну у 
послед ње три деце ни је“. 
Сле де рома ни „Љубав у 
доба кока и на“ и „Жена“, а 
про шле годи не је из штам
пе иза шао роман „Дијаг но
за: Љубав“. 

О свом ства ра ла штву 
Симо ни да Милој ко вић је 
рекла:

– Послед њи роман је зао
крет у мојој кари је ри јер сам 
се у прет ход ним рома ни ма 
бави ла исти ни тим при ча ма, 

нашим окру же њем, фено
ме ни ма као што су пораст 
нар ко ма ни је, спон зо ру ше и 
при ча о тран срод ним људи
ма. Била сам моти ви са на 
тиме да ука жем на раз ли
чи то сти  и на нашу нето ле
ран ци ју пре ма све му што 
је дру га чи је. „Дијаг но за: 
Љубав“ је један љубав ни 
пси хо три лер. Ушла сам у 
неке топли је, жен стве ни је 
теме. Нисам више толи ко 
дру штве но анга жо ва на.

Дирек тор ка Народ
не библи о те ке „Симе он 
Пишче вић“ Сла ви ца Вар
ни чић је поздра ви ла при
сут не и под се ти ла  на два 

зна чај на јуби ле ја који се 
обе ле жа ва ју у истој годи ни, 
а то је 170 годи на посто ја
ња библи о те ке и 10 годи на 
рада у новом про сто ру.

– Оба јуби ле ја су за 
понос. Сма трам да Шиђа ни 
тре ба да буду вео ма поно
сни. Има ју ова кву згра ду 
библи о те ке и век тра ја ња 
од 170 годи на. Јако нам је 
важно да има мо сво је чита
о це, кори сни ке и публи ку. 
Тре ба се сети ти и људи који 
су били пре нас ту, који су 
дали свој допри нос чита ли
шту, Првој срп ској чита о ни
ци, библи о те кар ству уоп
ште и ред је да их се сети мо 

и поме не мо. Нарав но, ту је 
и наш осни вач Општи на 
Шид  која  нас подр жа ва, 
а захва љу ју ћи   подр шци  
може мо да реа ли зу је мо 
мно го про гра ма који се одр
жа ва ју у библи о те ци. Про
јек ти чита вог гра да се одр
жа ва ју у библи о те ци и ову 
библи о те ку смо учи ни ли 
отво ре не за гра ђа не наше 
општи не, рекла је Сла ви ца 
Вар ни чић.

У холу библи о те ке поста
вље на је изло жба која кроз 
број не фото гра фи је пред
ста вља све зна чај не дога
ђа је веза не за ову уста но ву.

Д.Попов

НаташаСтанковић,СимонидаМилојковић,ГоцаАрсеновићиСлавицаВарничић

КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕООСНСШИД

СложниБингулци
Бран ко Ради че вић, 

пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Бин

гу ла, одр жао је у стра нач ким 
про сто ри ја ма кон фе рен ци
ју за меди је, у четвр так, 19. 
децем бра. Као и пред став
ни ци дру гих месних зајед ни
ца и Ради че вић је био фоку
си ран на актив но сти које су 
током ове годи не реа ли зо
ва не. 

– Савет месне зајед ни це 
имао је пла но ве и про гра ме 
које је тре ба ло оства ри те 
током ове годи не. Могу рећи 
да смо све врло успе шно 
оба ви ли. Без помо ћи локал
не само у пра ве мно ги про јек
ти не би могли бити оства
ре ни. Иза себе има мо јед ну 
успе шну годи ну, а захва лио 
бих се акти ви сти ма Срп ске 
напред не стран ке, мешта

ни ма Бин гу ле који су пре по
зна ли наш рад и који су нам 
пома га ли у неким акци ја ма. 
Ове годи не посеб на пажња 
је посве ће на уре ђе њу путе
ва, уре ђе њу села и месног 
гро бља. Пошта и месна 
амбу лан та су окре че не, у 
цен тру села су поста вље
не пешач ке ста зе, ура ђе на 
је сеп тич ка јама за сточ
но гро бље, ата р ски пут у 
дужи ни од 1500 мета ра. 
Захва љу ју ћи сред стви ма из 
Покра ји не и локал не само
у пра ве у Основ ној шко ли 
„Сава Шума но вић“ угра ђе но 
је гре ја ње на пелет, рекон
стру и сан је кров и тоа ле ти, 
и поста вље на је три би на 
на школ ском игра ли шту – 
рекао је Ради че вић.

Пре ма Ради че ви ће вим 
речи ма цен тар села је уре

ђен и одр жа ву ју га редов но. 
Има ју пре ко 3 хек та ра зеле
них повр ши на које одр жа ва
ју сами, а уре ђе но је и месно 
гро бље. Сва ка ко, Бин гул ци 
су нај по но сни ји на Основ ну 
шко лу „Сава Шума но вић“ 
која је после више годи на 
доби ла све еле мен тар не 
усло ве. У пла ну је да се у 
наред ном пери о ду у цен тру 
села бето ни ра ју ста зе, као и 

уре ђе ње кро ва згра де Дома 
кул ту ре. Дивље депо ни је се 
у про ле ће и јесен укла ња ју, 
али и даље пред ста вља ју 
про блем јер их неса ве сни 
мешта ни поно во ства ра
ју. Шко лу поха ђа 47 деча
ка и девој чи ца од првог до 
четвр тог раз ре да, укљу чу ју
ћи и пред школ це, а Бин гу ла 
тре нут но има 550 ста нов ни
ка. Д.Попов

БранкоРадичевић
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ДВЕДЕЦЕНИЈЕ„ВРЕЛА“

Слављеничкиконцерт
Етно гру па „Вре ло“ обе ле жи ла је 

две деце ни је посто ја ња и успе
шне музич ке кари је ре кон цер том, 

који је одр жан 21. децем бра, у пуној 
вели кој дво ра ни рум ског Кул тур ног 
цен тра. Рођен дан је про сла вљен како 
и доли ку је, уз одлич ну музи ку, изво ђе
ње, сцен ски наступ, све тло сне ефек те, 
и уз изу зет ну раз ме ну пози тив не енер
ги је изме ђу „Вре ла“ и публи ке. То не 
би тре ба ло да чуди, јер се у публи ци 
нашло пуно при ја те ља, сарад ни ка и 
бив ших чла но ва, ове свет ски позна те 
гру пе у обла сти „world music“ или како 
ми то пре во ди мо, тра ди ци о нал на или 
етно музи ка, али у јед ном пот пу но ори
ги нал ном и модер ном пако ва њу, при
ла го ђе на сада шњем сен зи би ли те ту и 
вре ме ну.

Јед на од чла ни ца „Вре ла“, Бран ки ца 
Кри во ши ја каже да је њихов послед
њи наступ на „дома ћем тере ну“ био 
2012. годи не, дакле, публи ка је има ла 
при ли ку да види и чује коли ко је „Вре
ло“ напре до ва ло у тих мину лих седам 
годи на.

– Овим кон цер том смо зао кру жи
ли 20 годи на, дугих, лепих, тешких 
и узбу дљи вих. Поче ли смо овде, 24. 
децем бра 1999. годи не, првим вели
ким кон цер том и ево нас опет ту – да 
затво ри мо овај круг и поч не мо нови. 
Било је пре ле по. Сала је била ско
ро пуна људи, жељ них да нас чују, а 
ми смо били жељ ни да се пока же мо 

у мало дру га чи јем, модер ни јем све
тлу, са новим чла ном гру пе, запра во, 
у новом руху – каже Бран ки ца Кри во
ши ја.

Она дода је да је фан та стич на раз
ме на енер ги је са публи ком била и оче
ки ва на.

– Дугач ки апла у зи су нам напу ни
ли срца и дали су нам потвр ду, али и 
подр шку да не ста је мо. Похва ле које 
нам сти жу са свих стра на, и од мла
дих и ста ри јих, пока зу ју да наш рад 
у прет ход них 20 годи на вре ди. Пуне 
су нам бате ри је и сада иде мо даље. 
Прво ћемо сабра ти ути ске, а онда сле
де при пре ме за сле де ћу фести вал ску 
сезо ну, али и при пре ме, веро ват но, за 
нови албум – рекла је Бран ки ца Кри
во ши ја после кон цер та уз захвал ност 
сви ма који су им помо гли да одр же 
један ова кав вели ки кон церт.

Све је поче ло 1999. годи не на ини
ци ја ти ву Ната ше Томић, која је желе
ла да напра ви иско рак из уоби ча је ног 
тока ства ри и рада у АНИПу „Бран ко 
Ради че вић“, фор ми ра ју ћи нај пре жен
ски певач ки састав који је изво дио 
тра ди ци о нал ну музи ку ста ре Срби
је. Касни је, 2003. годи не, овај жен ски 
певач ки састав се тран сфор ми ше у 
гру пу од десет чла но ва, тро је музи ча
ра и седам пева чи ца, која изво ди нај
леп ше извор не песме са еле мен ти ма 
фол ка, рока и елек трон ске музи ке, и 
то се пока за ло као пун пого дак. О томе 

све до че њихо ви насту пи током ове две 
деце ни је на мно го број ним истак ну тим 
музич ким фести ва ли ма и кон цер ти ма. 
Чла но ви „Вре ла“ су изу зет но поно сни 
на сарад њу са Еми ром Кусту ри цом и 
уче шћем у фил му „Живот је чудо“ и рок 
опе ри „Вре ме цига на“. Ваља поме ну ти 
и сарад њу „Вре ла“ са Здрав ком Чоли
ћем, Мом чи лом Баја ги ћем, Неле том 
Карај ли ћем, Ђуле том Ван Гогом и др. 
Ипак, нај по зна ти ји поста ју после 2007. 
годи не, када су уче ство ва ли на BBC 
кон кур су „The Next Big Thing“ у Лон до
ну. У кон ку рен ци ји од 2.000 изво ђа ча 
из 88 зема ља све та осво ји ли су дру
го место. Обја ви ли су албу ме „Пре ко 
реке“ и „Погле дај ме како певам“, као 
и ком пи ла ци је сво јих хито ва, и албу ме 
на који ма су били засту пље ни и дру ги 
изво ђа чи слич ног музич ког опре де ље
ња.

Пишу ћи о „Вре лу“ пре неко ли ко годи
на, у нашим нови на ма је иза шао текст 
под насло вом: „Свет ски, а наши“, па 
иако се мно го тога про ме ни ло, овај 
наслов би сва ка ко и данас био апсо
лут но акту е лан. Сада шњу поста ву 
„Вре ла“, која је насту па ла и на кон цер
ту у Руми 21. децем бра, чине Стан ко 
Томић – гита ра, Дра ган Слав нић – буб
ње ви и вока ли Ната ша Томић, Ива на 
Јова но вић, Мари ја на Бизу мић, Ива на 
Јова но вић, Маја Мар тић и Бран ки ца 
Кри во ши ја.

