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Још један и још јед не. И 
да види мо шта смо 
има ли, молим: про ле

ће, кома да један, лето 
кома да један, јесен кома да 
један. Зима? Пола пишем, 
пола пам тим. Све у све му, 
ништа наро чи то. Годи на ко 
годи на. Немам оби чај да 
се освр ћем уна зад, али за 
овом годи ном ствар но 
нећу жали ти. Искре но, не 
жалим ни за јед ном, наро
чи то у послед ње вре ме, 
али не надам се ни неким 
наро чи то лепим годи на ма 
које сле де. Јер, кад се 
нато ва ри на врат више од 
пет деце ни ја, шта човек да 
оче ку је? А тек жена?

Нисам више ни у фазо ну 
доно ше ња одлу ка. Оно у 
сти лу, од нове годи не више 
нећу пуши ти. Од нове годи
не ћу ићи на вежба ње, од 
нове годи не нећу јести 
слат ки ше. Све одлу ке сам 
дав но доне ла и сва обе ћа
ња дав но пре кр ши ла. 
Нешто се мислим, живот је 
пре ви ше стре сан да бисмо 
били тако ригид ни пре ма 
себи. Кад је човек млад 
онда има и воље и наде да 
нешто може да про ме ни, 
кад оста ри схва ти да иде 
неком ута ба ном ста зом 
коју баш и није сам табао. 
Али,  добро, дај боже здра
вља, што кажу бабе, а 
бабе су увек у пра ву. Бабе 
су закон.

А где ћете за дочек? Ако 
има те годи на као ја, дакле 
мно го, веро ват но сте одав
но схва ти ли да више нисте 
за доче ке. Спа ва вам се 
већ у једа на ест, не може те 
бог зна коли ко ни да попи
је те, а руку на срце и није 
неки избор места на који ма 
бисте могли да се осе ћа те 

при јат но. О дру штву да не 
гово рим. Пома ло су вам се 
сви сму чи ли и сад само 
још тре ба и нову годи ну да 
чека те са њима. Жуди те за 
само ћом и миром и једва 
чека те да оста не те сами и 
да никог не гле да те. Ако је 
тако, е онда сте сигур но 
нагу ра ли више од 50. Ви 
сте мој број и раз у ме мо се 
сто посто. Ако сте не дај 
боже жен ског пола веро
ват но ћете пра зни ке иско

ри сти ти да ура ди те нешто 
памет но, на при мер да 
опе ре те заве се или нешто 
слич но. Наку ва ће те руч ко
ва да има те до Св. Јова на 
и попе гла ће те сав нео пе
глан веш. Знам вас. А ако 
има те сре ће да сте мушко, 
е онда вам се може мно го 
што шта. А то „што шта“ 
сигур но неће бити ни 
пегла ње веша ни бри са ње 
про зо ра, а бога ми ни пра
ње заве са. Но добро, да не 

пре те рам у феми ни зму, 
све у све му, пред вама је 
урне бе сан про вод и ја вам 
на њему од срца чести там, 
јер и сама пла ни рам тако 
да се заба вим наред них 
дана. Ја ћу нарав но зао би
ћи „што шта“, али зато 
заве се нећу.

Нећу вам поже ле ти срећ
ну нову годи ну, срећ не су 
одав но про ху ја ле. Желим 
вам само здра вља, за 
оста ло се сами сна ђи те. 
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Спа ва вам се већ у једа на ест, не може те бог зна коли
ко ни да попи је те, а руку на срце и није неки избор 
места на који ма бисте могли да се осе ћа те при јат но. О 
дру штву да не гово рим. Пома ло су вам се сви сму чи
ли и сад само још тре ба и нову годи ну да чека те са 
њима. Жуди те за само ћом и миром и једва чека те да 
оста не те сами и да никог не гле да те
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ВРД НИК: Пред сед ник Александар Вучић оби шао „Фру шке тер ме“

Бисер Фрушке горе

Пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић оби шао је 25. децем бра 
хотел „Фру шке тер ме“, тури стич

корекре а ци о ни цен тар који је изгра ђен 
на Фру шкој гори, у Врд ни ку. Пред сед
ник Вучић је оби шао ком плекс, који је 
отво рен у сеп тем бру, у прат њи Милин
ка Циц ми ла, вла сни ка и дирек то ра 
овог, јед ног од нај ве ћих хоте ла у Срби
ји, и запо сле них. Том при ли ком Вучић 
је иста као да је хотел јако леп и да је у 
њега уло же но 28 мили о на евра, те да 
је део сред ства уло жи ла држа ва.