С.Џакула

Концерт„Врелa“
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ЗавршнапројекцијасеријалаоКосову
Удру же ње „Вор ки тим“ и Храм сила

ска Све тог духа на апо сто ле су 
орга ни зо ва ли про јек ци ју сери ја

ла од три фил ма посве ће них Косо ву 
и Мето хи ји под зајед нич ким нази вом: 
„Косо во изме ђу неба и земље“. По један 
филм је при ка зан у сеп тем бру и окто бру, 
а послед њи 16. децем бра у холу рум ског 
Кул тур ног цен тра.

– Задо вољ ни смо одзи вом гле да ла ца 
јер је сва ки филм погле да ло два де се
так људи. Ово је доку мен тар ни сери јал 
о косов ском пре да њу и њего вом зна ча ју 
за иден ти тет и опста нак срп ског наро
да – рекао је Дра ган Цакић, пред сед ник 
Удру же ња. 

Сери јал је реа ли зо ван као истра жи ва
ње зна ча ја и сна ге дело ва ња косов ског 
пре да ња у срп ском наро ду кроз исто ри ју 

и данас, а уз кори шће ње архив ског мате
ри ја ла и обим не лите ра ту ре. О веза но сти 
за Косо во, као све ту срп ску земљу и пам
ће ње косов ског пре да ња као нај ва жни јег 
дела срп ског наци о нал ног иден ти те та, 
убе дљи во и топло све до че насу мич но 
иза бра ни гра ђа ни Срби је, раз ли чи тих 
поло ва, годи на ста ро сти и зани ма ња. 
На зани мљив и разу мљив начин додат
но га обја шња ва ју инте лек ту ал ци који 
се баве наци јом и наци о нал ном кул ту
ром као што су Милош Ковић, Сло бо дан 
Анто нић, Мило Лом пар, Срђан Шљу кић, 
Нико ла Пеја ко вић и дру ги. Ауто ри овог 
доку мен тар ног сери ја ла су Ненад Илић, 
Вла ди мир Петро вић и Милин ко Мили
ће вић, а нара тор је наш позна ти глу мац 
Петар Божо вић.

 С.Џ.
ДраганЦакићиДушанВишекруна

ИРИГ

Пријемнајбољихстудената

У Све ча ној сали Општи
не Ириг у поне де љак 
23. децем бра одр жан је 

при јем нај у спе шни јих сту де
на та на мастер сту ди ја ма у 
школ ској 2018/19. годи ни. 

Општи на Ириг послед њих 
неко ли ко годи на тежи томе 
да моти ви ше и награ ди сво је 
нај бо ље сту ден те, па је тако и 
ове, сада већ тра ди ци о нал но, 
рас пи са ла кон курс за 10 нај
бо љих. На осно ву утвр ђе не 
ранг листе нај бо љи сту ден
ти општи не Ириг за школ ску 
2018/2019. годи ну су: Алек
сан дра Савић, сту дент Меди
цин ског факул те та у Новом 
Саду са про сеч ном оце ном 
9,92, Маја Костић, сту дент 
Тех нич ког факул те та „Михај ло 
Пупин“ у Зре ња ни ну са про
сеч ном оце ном 9,73, Дра га на 
Кијач ки, сту дент Еко ном ског 

факул те та у Субо ти ци са про
сеч ном оце ном 9,31, Коста 
Јоцић, сту дент Факул те та тех
нич ких нау ка у Новом Саду са 
про сеч ном оце ном 9,18, Јеле
на Мулај, сту дент Меди цин
ског факул те та у Новом Саду 
са про сеч ном оце ном 9,17, 
Нико ла Савић, сту дент Факул
те та тех нич ких нау ка у Новом 
Саду са про сеч ном оце ном 
9,02, Мила на Вон дра чек, сту
дент Пољо при вред ног факул
те та у Новом Саду са про сеч
ном оце ном 8,41 и Симо на 
Марић, сту дент Факул те та 
тех нич ких нау ка у Новом Саду 
са про сеч ном оце ном 8,02. 

Пре ма речи ма пред сед ни ка 
општи не Сте ва на Кази ми ро
ви ћа, ово је до сада нај у спе
шни ја гене ра ци ја како пре ма 
про се ку, тако и пре ма бро ју 
при ја вље них. 

– Прет ход них годи на има ли 
смо од три до шест награ ђе них 
сту де на та који су испу ња ва ли 
усло ве кон кур са. Међу тим, 
ове годи не има мо рекорд них 
осам на наше вели ко задо

вољ ство и понос. Како бисмо 
под ста кли сту ден те да буду 
још успе шни ји, ове годи не смо 
пове ћа ли износ награ де са 20 
на 30.000 дина ра – рекао је 
Кази ми ро вић и додао да веру
је да за такве сјај не сту ден те 
рад ног места мора бити и да 
је важно да сво је зна ње кори
сте у Срби ји.

Коли ко је ова награ да 
важна и сво је вр сни сти му ланс 
сло жи ли су се награ ђе ни сту
ден ти. 

– Дра го ми је што сам сво
јим про се ком успе ла да се 
убро јим међу нај бо ље сту ден
те наше општи не, мно го ми 
зна чи то при зна ње, јер су моји 
пла но ви да оста нем у Срби
ји и да овде започ нем сво ју 
кари је ру – рекла је Алек сан
дра Савић, нај бо љи сту дент 
ири шке општи не.  Б.Дринић

СтеванКазимировић,представницилокалнесамоуправеинајбољистуденти

АлександраСавић
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Све ча ном литур ги јом у 
Хра му Све тог оца 
Нико ла ја у Вој ки током 

про те кле неде ље озва ни че
на је конач на обно ва ове 
цркве. Након што су у про те
клих неко ли ко годи на спро
ве де ни радо ви на иско ре њи
ва њу вла ге из зидо ва, угра
ђи ва њу нових вра та и про зо
ра, про ме ни кро ва, уре ђе њу 
спо ља шњо сти Хра ма и огра
де око њега, на ред је дошло 
и уво ђе ње под ног гре ја ња. 

Литур ги ју је слу жио вла ди
ка срем ски Васи ли је у саслу
же њу са све ште ни ци ма 
Епар хи је срем ске. Пред 
пуним Хра мом доде љен је 
Орден Све тог Арсе ни ја 
Срем ца начел ни ку Општин
ске упра ве Вла ди ми ру Јова
но ви ћу за посе бан допри нос 
у обна вља њу Хра ма. Орден 
Све те мај ке Анге ли не доби
ле су три мај ке из Вој ке које 
има ју тро је или више деце. 
То је одли ко ва ње које је 
епар хи ја Срем ска уста но ви
ла пре десе так годи на као 
сим бол мно го род ства и про
спе ри те та. Неко ли ко вер ни

ка је доби ло гра ма те Епар
хи је срем ске за допри нос 
функ ци о ни са њу Хра ма у Вој
ки.

Дога ђа ју је при су ство вао и 
пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић 
који је изја вио да су цркве 

цен трал ни објек ти у свим 
насе љи ма наше општи не, да 
поред вер ског има ју и архи
тет ктон ски зна чај и да је сре
ћан што су гото во сви 
темељ но рекон стру и са ни и 
завр ше ни у про те клих неко
ли ко годи на. 

Ина че, Црква пре но са 
мошти ју Све тог Нико ле, која 
данас кра си цен тар села, 
изгра ђе на је 1857. годи не. 
Црква је про гла ше на спо ме
ни ком кул ту ре и еви ден ти ра
на је као кул тур но добро од 
зна ча ја.

ВОЈКА

Завршенаобновасеоскецркве

Мемо ри јал Јура ја Ондри ка почео је у 
холу позо ри шта поет ским про гра мом у коме 
су насту пи ли нај у спе шни ји реци та то ри из 
Ста ре Пазо ве. Чла но ви Лите рар не сек ци је 
Људ ми ла Хур бан СКУДа „Херој Јан ко Чме
лик“ и реци та то ри исто и ме не основ не шко
ле тра ди ци о нал но кази ва њем лепе речи 
дају свој допри нос обе ле жа ва њу мемо ри ја
ла, који је посве ћен бар ду ста ро па зо вач ког 
позо ри шта, јер Ондрик је био све стра на 
лич ност у кул ту ри. Бавио се реци то ва њем, 
глу мом, режи јом, певао извор не народ не 
песме. У окви ру ово го ди шњег Мемо ри ја ла, 
изве де на је и пред ста ва Позо ри шта „Добри

ца Милу ти но вић“ из Срем ске Митро ви це 
„Срем наша кућа“ – коме ди ја с ногу Вла ди
ми ра Бала шћа ка у режи ји Дра га на Јови чи
ћаЈови ћа. Моно дра ма која гово ри о мен та
ли те ту наро да који живи у Сре му на репер
то а ру је већ 8 годи на и увек наи ла зи на 
добар при јем публи ке као што је то било и 
у Ста рој Пазо ви. Ина че Вла ди мир Бала
шћак је познат ста ро па зо вач кој публи ци, јер 
игра у пред ста ви „Тамо дале ко“, која је 
рађе на у копро дук ци ји срем ско ми тро вач ког 
и позо ри шта ВХВ из Ста ре Пазо ве у режи ји 
Миро сла ва Бен ке а по тек сту Вла ди ми ра 
Хур ба на Вла ди ми ро ва Мили ца Нико лић.

ПОЗОРИШТЕ

МеморијалЈурајаОндрика
НОВАПАЗОВА

Годишња
изложба

У гале ри ји Кул тур ног цен
тра у Новој Пазо ви у при су
ству број не публи ке све ча но 
је отво ре на сед ма годи шња 
изло жба чла но ва Умет нич
ког удру же ња „Нова Пазо
ва“. Изло жба под нази вом 
„ЗадуШби на” је посве ће на 
заду жби нар ству у Срби ји. 
Изло жбу је отво рио упра ви
тељ Заду жби не Нико ле 
Спа си ћа у Бео гра ду Војин 
Ђекић, јер се упра во пор
трет Нико ле Спа си ћа, који је 
насли као Вла ди мир При ца 
ака дем ски сли кар, нашао у 
овој гале ри ји међу пор тре
ти ма зна чај них, а ско ро 
забо рав лље них истак ну тих 
Срба и Срп ки ња. Умет нич ко 
удру же ње „Нова Пазо ва“ 
Заду жби ни Нико ле Спа си ћа 
је покло ни ло поме ну ти пор
трет, као и јед ну поклон сли
ку насу ми це ода бра ном 
посе ти о цу на отвара њу 7. 
годи шње изло жбе. Изло жба 
“ЗадуШ би на” биће поста
вље на до кра ја фебру а ра 
наред не годи не.
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ФОЛКЛОР

„Дукатов“годишњи
цонцерт

ФА „Дукат“ из Ста ре Пазо ве одр жао 
је годи шњи кон церт којим је обе ле
жио 26 годи на посто ја ња и рада, на 
коме су насту пи ли дечи ји, при прем ни 
и изво ђач ки ансамбл, а пред ста вио 
се и народ ни орке стар са вокал ним 
соли сти ма. Пред пуном позо ри шном 
салом сва три ансам бла су при ка за
ла народ не игре из разних кра је ва 
Срби је, Вој во ди не, Косо ва и Мето хи је 
и Хер це го ви не. И овај годи шњи кон
церт је зна ча јан за оне чла но ве 
ансам бла који ове годи не обе ле жа ва
ју јуби леј 5, 10, 15 или 20 годи на у 
опан ци ма. Као гости кон цер та насту
пи ли су чла но ви КУДа „Иво Лола 
Рибар“ из Крче ди на.

ПАРОХИЈСКИДОМ

Пазовачкикалендар

У про сто ри ја ма ста рог еван ге лич ког 
паро хиј ског дома одр жа на је пре зен та
ци ја Пазо вач ког кален да ра за 2020. 
годи ну. Ово 19. изда ње Пазо вач ког 
кален да ра пред ста вље но је кра јем 
про шле неде ље на Хур ба но вој фари 
или ти у ста ром Паро хиј ском дому у 
Ста рој Пазо ви. Поме ну ти годи шњак 
осно вао је и прва два бро ја водио 
Миро слав Демак, а после њега је Мар
тин Пре бу ђи ла постао глав ни уред ник. 
Про грам је отво рио еван ге лич ки све
ште ник Игор Фел ди, након чега су два 
уред ни ка украт ко пред ста ви ла садр
жај послед њег изда ња. Поред Пазо
вач ког кален да ра који је обја вљен у 
800 при ме ра ка и кошта 450 дина ра, 

при сут ни ма је пред ста вљен и Сло вач
ки свет ски кален дар у изда њу Сло вач
ког изда вач ког цен тра из Бач ког 
Петров ца, а лич но га је пред ста вио 
глав ни уред ник Вла ди мир Вален тик. 
Архи вар ка Ката ри на Вере шо ва оба ве
сти ла при сут не је да ће библи о те ка и 
чита о ни ца поно во поче ти да раде у 
ста ром паро хиј ском дому и то сва ког 
пет ка од 9 до 12 сати, како би људе 
одво ји ли од рачу на ра и теле ви зо ра и 
вра ти ли их финој лите ра ту ри. Про
грам пре зен та ци је кален да ра завр шен 
је дегу ста ци јом вина, коју су при пре
ми ли чла но ви Удру же ња вина ра из 
Ста ре Пазо ве.

ВОЈКА

Вандализамуселу

Током пре те клог вик енда  у цен тру 
Вој ке непо зна те осо бе су уни шта ва ле 
моби ли јар који је ту поста вљен при ли
ком рекон струк ци је цен тра места. 
Чупа ни су сту бо ви за кан те за ђубре, а 
саме кан те уни шта ва не и раз ба ца не 
уна о ко ле. Руше не су гво зде не решет
ке које шти те сад ни це дрве ћа и уни
ште не зајед но са сад ни ца ма. Прет по
ста вља се да су ово дело почи ни ли 
мла ди људи у пија ном ста њу током 
ноћи изме ђу субо те и неде ље. Из 
Месне зајед ни це се нада ју да ће над
ле жни орга ни расве тли ти овај слу чај.

ДОЧЕКНОВЕГОДИНЕ

ПеваТопалко
Гра ђа не ста ро па зо вач ке општи не и 

око ли не у ново го ди шњој ноћи на Тргу у 
Ста рој Пазо ви заба вља ће позна ти 
певач Милан Топа ло вић – Топал ко. Уз 
прат њу орке стра “4 Yоу Band” на вели
кој бини при у шти ће свим при сут ни ма 
неколико сати хито ва народ не, али и 
дома ће забав не музи ке за све уку се и 
гене ра ци је. Кон церт ће поче ти у 22 
часа а тач но у поноћ ће за све при сут не 
бити при ре ђен ватро мет. Покро ви тељ 
дога ђа ја је Општи на Ста ра Пазо ва.

СТАРАПАЗОВА

Хуманитарнибазар
У основ ној шко ли “Херој Јан ко Чме

лик” у Ста рој Пазо ви јуче је одр жан 

хума ни тар ни Базар на коме су ђаци 
ове шко ле про да ва ли укра се, играч ке 
и ства ри које су сами напра ви ли или 
дони ра ли. Базар је део про јект не 
наста ве ове шко ле, орга ни зо ван је 
пово дом пред сто је ћих божић них и 
ново го ди шњих пра зни ка а сав при ход 
при ку пљен про да јом ће бити наме њен 
у хума ни тар не свр хе.

ИНФРАСТРУКТУРА

Асфалтирањепута

Поче так радо ва на асфал ти ра њу 
пута на део ни ци Ста ра Пазо ва – Ста
ри Банов ци оби шао је пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради
но вић. У пита њу је инве сти ци ја коју 
зајед нич ки финан си ра ју општи на 
Ста ра Пазо ва и ЈП „Путе ви Срби је“. 
Део ни ца је дуга 11 кило ме та ра, а у 
окви ру радо ва чија је вред ност око 
4,5 мили о на евра рекон струи са н је и 
догра ђен пут од Ста ре Пазо ве ка Ста
рим Банов ци ма. Над ле жни под се ћа ју 
да је до 29. децем бра на сна зи обу
ста ва сао бра ћа ја на овој део ни ци, па 
се кори сте алтер на тив ни прав ци: ули
це Милен ка Пев ца, Пере Чода но ви ћа 
и општин ски пут Нова Пазо ва  Ста ри 
Банов ци.

КЊИЖЕВНОСТ

Награда
МаријиВршки

На Књи жев ном кон кур су Наци о нал
ног саве та сло вач ке наци о нал не 
мањи не прву награ ду у кате го ри ји пое
зи ја осво ји ла је нови нар ка РТВа Ста
ра Пазо ва Мари ја Вршка. „Веза“ је 
назив песме 42годи шње нови нар ке 
Мари је Вршке, родом из Сло вач ке, 
која је награ ђе на на поме ну том књи
жев ном кон кур су. Мари ја Вршка је по 
стру ци дефек то лог, тре нут но је запо
сле на у РТВу Ста ра Пазо ва на уре ђи
ва њу сло вач ког про гра ма, а писа њем 
пое зи је и про зе поче ла је да се бави 
пре десет годи на. Прву књи гу на сло
вач ком јези ку под нази вом „Абе це да 
заго нет ки“ изда ла је 2011. годи не, а 
потом су усле ди ле сле де ће књи ге: 
„Моја нај ми ли ја књи га“, „Дете ли на са 
чети ри листа“ и „Излу де ћеш ме“.
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Истраживачкицентар
„МилутинМиланковић“
Општи на Инђи ја у 

сарад њи са При род
номате  ма тич  ким 

факул те том Уни вер зи те та 
у Новом Саду и Удру же
њем „Милу тин Милан ко
вић“ из Бео гра да и Инђи је, 
доне ла је одлу ку о отва ра
њу Истра жи вач ког цен тра 
у Ста ром Слан ка ме ну који 
ће носи ти име нашег истак
ну тог науч ни ка Милу ти на 
Милан ко ви ћа. Идеј ни тво
рац овог про јек та је пред
сед ник Скуп шти не општи не 
Инђи ја и про фе сор физи ке 
Милан Пре до је вић. Истра
жи вач ки цен тар ће се нала
зи ти на самој оба ли Дуна ва 
и оку пља ће науч ни ке, ђаке 
из инђиј ских шко ла, као и 
сту ден те из целе Срби је.

– Науч ни ци су утвр ди
ли да је лока ли тет лесних 
седи ме на та код Ста рог 
Слан ка ме на једин ствен у 
Евро пи и један од три таква 
у све ту. Ста ри Слан ка мен 
има нај зна чај ни ји лесни 
про фил у Панон ском басе
ну, који чува нај ду же кон

ти ну ал не коп не не запи се о 
кли ми у прет ход них мили он 
годи на – обја шња ва Пре до
је вић и дода је – том темом 
се бавио наш вели ки науч
ник Милу тин Милан ко вић, 

познат по тео ри ји леде них 
доба која пове зу је вари
ја ци је Земљи не орби те и 
дуго роч не кли мат ске про
ме не, те је сасвим логи
чан след окол но сти да се 
Истра жи вач ки цен тар који 
носи њего во име нађе упра
во у Ста ром Слан ка ме ну.

У буду ћем Истра жи вач
ком цен тру истра жи ва ће се 
лесни про фи ли, пале о зо ик 
и дру ги тра го ви бур не ево
лу ци је Панон ског мора и 
леде ног доба.

– Моја миси ја као про
фе со ра физи ке, чове ка на 
функ ци ји, али и ста нов ни
ка Инђи је јесте да се овај 
про је кат реа ли зу је у пот пу

но сти. Сви напо ри се ула
жу у то, да на радост ђака, 
сту де на та, про фе со ра и 
срп ске нау ке, он што пре и 
буде реа ли зо ван – иста као 
је Пре до је вић. Пре до је вић 
је под се тио да се у Ста ром 
Слан ка ме ну сва ког окто бра 
одр жа ва мани фе ста ци ја 
„Дани Милу ти на Милан ко
ви ћа“ у орга ни за ци ји Удру
же ња које носи име срп ског 
науч ни ка.

Про грам мани фе ста ци
је обу хва та оби ла зак зна
чај ног лока ли те та, лесног 
про фи ла у Ста ром Слан ка
ме ну, са струч ним обја шње
њи ма про фе со ра Рудар
скогео ло шког факул те та 
Уни вер зи те та у Бео гра ду 
и три би ну о науч ном раду 
Милу ти на Милан ко ви ћа на 
спорт ском тере ну сео ске 
шко ле у Ста ром Слан ка ме
ну.

Руко вод ство Општи
не Инђи ја ула же посеб не 
напо ре да се у локал ној 
зајед ни ци обез бе ди све
стран раз вој па сва ке годи
не пру жа ју подр шку у орга
ни за ци ји мани фе ста ци је 
„Дани Милу ти на Милан ко
ви ћа“.

– Са овом мани фе ста ци
јом општи на Инђи ја наћи ће 
се на свет ској мапи када су 
у пита њу тури стич ке дести
на ци је, као и на свет ској 
мапи нау ке, што је нама 
вео ма зна чај но – нагла сио 
је Милан Пре до је вић, пред
сед ник СО Инђи ја.

М.Ђ.

Милу тин Милан ко вић је 
сте као свет ску сла ву и 
заду жио свет ску циви ли за
ци ју сво јом астро ном ском 
тео ри јом о кли мат ским про
ме на ма, којом је обја снио 
пери о ди за ци је леде них и 
међу ле де них пери о да са 
жар ком и хлад ном кли мом. 
После обја вљи ва ња 
Милан ко ви ће ве тео ри је 
мно ги науч ни ци сма тра ли 
су да леде на доба нису 
пре те жно астро ном ског 
поре кла. Кри тич ке и жустре 
рас пра ве тра ја ле су пуних 

50 годи на. 
Истра жи ва ња лесног 

про фи ла Чот у Ста ром 
Слан ка ме ну пру жи ла су 
увид у рекон струк ци ју пре
по зна тљи вог гло бал ног 
рит ма сме не Милан ко ви ће
вих циклу са, одно сно кли
мат ских вари ја ци ја током 
послед њих, при бли жно 
мили он годи на. При ка за ни 
резул та ти овај лесни про
фил апо стро фи ра ју као 
један од нај пот пу ни јих кли
мат ских архи ва на европ
ском кон ти нен ту.

ОМилутинуМиланковићу

ЛеснипрофилуСтаромСланкамену

МиланПредојевић,председникСОИнђија
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ВЛАДИМИРСАНАДЕРУРУЧИОПЛАКЕТУГРАДАПРОФ.ДРМАЈКЛУВЕРНЕРУ

Великипријатељ
царскогСирмијума
УручењеПлакетеСремскеМитровицезаменепредстављавеликучаст,али је то

уједноипотврдамоградаикаријере.СремскуМитровицусампосетиодалеке1969.
годинесагрупомархеолога,кадасморадилинаархеолошкимископавањимаЦарске
палате,рекаојепроф.дрМајклВернер

У петак, 20. децем бра одр жа на је 
све ча ност пово дом обе ле жа ва
ња десе то го ди шњи це од отва ра

ња визи тор ског цен тра „Цар ска пала та 
Сир ми ју ма“ и том при ли ком је уру че на 
Пла ке та Гра да проф. др Мај клу Вер не
ру за допри нос у истра жи ва њу, пре
зен та ци ји и про мо ци ји антич ког насле
ђа Сир ми ју ма и кул тур не башти не 
Срем ске Митро ви це. Све ча ној доде ли 
Пла ке те су при су ство ва ли мини стар 
пољо при вре де Бра ни слав Неид мо вић 
и гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер. Мајкл Вер нер је 
про фе сор на Држав ном уни вер зи те ту 
Њујор ка у Олбе ни ју. Више од 30 годи
на истра жу је архе о ло шке иско пи не на 
Север ном Бал ка ну и у Аме ри ци и про
мо ви ше антич ко насле ђе Сир ми ју ма.

– Уру че ње Пла ке те Срем ске Митро
ви це за мене пред ста вља вели ку част, 
али је то ујед но и потвр да мог рада и 

кари је ре. Срем ску Митро ви цу сам 
посе тио дале ке 1969. годи не са гру пом 
дома ћих архе о ло га, али и архе о ло га 
из Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва, 
када смо ради ли на архе о ло шким 
иско па ва њи ма Цар ске пала те и обли
жњег хипо дро мацир ку са. Био сам на 
после ди плом ским сту да ја ма, када је 
поче ла аме рич косрп ска сарад ња, 
рекао је проф. др Мајкл Вер нер. 

Пла ке ту Гра да проф. др Мај клу Вер
не ру је уру чио Вла ди мир Сана дер. 

– Антич ко насле ђе Сир ми ју ма је 
поке тач раз во ја тури зма и један је од 
глав них брен до ва у про мо ци ји Срем
ске Митро ви це. Цар ска пала та, архе о
ло шко нала зи ште „Глац” и дру ге рим
ске иско пи не вео ма су важни у очу ва
њу кул тур ног насле ђа гра да. Подр шка 
проф. Вер не ра како овде, тако и у 
ино стран ству у про мо ви са њу нашег 
Сир ми ју ма је вели ка. Ова Пла ке та је 

само мали знак пажње у одно су на оно 
што је он учи нио за Срем ску Митро ви
цу, изја вио је Сана дер. 

Љуби ша Шула ја, дирек тор Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре у Срем
ској Митро ви ци, иста као је да је Цар
ска пала та зна чај на и за Срем ску 
Митро ви цу, али и за целу Срби ју. 

– Поред Цар ске пала те, зна чај но је 
кон зер ви ра ње моза и ка за чега је 
посеб но фор ми ра на кон зер ва тор ска 
ради о ни ца, а за чију изра ду је заслу
жан и Мајкл Вер нер. Овај посао смо 
поче ли захва љу ју ћи анга жо ва њу 
проф. Вер не ра и људи из Амба са де 
Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва, који 
су пре по зна ли зна чај кон зер ва ци је 
првог и нај вред ни јег моза и ка на овим 
про сто ри ма, а то је моза ик Мер ку ра, 
рекао је Шула ја.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

ВладимирСанадеруручиоПлакетуГрадапроф.дрМајклуВернеру



40 25. DECEMBAR 2019.  M NOVINE ФЕЉТОН

ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(7)
ГРОЗДАНАОЛУЈИЋ

Пише:ДрСнежанаБулат

Бајковитисвет
списатељицеизЕрдевика
Гро зда на Олу јић је рође на у Ерде

ви ку, 30. авгу ста 1934. годи не. 
Гим на зи ју је завр ши ла у Бече ју, а 

дипло му основ них и маги стар ских 
сту ди ја сте кла је на Фило зоф ском 
факул те ту у Бео гра ду на Гру пи за 
енгле ски језик и књи жев ност. Стра
жилово и Млада култура, били су 
часо пи си захва љу ју ћи који ма је Гро
зда на доби ла при ли ку да иска же сво
је лите рар не спо соб но сти. Роман под 
нази вом: Излетунебо који је Гро зда
на обја ви ла у два де сет и дру гој годи
ни, донео је мла дој спи са те љи це и 
сузе и смех. Украт ко, ваља иста ћи да 
је на кон кур су сара јев ске Народ не 
про свје те од 157 руко пи са, Гро зда нин 
роман добио нај ви ше гла со ва. Међу
тим, Излетунебо је у њеној домо ви
ни дожи вео цен зу ру и оспо ра ва ња. 
Ипак, пости гла је вели ки успех у све
ту, поме ну ти роман је пре ве ден на 
мно ге свет ске јези ке и штам пан у 
Фран цу ској, Енгле ској, Немач кој, 
Шпа ни ји, Нор ве шкој, Дан ској, Фин
ској и др.

Пред ста ва Чуднадевојка, кре и ра на 
пре ма моти ви ма рома на Излет у
небо пре ми јер но је изве де на 1959. 
годи не у Бео град ском драм ском 
позо ри шту, но, није се дуго задр жа ла 
на репер то а ру. Пре ма моти ви ма овог 
рома на, сни мљен је и филм Чудна
девојка.Режи рао га је Јован Жива но
вић, а сце на рио су писа ли Југ Гри зељ 
и Гро зда на. Интер вју, обја вљен у 
Политици, а који је настао захва љу
ју ћи Зора ну Ради са вље ви ћу, садр жи 
зна чај не подат ке о овомслучајукоје 
је изне ла Гро зда на: „Пред ста ва је 
позва на на Сте ри ји но позор је, па је 
позив пову чен. Ели Фин ци је рекао 
да је роман Излет у небо почео 
живот ком пли мен ти ма који су пљу
шта ли са свих стра на, али да је, сре
ћом, ’отре жње ње већ поче ло’. Био је 
то, у ства ри, позив на линч. У року од 
само три месе ца, све се про ме ни ло. 
Михај ло Бле чић је у Књижевним
новинама (8. новем бра 1958) напи
сао да је Излет у небо – ’излет у 
трај не вред но сти, у њихов мир и зре
лост’, а Јован Мак си мо вић, у Вечер
њимновостима (27. мар та 1959) за 
роман каже ’неу спе ли излет у лите
ра ту ру’. Дога ђа ло се, чак, да у истим 
листо ви ма, исти кри ти ча ри, прво 
пишу пози тив ну, па после нега тив ну 
кри ти ку. Тако је један кри ти чар прво 

напи сао да је роман ’део наше мла
до сти, део исти не о нама’, а после 
три месе ца: ’Не, то нисмо ми... то 
није исти на о нама’ [...] Хуго Клајн је 
напи сао сја јан есеј у одбра ну Излета
унебо. Похвал но су писа ли и Милан 
Бог да но вић, Бора Гли шић и још поне
ко. Али, све то више није важно. 
Рома ном Гласовиуветру, по јед ном 
вели ком кру гу, вра ти ла сам се оно ме 
што ме као писца нај ви ше инте ре су
је, нај ви ше раз ли ку је од дру гих, уве
ре на да при ча и при ча ње не могу 
неста ти, као што не може неста ти – 

љубав, за коју зна ју и бели медве ди и 
даждев ња ци“.

Дакле, након Излета у небо, Гро
зда на је обја ви ла роман Гласам за
љубав, који јој је обез бе дио НИНову 
награ ду за нај бо љи роман у 2009. 
годи ни. Наша спи са те љи ца је рекла: 
„То је књи га о сто годи на живо та јед не 
поро ди це и јед ног наро да... Бори се 
човек да нађе сво је коре не, да тра га 
за сво јим иден ти те том“. Затим је 
обја ви ла и Небудизаспалепсе, као 
и Дивље семе. Упр кос томе што је 
код чита лач ке публи ке сте кла углед 

ГрозданаОлујић(Википедија)
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захва љу ју ћи сво јим рома ни ма, упр
кос томе што је била пло дан пре во
ди лац и есе ји ста, Гро зда на Олу јић је 
себе про на шла у књи жев но сти за 
децу. Обја ви ла је неко ли ко збир ки 
бај ки: Седефна ружа и друге бајке, 
Небескарекаидругебајке, Дечаки
принцеза, Принц облака, Златни
тањир, Каменкојијелетео, Снежни
цвет и романбај ку Звездане лута
лице. Сво је опре де ље ње за деч ју 
књи жев ност, обја сни ла је у тек сту 
Поетика бајке.Бај ка је, пре ма Гро
зда ни ним речи ма, „исти ни ти је, чисти
је лице ствар но сти“, „ста ри ја и мудри
ја од свих књи жев них родо ва“. 

Гро зда ни но дело, као и дела 
„европ ских бај ко пи са ца, Андер се на, 
Вајл да, Метер лин ка, СентЕгзи пе ри
ја, И. Б. Мажу на ри ћа, Д. Мак си мо вић, 
Б. Ћопи ћа, Б. В. Ради че ви ћа, карак те
ри ше моде ран сен зи би ли тет и осо бен 
архе тип ски свет зоо морф них обли ка и 
чуде сне има ги на ци је. Сре ди ште њене 
рад ње про жи ма ју арха ич но и савре
ме но, про ји ци ра ње чове ко вих жеља 
и слут њи, бек ство из уса мље но сти и 
неиз ве сне визи је будућ но сти. Оту ђе
ње, деху ма ни за ци ја, робо ва ње урба
ном еле мен ту и џинов ским обла ко де
ри ма, непри род ним и туђим чове ку и 
дете ту, нај не по сред ни је се тичу њеног 
опу са“ (Петро вић).

Бли ста ва Седефна ружа, бај ка 
је о лепо ти живо та на земљи, 
о чежњи за новим, непо зна

тим даљи на ма, сно ви ма и машта њу. 
„Дубо ко на дну мора, где зра ци сун ца 
сти жу тек у под не, живе ла је шкољ
ка лепо ти ца, зва на Седеф на ружа, 
расла и самој себи шапу та ла: – Да 
ми је иза ћи на све тлост дана, да ми 
је виде ти сун це и цве ће, осе ти ти дах 
ветра! [...] Шта је искре ње мор ско га 
дна пре ма њего вом сја ју? Шта цве
то ви кора ла пре ма цве то ви ма јасми
на? У раз ми шља њу о бље ску Гор
ње га све та сјај њеног све та потам не: 
замр зе Седеф на ружа кру же ње риба 
у про зрач ној пла вој води. Досад но 
јој поста де лелу ја ње меду за; сме
шно сапли та ње рако ва по песку. Чега 
има чуде сног у рађа њу нове зве зде 
из јед ног њеног отки ну тог кра ка?“ И 
Небеска река, при ча је о жеља ма 
јед не реке да се вине у небо и поста
не шаре на дуга. „Суд би на реке је да 
тече у доли ну, у море, али њу при вла
че сне жни пла нин ски врхун ци и ружа 
сун ца у модри на ма неба, оча ра ва ју је 
обла ци и зве зде. – Када бих поста ла 
небе ска река! – про ша пу та, а Вели ка 
реч на мај ка задрх та од ужа са. – Тог 
није било, нити ће бити, кће ри! Нијед
на се река још није попе ла у небо. 
Боље пожу ри да стиг неш у доли ну, 
у море, док нису поче ли зим ски мра
зе ви! – рече Мај ка свих река стро го 
и одлу чи да при па зи на тек рође ну 
кћер“. Јуна ци Гро зда не Олу јић, увек 
се суо ча ва ју са соп стве ном сли ком и 
немо гућ но шћу да од ње побег ну. Како 

би рекао Јова но вић: „Она им гово
ри да су неса вр ше ни, коли ко добри, 
толи ко и себич ни, коли ко задо вољ ни 
собом, толи ко и радо зна ли, у истој 
мери обо ле ли и од љуба ви и од зави
сти – али и да су осу ђе ни да живе са 
њом, јер све дру ге сли ке нису њихо
ве, туђе су им и изоб ли ча ва ју њихо ву 
при ро ду“.

Пре ми ну ла је 16. мар та 2019. и 
сахра ње на у Але ји заслу жних 
гра ђа на. Гро зда на Олу јић, 

неиз мер но нада ре на, изне дри ла је 
низ истин ски вред них дела, неу мор но 
је писа ла уве ре на у сле де ће: „...књи
га није само бра на од про ла зно сти, 
од пра зни не, и не чува она само сјај 
јези ка већ и сјај чове ко ве душе, раз
ви ја ју ћи у дете ту потре бу да машта, 
ства ра, буде свој човек. У том кон тек
сту нима ло слу ча јан није савет 
Албер та Аjнш тајна јед ној мај ци која 
му се обра ти ла с пита њем: ’шта да 
чита њено дете да би поста ло вели ки 
науч ник као Алберт Аjнш тајн?‛ ’Бај ке, 
бај ке, бај ке! Шта дру го?‛ гла сио је 
одго вор твор ца тео ри је рела ти ви те
та. ’Јер, обо га ћу ју и језик, омо гу ћа ва
ју ћи дете ту да раз ви ја сво је спо соб
но сти и поста не зре ла и одго вор на 
лич ност у скла ду са собом и све том 
око себе.‛ У игри ца ма и црта ћи ма 
језик је све ден на сво је руди мен тар
не обли ке (пљас, трас, бум), лико ви 
уна пред дати као и наси ље које у 
малом гле да о цу бри ше гра ни це 
изме ђу добра и зла, живо та и смр ти, 
наво де ћи га на мисао да је све дозво
ље но. Mic key и Јеrrу могу сто пута 
један дру гог пре га зи ти, дићи у ваздух, 
спа ли ти. Сто први пут ће на екра ну 
бити поно во живи. У књи зи су етич ке 
гра ни це јасно под ву че не и то је њена 
пред ност у одго ју деце, као и богат
ство јези ка које дете ту откри ва ко је, 
и шта је, чува ју ћи његов лич ни и 
наци о нал ни иден ти тет, али и отва ра
ју ћи про сто ре нау ке и умет но сти. 
Зна чај библи о те ка ту је без прем ца а 
дужност библи о те ка ра – дужност је 
чува ра све тог пла ме на, тешка, одго
вор на, неа де кват но награ ђе на, нео п
ход на! Јер, књи ге нису украс за поли
це већ злат но зрне вље за буду ћу 
злат ну жетву нових ства ра лач ких 
под ви га у свим обла сти ма живо та, од 
астро фи зи ке до пое зи је. Зато нема 
места ката стро фич ним пред ви ђа њи
ма да ћемо бити, ако већ нисмо, све
до ци нестан ка књи ге. Писа на на кори 
дрве ћа, на гли не ним пло чи ца ма – 
књи га је тра ја ла и истра ја ва ла, као 
чове ко ва бра на од ништа ви ла и 
бесми сла, од пра и сто ри је до данас. 
У неком дру га чи јем, можда нео че ки
ва ном обли ку, сасвим је изве сно она 
ће тра ја ти и даље. На малим чита о
ци ма, буду ћим учи те љи ма, библи о
те ка ри ма, писци ма је да откри ју какви 
ће то обли ци бити, али и да сачу ва ју 
ово што сада има мо ’за буду ћа нека 
поко ље ња...’“

Бајкаје,према
Грозданинимречима,
„истинитије,чистије
лицестварности“,
„старијаимудрија
одсвихкњижевних

родова“
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нималослучајанније
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Аjнштајнаједнојмајци
којамусеобратила
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посталовелики

научниккаоАлберт
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ЕТНОГРУПА„ОГАЊ“ИЗМАЧВАНСКЕМИТРОВИЦЕ

Чуваркетрадиционалнихнота

Етногру па „Огањ“ је наста ла у 
мају ове годи не и за то крат ко 
вре ме, ова гру па је има ла број не 

насту пе и побра ла сим па ти је љуби те
ља етнонота. Вођа „Огња“ је Вален ти
на Тадић, дипло ми ра ни етно му зи ко лог, 
која каже да је гру па наста ла како би 
се обо га тио кул тур ни живот Мачван ске 
Митро ви це. Вален ти на је пре да ва ла 
струч не пред ме те у Сред њој музич кој 
шко ли „Петар Крањ че вић“ као и музич
ку кул ту ру у основ ним шко ла ма, у про
све ти је про ве ла десет годи на.

– Док сам ради ла у митро вач кој 
музич кој шко ли, ини ци ра ла сам и отва
ра ње новог етно му зи ко ло шког одсе ка, 
али нажа лост, услед одла ска на поро
диљ ско боло ва ње оста ла сам без 
посла, а тај одсек је у крат ком року и 
затво рен.  У наред не чети ри годи не, 
као настав ник музич ке кул ту ре у основ
ним шко ла ма, има ла сам при ли ку да у 
ОШ „Сава Шума но вић“, из Ерде ви ка, 
украт ко рече но, да  видим како изгле да 
и коли ко је кра так пут од Све то сав ске 
пове ље до отка за. Након што је један 
од мојих уче ни ка добио Све то сав ску 
пове љу, ја сам убр зо доби ла отказ, 
тако да сам тенут но неза по сле на. У 
међу вре ме ну сам ради ла и као дири
гент Град ског  хора „Сир ми ју мар та“, 
вођа етногру пе „Срп ски дом“‘ и еду ка
тор у музич ком заба ви шту „Вивак“, 
гово ри Вален ти на Тадић.

Она дода је да је осни ва ње етногру
пе „Огањ“  било je спон та но, а група 
тре нут но има 12 чла ни ца. 

– Оку пи ли смо се јер су чла ни це са 
који ма сам сара ђи ва ла у дру гим гру па
ма изра зи ле жељу да наста ви мо 
сарад њу, а то је било обо стра но. Циљ 
наше гру пе је да раз ви је мо љубав и  

сачу ва мо од забо ра ва српскo музич ко  
насле ђе, кроз уче ње и интер пре та ци ју 
тра ди ци о нал них песа ма, исти че наша 
саго вор ни ца.

Гру па је саста вље на од пева чи ца 
раз ли чи тог узра ста, од тинеј џер ки до 
жена у зре лим годи на ма, од којих само 
две пева чи це посе ду ју фор мал но 
музич ко обра зо ва ње. Вален ти на Тадић 
обја шња ва да гру па носи назив „Огањ“, 
јер у свом саста ву спа ја пева чи це раз
ли чи тих гене ра ци ја.

– Реч огањ је ста ри сло вен ски назив 
за ватру, а у нази ву гру пе  он асо ци ра 
на огњи ште и топло ту дома у коме је 
мај ка и жена, у про шло сти као и данас 
има ла бит ну уло гу. Етно гру па Огањ
наста вља нит жене као чува ра тра ди
ци је. Репер то ар наше гру пе чине срп
ске тра ди ци о нал не и духов не песме, 
ко је се изво де а capel la (без инстру
мен тал не прат ње), или уз рит мич ку 

прат њу на тара бу ци и даи ра ма, обја
шња ва Вален ти на Тадић.

У доса да шњем раду „Огањ“ је имао 
вели ки број насту па и само стал них 
кон це ра та. Одр жа на су два хума ни тар
на кон цер та за малог Павла Мора из 
Срем ске Митро ви ца и за Биља ну 
Васи ље вић из Сала ша Ноћај ског. 

– Има ле смо кон церт при Хра му Св. 
Васи ли ја Остро шког у Шап цу, у мана
сти ру Вeлика Реме та, у окви ру 
манифестацијe Пећинaчко кул тур но 
лето, на Дани ма змајa у Купи но ву, сла
ви Хра ма Сабо ра срп ских све ти те ља у 
Руми, на сла ви Хра ма Сабо ра срп ских 
све ти те ља у Малом Звор ни ку. Тако ђе, 
наша гру па ће се увек радо ода зва ти 
хума ни тар ним акци ја ма, исти че наша 
саго вор ни ца. 

Про бе чла ни це ове етногру пе има ју 
у кући Вален ти не Тадић и у Дому кул
ту ре у  Мачван ској Митро ви ци. 

ВалентинаТадић ОливераДостанић

Саједногоднаступа„Огња“

ДРУШТВО
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Сва ки поче так је тежак у финан сиј
ском сми слу, али уко ли ко воли те и зна
те да ради те свој посао вре ме ном се 
ства ри окре ну у вашу корист. Као вођа 
гру пе која се састо ји од махом ста ри јих 
чла но ва, могу да кажем да ми сте че но 
иску ство у шко ли пуно зна чи, јер сам 
радом у про све ти раз ви ла стр пље ње и 
толе ран ци ју, које је у раду са одра слим 
људи ма исто у вели кој мери потреб но, 
каже Вален ти на. 

Наша саго вор ни ца каже да етно му
зи ко ло гу у Срби ји није лако, као и то да 
мора бити спре ман да ће веро ват но 
мора ти и да мења зани ма ње како би 
нашао посао.

– Међу тим, чвр стог сам ста ва да 
етно му зи ко лог не сме у таквим при ли
ка ма да оду ста не од тра ди ци о нал не 
музи ке, и да је његов зада так да је 
сачу ва, исти че Вален ти на. 

Чла ни ца „Огња“ Оли ве ра Доста нић 
је наве ла да јој кон цер ти и про бе изу
зет но зна че, а да се на насту пи ма 
сигур но види енер ги ја и емо ци ја која 
посто ји у гру пи.

– Иако међу нашим чла ни ца ма 
посто ји вели ка раз ли ка у годи на ма, то 
није пре пре ка да се међу соб но раз у ме
мо и ство ри мо добру енер ги ју. Врло је 
важно има ти и пове ре ње у вођу гру пе, 
које наша Вален ти на заи ста оправ да
ва. Увек при хва ти мо њено мишље ње и 
суге сти је, каже Оли ве ра.

Иси до ра Ску ра то вић је чла ни ца 
етногру пе „Огањ“ и сма тра да око ли на 
има слу ха за умет ност и музи ку коју 
интер пре ти ра ју. 

– То се види и осе ти у реак ци ја ма 
публи ке и комен та ри ма на насту пи ма. 
Људи нам при ла зе, инте ре су ју се за 
наше кон цер те, тако ђе посто ји инте ре
со ва ње  да се при кљу че. Сма трам да 
тре ба орга ни зо ва ти више насту па 
етногру па, јер је оску дан број мани фе
ста ци ја са тра ди ци о нал ном музи ком. 
Ста ри ји су рани је има ли више могућ
но сти за слу ша ње те музи ке, док дана
шња публи ка, наро чи то омла ди на, 
нема. Упра во мла ди ма тре ба при бли
жи ти тра ди ци ју наших пре да ка, да 
буду упо зна ти са том кул ту ром, која је 
сва ка ко састав ни део свих нас, каже 
Иси до ра.  З.Поповић

ИсидораСкуратовић

Хума ни тар на ликов на коло ни ја је 
одр жа на 14. децем бра у Кра љев ци ма, 
а орга ни зо ва ле су је Мица Лазић и 
Вери ца Иса ко вић, чла ни це Удру же ња 
жена „Вик то ри ја“. Уче сни ци коло ни је 
били су Вла ди мир Лазић, Милен ко 
Хаџић, Бра ни слав Јови чић и Зори ца 
Опав ски из Ста ре Пазо ве, затим 
Милан Ђурић из Вој ке, као и Голу бин
ча ни Бори слав Про тић и Горан Арсе
ни је вић. Сви су чла но ви Удру же ња 
ликов них умет ни ка у Ста рој Пазо ви 
које посто ји 37 годи на, и како исти чу, 
радо дола зе у Кра љев це.

– Дру ги пут сли кам у Кра љев ци ма, а 
више пута сам уче ство вао и на слич
ним коло ни ја ма у рум ској општи ни. 
Задо вољ ни смо како Удру же ње жена 
„Вик то ри ја“ оку пља сли ка ре и како 
пома же угро же ни ма и срећ ни смо што 
и ми може мо да помог не мо – каже 
Вла ди мир Лазић.

Поред умет ни ка из ста ро па зо вач ке 
општи не, тога дана су у Кра љев ци ма 
биле и вајар ка Љиља на Вој во дић, и 
сли кар ка Нада Бошко вић. Обе умет ни
це су из Руме. Међу девет сли ка ра, 
била су чети ри пен зи о не ра, који, тако
ђе, радо уче ству ју у хума ни тар ним 
акци ја ма. Умет ни ци су доби ли плат но 
за сли ка ње, ради ли су и дру жи ли се у 
при јат ној атмос фе ри кра ље вач ког 
Дома кул ту ре, а за све уче сни ке добри 
дома ћи ни су обез бе ди ли ручак. Све 
сли ке уско ро ће бити пре зен то ва не на 
про дај ној изло жби.

Пре ма речи ма Мице Лазић, пред

сед ни це Удру же ња жена „Вик то ри ја“, 
новац доби јен од про да је сли ка биће 
иско ри шћен за помоћ мла ди ма са 
инва ли ди те том.

– Захва љу ју ћи број ним спон зо ри ма 
и поје дин ци ма, до сада смо у више 
хума ни тар них акци ја при ку пи ле неко
ли ко хиља да евра које смо поде ли ле 
нај у гро же ни ји ма, а пома га ле смо и 
Цркви – исти че пред сед ни ца Удру же
ња Мили ца Лазић.  С.Џ.

КРАЉЕВЦИ

Сликарскаколонија

ЛиковнаколонијауКраљевцима

ПРОМОЦИЈАКЊИГЕМАРИЈЕВУКАЈЛОВИЋ

Причеокућама
иљудима
У Срем ској Митро ви ци је 17. 

децем бра про мо ви са на књи га 
Мари је Вукај ло вић „Гра ђан ске 

куће Срем ске Митро ви це“. Књи га је 
иза шал у изда њу Исто риј ског архи ва 
„Срем“.

Књи га „Гра ђан ске куће Срем ске 
Митро ви це“ пред ста вља збир ку тек
сто ва о митро вач ким кућа ма и поро
ди ца ма које су у њима живе ле који су 
током 2010. обја вље ни у „М нови на ма“ 
у окви ру фељ то на „Куће и људи“. 

Пред мно го број ном публи ком која 
је испра ти ла ову про мо ци ју у згра
ди митро вач ке Гале ри је, о књи зи су, 
поред аутор ке, гово ри ли и архи тек
та Адри ја на Шко рић и пен зи о ни сна ин 
митро вач ки хирург прим. др Дими три је 
Стој шић. Про грам је води ла Мир ја на 
Мар ко вић, а у музич ком делу уче ство
вао је хор „Sir mi um can to rum“ под упра
вом Воји сла ва Бугар ског. М.Н.

МаријаВукајловић
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Тата,купимиклуб

Разлаз
Фуд бал ски клуб Црве на зве зда је 

добио новог тре не ра. Про шле субо те 
је и зва нич но пред ста вљен Дејан Стан
ко вић као нови стра тег црве нобелих. 
Леген да нашег фуд ба ла дола зи на 
место Зве зди ног тре не ра у нај бе збол
ни јем тре нут ку по клуб, али и по њега. 
Зве зда је завр ши ла са так ми че њем у 
Евро пи, а у дома ћем првен ству има 
поза ма шну пред ност у одно су на оста
ле рива ле.

Него, мене нешто коп ка, где је ту 
Вла дан Мило је вић у целој тој при чи. 
Испра ћен је у све ча ној атмос фе ри као 
да се повла чи из фуд ба ла, а не из клу
ба у сред сезо не. Виде ли смо и насме
ја ног Тер зу, који није ште део ком пли
мен те на рачун сада већ бив шег тре не
ра. Ство рио се ути сак да су се раз и
шли мир но и уз дого вор. Или је Мило
је вић јед но став но, од пред сед ни ка 
Црве не зве зде добио пону ду коју није 
могао да одби је – кар ту у јед ном прав
цу и одла зак из клу ба.

Тужно је што су и нави ја чи до те 
мере глу пи па су пове ро ва ли како то 
тако мора. Дру штве ним мре жа ма су 
кру жи ле пору ке „Мило је, оста ћеш зау
век у нашим срци ма“, „Хва ла ти за све“ 
и оста ла пате тич на сра ња. Ником није 
пало на памет да се запи та, којом се 
логи ком води клуб па одје ба ва тре не ра 

који је две годи не заре дом играо Лигу 
шам пи о на, а на њего во место дово ди 
тре нер без иску ства. Нарав но, све ове 
речи пада ју у воду уко ли ко Мило је вић 
ствар но има резер вну вари јан ту у виду 
неког анга жма на у бога тој Кини или 
Еми ра ти ма. Виде ће мо на про ле ће.

Сигур но је Зве зда дово ђе њем Деки ја 
Стан ко ви ћа одра ди ла сја јан мар ке тин
шки потез. О Деки ју као тре не ру може
мо при ча ти када стиг ну први резул та
ти.

Татаисин
Кошар ка шки клуб Црве на зве зда 

има дру га чи јих про бле ма. Непо ти зам 
је тре нут но нај ве ћи про тив ник клу ба 
са Малог Кале мег да на. Вели ка фрка 
се дигла после утак ми це са Олим пи ја
ко сом, када су дома ћи нави ја чи поште
но изви жда ли Фили па Чови ћа, сина 
пред сед ни ка клу ба. Био је истак нут и 
тран спа рент на којем је писа ло „Тата 
купи ми клуб“ и тиме се јасно дало до 
зна ња шта већи на нави ја ча мисли о 
Чови ће вом малом и њего вом анга
жма ну у тати ном клу бу.

Еви дент но је да Филип Човић нема 
ква ли тет за так ми че ње у Евро ли ги. 
Ипак, сти че се ути сак да је он нај ма ње 
крив за ово што му се деша ва. Можда 
је он добар дру гар и саи грач и има 
добре људ ске ква ли те те. То сва ка ко 

зна ју они који игра ју са њим. Али ипак, 
чиње ни ца да играш у клу бу у којем ти 
је тата пред сед ник, јед но став но боде 
очи.

Игра чи и струч ни штаб су ста ли у 
њего ву зашти ту. Поста вља се пита ње, 
да ли су то ура ди ли по нечи јем нало гу 
или су ствар но има ли потре бу да дају 
подр шку свом саи гра чу. Зви жда ло се 
некад и дру гим игра чи ма, али је реак
ци ја коле га из еки пе тада изо ста ла.

Продужеци–штајето?
Ливер пул је шам пи он све та у фуд ба

лу. У фина лу Свет ског првен ства за 
клу бо ве, побе ди ли су Фла мен го са 1:0. 
И ту се деси ла јед на апсурд на ситу а
ци ја. Наи ме, гле да о ци РТСа су има ли 
при ли ку да гле да ју пре нос, али нису 
виде ли оно нај ва жни је – побе до но сни 
гол Ливер пу ла у про ду жет ку. Јед но
став но, струч ња ци са наше теле ви зи је 
су пре ки ну ли пре нос после регу лар ног 
тока утак ми це и пусти ли неку еми си ју.

Који год био раз лог за то, није се 
смео деси ти ова кав про пуст јед ној 
озбиљ ној теле ви зи ји. Како ћеш, побо
гу, пре но си ти утак ми цу са прет по став
ком да се неће завр ши ти нере ше ним 
резул та том? Неве ро ват но. Теле ви зи ја 
чији је сло ган „Ваше пра во да зна те 
све“, дала нам је екс клу зив но пра во да 
гле да мо фуд бал само 90 мину та.
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Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO
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70ГОДИНАОДБОЈКАШКОГСАВЕЗАВОЈВОДИНЕ

Признањанајбољима
Пово дом обе ле жа ва ња 

70 годи на посто ја ња 
Одбој ка шког саве за 

Вој во ди не, у Град ској кући 
је 20. децем бра упри ли чен 
при јем и доде ла при зна ња 
нај за слу жни јим одбој ка
шким рад ни ци ма и клу бо
ви ма Сре ма. При зна ња су 
доде ље на пред став ни ци
ма одбој ка шких клу бо ва 
из Шида, Руме, Пећи на
ца, Ста ре Пазо ве, Ири га, 
Инђи је и Митро ви це, као и 
неко ли ци ни заслу жних поје
ди на ца. При је му су при су
ство ва ли гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла
ди мир Сана дер, начел ник 
Град ске упра ве за обра зо
ва ње, кул ту ру и спорт Или ја 
Недић и пред сед ник Одбој
ка шког саве за Вој во ди не 
Петар Богу но вић. 

– Срем, па самим тим и 
Срем ска Митро ви ца су изу
зет но зна чај ни за Одбој
ка шки савез Вој во ди не и 

Одбој ка шки савез Срби је. 
Град ска упра ва на челу са 
гра до на чел ни ком Сана де
ром пру жа вели ку подр шку 
спор ту, а посеб но одбојц. 
То се да при ме ти ти кроз 

напре до ва ње свих еки па. 
Упра во због тога оче ку је мо 
да ће ове годи не клуб „Срем 
Еатон” оства ри ти повра
так у Супер лигу, где му је 
и место, рекао је Богу но вић.

Један од добит ни ка при
зна ња је и Срђан Радо ва
но вић, тре нер и спорт ски 
дирек тор Жен ског одбој ка
шког клу ба „Срем“. 

 З.Поповић

Пријемповодом70годинаОдбојкашкогсавезаВојводине

САВАТЕБОКСКЛУБРУМА

Едукацијаспортиста

Семи нар о допин гу у спор ту одр жан 
је 15. децем бра у Кул тур ном цен
тру „Бра на Црн че вић“. Орга ни зо

ва ли су га Сава те савез Срби је и Савез 
спор то ва рум ске општи не у циљу еду
ка ци је спор ти ста о спре ча ва њу допин га 
у спор ту. Реч је о десе том семи на ру који 
је одр жан током ове годи не. Семи нар је 
води ла др Мари ја Анђел ко вић из Анти
до пинг аген ци је Срби је, а при су ство ва
ло је 36 уче сни ка из рум ских клу бо ва, 
као и спор ти сти из Бео гра да, Новог 
Сада и Медве ђе. 

Семи нар за суди је и тре не ре у сава
те спор ту одр жан је истог дана у Спорт

ском цен тру. Пре да вач је била Маја 
Оџић, пред сед ни ца Судиј ске коми си је 
Интер на ци о нал не сава те феде ра ци
је и Судиј ске коми си је Сава те саве за 
Срби је. При су ство ва ло 29 уче сни ка из 
Бео гра да, Новог Сада, Иђо ша, Срем ске 
Митро ви це, Медве ђе и Руме.

– Тех ни ке бор бе су демон стри ра ли 
чла но ви СБКа „Рума“ Нико ла Ракић 
и Мар ко Вида ко вић, чла но ви сава те 
репре зен та ци је Срби је, који су при ка за
ли изван ред ну тех ни ку. Наши спор ти сти 
су насту па ли у новим три ко и ма које је 
клу бу обез бе ди ла рум ска Општи на, а 
реч је о 20 три коа – каже Мио драг Ракић, 

тре нер СБКа „Рума“. Ракић дода је да 
су послед њи пут за клуб доби ли опре му 
од локал не само у пра ве пре 16 годи на. 

– Ове годи не смо обно ви ли опре му и 
обез бе ди ли рука ви це, фоку се ре, шаде
ри це, пати ке, а сада и три кое, захва
љу ју ћи покро ви тељ ству и редов ним 
сред стви ма Општи не. Тако ђе, локал на 
само у пра ва је пла ти ла и закуп потреб
них тер ми на за ове семи на ре, а морам 
да кажем да је седи ште Сава те саве за 
Срби је у Руми од осни ва ња. То је редак 
при мер да се седи ште јед ног наци о нал
ног саве за не нала зи у глав ном гра ду – 
исти че Мио драг Ракић. С.Џакула

СеминаруКултурномцентруодопингу СеминаруСпортскојхали



46 25. DECEMBAR 2019.  M NOVINE

ОВАН: Делу је те врло 
амби ци о зно и непре
кид но про ши ру је те 
пла но ве или дого во ре 

које има те са сарад ни ци ма. Неко 
може успе шно да реши ваше 
финан сиј ске диле ме, потреб но је 
да се обра ти те одго ва ра ју ћој осо
би. Сво јом ком плет ном поја вом 
или сти лом изра жа ва ња, при вла
чи те вели ку пажњу и делу је те 
врло шар мант но да дру штво око 
себе. 

БИК: Саче кај те да 
чује те нечи ји комен
тар, пре него што 
доно се те нову одлу ку. 

Нема раз ло га да ула зи те у нову 
рас пра ву са неис то ми шље ни ци
ма већ сво ју енер ги ју посве ти те 
кон крет ном реша ва њу неких акту
ел них пита ња. Сло бод но може те 
да се осло ни те на сво је при ја те
ље и да им пове ри те неке дели
кат не задат ке. Супрот ста ви те се 
осо би која под ри ва ваш послов ни 
углед.  

БЛИЗАНЦИ: Ове 
неде ље ћете бити у 
при лич но мут ном рас
по ло же њу, неси гур ни 

и забри ну ти јер се ништа не одви
ја она ко како сте пла ни ра ли. 
Парт не ра не може те и даље зава
ра ва ти само лепом при чом. Пре
ђи те на дела. Неко олак ша ње и 
побољ ша ње рас по ло же ња јесте у 
дани ма викен да. Води те рачу на 
на шта тро ши те новац, извла чи 
вам се из џепа без ика квог пла на. 

РАК: Уме сто да раз
ми шља те о нечи јим 
мана ма боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи ра

те сво је пона ша ње. Поку ша вај те 
да импре си о ни ра те сво ју око ли ну 
на раз ли чи те начи не. Ста ло вам 
је да при ву че те нечи ју пажњу и да 
оправ да те свој углед. Важно је да 
има те јаку моти ва ци ју и добру 
вољу. Раз ми сли те на који начин 
тре ба да саоп шти те свом парт не
ру неке одлу ке о уре ђе ње зајед
нич ког живо та.

ЛАВ: 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. У сусре ту са 
сарад ни ци ма под сти че те ства ра
лач ко рас по ло же ње, јер не жели
те да се поми ри те са про сеч ним 
резул та ти ма. Пока жи те већу ноту 
само кри тич но сти. 

ДЕВИЦА: Прак ти чан 
дух и пред у зи мљи
вост коју изра жа ва те 
гаран ту ју успе шне 

резул та те на раз ли чи тим стра на
ма. Уме то да намет не те сво је 
ста во ве, чак и у неким ситу а ци ја
ма када око ли на не пока зу је 
посеб но инте ре со ва ње за ваше 
иде је. У одно су са парт не ром 
све сни сте да има те одре ђе ну 
пред ност и неће те дозво ли ти да 
зајед нич ка деша ва ња иду мимо 
ваше воље. 

ВАГА: Делу је те напе
то, буди те довољ но 
стр пљи ви пред парт
не ро вим зах те ви ма. 

Не пре на гљу је те сво јим одлу ка
ма. У одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма 
потреб на вам је нечи ја аси стен ци
ја. Нема раз ло га да пре це њу је те 
сво је могућ но сти. При ја ће вам 
изла зак или шет ња као релак са
ци ја. Важно је да пра вил но ускла
ди те свој разум и осе ћа ња. 

ШКОРПИЈА:  Посто је 
пита ња која се реша
ва ју или тај не које се 
откри ва ју, искљу чи во 

у бли ском сусре ту са дра гом осо
бом. У дого во ру са сарад ни ци ма 
потреб но је да оства ри те сагла
сност и ува жа ва ње раз ли чи тих 
инте ре со ва ња или прак тич них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми. Важно је да пра вил но 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти како бисте избе гли нове 
непри јат но сти. 

СТРЕЛАЦ: Неде ља ће 
кре ну ти кроз потре бу 
да буде те мак си мал но 
одго вор ни и посве ће

ни сво јим оба ве за ма. Не пре ска
чи те неке ства ри и не оста вљај те 
их за сутра, јер је више него изве
сно да ћете бити искри ти ко ва ни 
од стра не парт не ра или над ре ђе
них. Доно си те закљу чак на осно
ву субјек тив ног ути ска, уза луд 
раз ми шља те о сусре ту са осо бом 
која није у вашем емо тив ном 
доме ту.   

ЈАРАЦ: Уко ли ко наи
ла зи те на хла дан при
јем у нечи јем дру
штву, раз ми сли те о 

сво јим мана ма. Негде сте погре
ши ли. Избе га вај те непо зна те 
ситу а ци је или сарад ни ке који 
сво јим пона ша њем реме те вашу 
кон цен тра ци ју. Важно је да сачу
ва те при себ ност духа и само кон
тро лу. Дина ми ка нових деша ва
ња и зао штре на послов на кли ма 
нате ра ће вас да пову че те нове 
поте зе. 

ВОДОЛИЈА: Без обзи
ра коли ко делу је те 
тајан стве но пред 
воље ном осо бом, не 

успе ва те да при кри је те сво је 
нерас по ло же ње или ства ри које 
поти ску је те у себи.Не дозво ли те 
да вам неко покре ће ниске стра
сти или жељу за послов ним 
ривал ством. Добро раз ми сли те о 
сво јим пред но сти ма и недо ста ци
ма. Олак шај те сво ју савест у 
искре ном раз го во ру са бли ском 
осо бом. 

РИБЕ: Има те неке 
лепе и рела тив но мир
не и спо кој не дане иза 
себе али изгле да да је 

са тим завр ше но. Мно го тога вам 
сме та када је пона ша ње емо тив
ног или брач ног парт не ра у пита
њу. Често обо је неће те успе ва ти 
да се суздр жи те од кри ти ко ва ња. 
Послов на ситу а ци ја је доста 
повољ на. Оче куј те неде љу са 
вели ким актив но сти ма.

VREMEPLOV
25.децембар

1642. Ро ђен ен гле ски ма те ма
ти чар, фи зи чар и астро ном, 
Исак Њутн, осни вач мо дер не 
фи зи ке. Ње го ва те о ри ја гра ви
та ци је сма тра се јед ном од нај
ве ћих до стиг ну ћа људ ског ума. 
Зна чај на су и ње го ва от кри ћа 
на под руч ју ма те ма ти ке, оп ти
ке, ме ха ни ке и астро но ми је. 
Епо хал ним де лом сма тра се 
ње гов рад „Ма те ма тич ки прин
ци пи фи ло зо фи је при ро де“.

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

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

28.децембар
1925. Ру ски пе сник Сер геј Је се
њин из вр шио са мо у би ство. Био 
је дан од нај по пу лар ни јих пе сни
ка 20. ве ка, чи је су пе снич ко 
де ло, а по себ но стил жи во та, 
има ли зна ча јан ути цај на ру ску 
и европ ску омла ди ну. 

29.децембар
1921. Ро ђен срп ски пи сац 
До бро сав Ћо сић, пр ви пред
сед ник Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је, од ју на 1992. Кра
јем 80их дао под сти цај на ци о
на ли стич кој по ли ти ци Сло бо да
на Ми ло ше ви ћа. 
1981. Умро хр ват ски књи жев ник 
Ми ро слав Кр ле жа, јед на од нај
зна чај ни јих лич но сти у кул тур
нокњи жев ним зби ва њи ма на 
ју го сло вен ском про сто ру у 20. 
ве ку.

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

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

HOROSKOP

Среда,25.(12)децембар
Пре по доб ни Спи ри дон Чудо
тво рац, епи скоп Три ми тун ски
Четвртак,26.(13)децембар

Св. муч. Евста ти и је; Св. свешт. 
муч. Гаври ло ; Преп. Нико дим 
Тисман ски

Петак,27.(14)децембар
Св. муче ни ци Тирс. Лев ки је, 
Фили мон, Апо ло ни је и дру ги с 
њима
Субота,28.(15)децембар

Све ти све ште но му че ник Елев
те ри је, Пре по доб ни Павле
Недеља,29.(16)децембар

Све ти про рок Агеј; Све та Тео
фа ни ја цари ца (Мате ри це)
Понедељак,30.(17)децембар
Св. про рок Дани ло; Св. пре по
доб ни муч. ђакон Ава кум и игу
ман Пај си је
Уторак,31.(18)децембар

Све ти муче ник Сева сти јан; Све
ти Модест и дру ги

Crkveni
kalendar

• Почупао је сву косу.
Вишенемаштадамусе
дигне.
• Што више упознајем
људе то више ценим
намештај.
• Некад сам био здрав,
алисадсеосећампуно
боље.

Ролатод
млевеногмеса
Потребно је: Пола кило гра ма 

меша ног мле ве ног меса, 1 гла ви
ца црног лука, 2 чена белог лука, 
1 каши чи ца веге те, 1 каши чи ца 
але ве папри ка, мало соли, мало 
бибе ра, 3 оба ре на јаја. 

Припрема: Напра ви ти сме су 
од мле ве ног меса. Црни лук 
изблен ди ра ти са белим луком са 
мало воде, па дода ти у мле ве но 
месо, дода ти остале састојке. Од 
меле ве ног меса напра ви ти век ну. 
Ста ви ти је у плех за пече ње. У 
њој напра ви ти уду бље ње и рас
та њи ти иви це. Поре ђа ти баре на 
јаја у сре ди ну век не и онда пре ко
ло пи ти месо пре ко јаја. Поква сти
ти руке и лепо обли ко ва ти ролат 
тако да се добро сје ди ни да се не 
би током пече ња отво рио. У 
загре ја ну рер ну ста ви ти ролат да 
се пече око 50 мину та.
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Постављање
заштитнеограде

Поче ли су  радо ви на 
заме ни заштит не огра де 
на путу изме ђу Моро ви ћа и 
Вишњи ће ва. Заштит на огра
да биће поста вље на и на 
путе ви ма у  сели ма Јаме на, 
Бачин ци као и на путу изме
ђу Куку је ва ца и Ерде ви ка у 
укуп ној дужи ни од 300 мета

ра. Радо ве изво де рад ни ци 
при вред ног дру штва „Веке
ринг“ из Новог Сада и пла
ни ра но је да се овај посао 
завр ши  за неко ли ко дана. 
Вред ност радо ва је два 
мили о на дина ра, а финан
си ра их локал на само у пра
ва. Д.П.

ШидуритмуЕвропе
Сре ди ном јуна иду ће годи

не, деца из општи не Шид ће 
по први пут уче ство ва ти у 
попу лар ном музич ком про
гра му „Срби ја у рит му Евро
пе“, који ће бити еми то ван на 
Првој срп ској теле ви зи ји. 
Пева ће и пле са ће за јед ну 
од амб са да зема ља Евро пе, 
Изра е ла и Аустра ли је. Ово 
так ми че ње оку пља децу 
основ ног и сред њо школ ског 
узра ста која ће поред свог 
гра да или општи не, пред ста

вља ти и пева ти на још јед
ном од јези ка зема ља Евро
пе, Изра е ла и Аустра ли је. 
Јед ну земљу може да пред
ста вља два де сет так ми ча ра. 
При пре ме за теле ви зиј ски 
пре нос ужи во тра ја ће шест 
месе ци, а при пре ма ће их 
струч ни тимо ви. Захва љу ју
ћи руко вод ству Општи не 
Шид, деца из шид ске општи
не ће има ти при ли ку да сво је 
тален те у пле су и пева њу 
пока жу и целој Срби ји.

ИНЂИЈА

НовауслугаЦентразасоцијалнирад
Цен тар за соци јал ни рад „Дунав“ 

од наред не годи не уво ди нову услу гу 
која ће бити доступ на гра ђа ни ма 
општи не Инђи ја – саве то ва ли ште за 
брак и поро ди цу. Жељ ка Годић Авра
мо вић, дирек то ри ца поме ну те уста
но ве, иста кла је да ће сва ким рад ним 
даном у после по днев ним часо ви ма, 
у про сто ри ја ма Цен тра, сугра ђа ни 
моћи да уз саве то дав ни тера пиј ски 
рад пре ва зи ђу одре ђе не про бле ме 

са који ма се суо ча ва ју, било као 
брач ни парт не ри или роди те љи.

– Саве то дав не услу ге пру жа ће 
пси хо те ра пе у ти, пси хо ло зи, соци о
ло зи и дру га струч на лица, са 
тежњом да се у окви ру Цен тра ство
ри посеб на орга ни за ци о на једи ни ца 
наме ње на за те посло ве. Овим се 
додат но поди же ниво услу ге овог 
цен тра гра ђа ни ма и омо гу ћа ва се 
задо во ља ва ње потре ба на локал ном 

нивоу – рекла је Годић Авра мо вић. 
Дирек то ри ца је дода ла да ће сле

де ће годи не Цен тар за соци јал ни 
рад наста ви ти са услу гом „Лич ни 
пра ти лац“ којом ће и у току 2020. 
годи не бити обу хва ће на сва деца са 
смет ња ма у раз во ју која путу ју у шко
ле. Како је потвр ди ла Годић Авра мо
вић, Општи на Инђи ја ће и сле де ће 
годи не финан си ра ти тро шко ве рада 
20 лич них пра ти ла ца. М.Ђ.

ЈКП„ВОДОВОД“СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Грађанииград
наистомзадатку

На ини ци ја ти ву ста нов ни ка 
Кара ђор ђе ве ули це у Месној 
зајед ни ци „Сутје ска“, локал
на само у пра ва и ЈКП „Водо
вод“ реша ва ју про блем задр
жа ва ња атмос фер ских вода 
у тој ули ци. Реч је о редов ним 
актив но сти ма „Водо во да“ 
које су пла ном пред ви ђе не 
нај ма ње два пута годи шње. 
Међу тим, у зави сно сти од 
вре мен ских при ли ка и потре
ба на тере ну, овај посао се 
орга ни зу је и чешће. У наред
них неко ли ко дана ради ће 
се на чишће њу атмос фер

ске кана ли за ци је и риго ла у 
Кара ђор ђе вој ули ци. Чишће
ње риго ла од земље ради се 
руч но, поди за њем посто је
ћих бетон ских пло ча и испи
ра њем истих, водом под при
ти ском. У циљу ефи ка сни јег 
реша ва ња овог про бле ма 
потреб но је и испи ра ње про
пу ста на отво ре ном кана лу 
у Ули ци Мило ша Оби ли ћа. 
На овај начин успе шно се 
реша ва ју кому нал ни про бле
ми у овом делу гра да, а сва
ка ини ци ја ти ва гра ђа на је и 
даље добро дошла.

Чишћењеригола

РадовиуУлициМилошаОбилића