– Овај тури стич ки ком плекс је заслу
жно добио и подр шку држа ве, а наши 
гра ђа ни више неће мора ти да иду у 
мађар ске и сло ве нач ке бање, јер могу 
дола зи ти овде – иста као је Алек сан дар 
Вучић.

Том при ли ком је иста као да оче ку је 
да ће вла сни ци ипак фор ми ра ти цене 
које ће бити при хва тљи ве гра ђа ни ма, 
буду ћи да су у ова ко лук су зним тури
стич ким објек ти ма у Сло ве ни ји и дру
гим земља ма, цене знат но више. Осим 
тога, тури сти на Фру шкој гори могу да 
виде и 16 пре ле пих мана сти ра и про
ба ју сјај на фру шко гор ска вина.

– Срби ја се први пут пози ци о ни ра 
на тер мал ној кар ти. Срби ја има пуно 
изво ра тер мал не воде, али није има ла 
уре ђе не хоте ле који ма би могла да се 
поно си – ука зао је пред сед ник Срби је.

Алек сан дар Вучић је наја вио да ће 
бити рекон стру и сан пут дужи не од 9,5 
кило ме та ра од Ири шке петље, тако 
што ће бити про ши рен за око пола 
метра. Овај тури стич корекре а ци о ни 

цен тар ће бити при сту пач ни ји тури
сти ма који дола зе из прав ца БиХ када 
буде завр ше на изград ња аутопута и 
брзе сао бра ћај ни це Рума – Шабац – 
Лозни ца. 

Има ју ћи у виду изглед и ква ли тет 
хоте ла, пред сед ник је рекао да оче ку
је да ће у „Фру шке тер ме“ дола зи ти и 
тури сти из Сло ве ни је, Хрват ске и дру
гих зема ља у реги о ну.

Вла сник хоте ла Милин ко Циц мил 
је рекао да је поно сан и он, и њего ва 
ком па ни ја и додао је да овај ком плекс 
може бити понос и ири шке општи не, 
као и држа ве. Захва лио је и Репу бли
ци, и пред сед ни ку Вучи ћу, што су пре
по зна ли ква ли тет и зна чај лока ци је и 
финан сиј ски помо гли изград њу овог 
веле леп ног објек та.

– Укуп на повр ши на ком плек са изно

Александар Вучић у прат њи Милинка Циц ми ла поздра вља запо сле не (фото: СНС)

У оби ла ску хоте ла (фото: СНС)
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си 35.000 ква драт них мета ра, а са гара
жа ма 47.000 ква драт них мета ра. Има 
осам базе на са тер мал ном водом, спа 
и вел нес део зау зи ма ју повр ши ну од 
7.800 ква драт них мета ра. Има мо 200 
соба и 13 апарт ма на, све је то ура ђе но 
у рекорд ном року, за мање од годи ну и 
по дана, а реч је о „грин филд“ инве сти
ци ји – рекао је Милин ко Циц мил.

Први човек ири шке општи не Сте ван 
Кази ми ро вић је иста као да су „Фру шке 
тер ме“ изу зет но важне за даљи раз вој 
тури зма, а овим и Бања Врд ник и Фру
шка гора доби ја ју на зна ча ју и у ква ли
те ту пону де. 

– Врд ник је био село, опре де лио се 
за раз вој тури зма и после посто је ћих 
хоте ла раз ли чи тих кате го ри ја, доби ја 
један изу зе тан обје кат за раз вој висо
ког тури зма, са лук су зном пону дом. 
Има мо наја вље но још заин те ре со ва
них инве сти то ра који би ула га ли у раз
вој тури зма и гра ди ли нове објек те у 
Врд ни ку. Нарав но, све што смо до сада 
ура ди ли је помо гло да се о Врд ни ку 
више чује и да се потен ци јал ни инве
сти то ри опре де ле баш за нас – рекао 
је Сте ван Кази ми ро вић. Он је додао да 
је у том кон тек сту вео ма бит на и наја
ва пред сед ни ка Вучи ћа о реви та ли за
ци ји пута од Ири шке петље ка Риви ци 
и Врд ни ку, а на Ири шкој петљи ће се 
ради ти и рас кр сни ца са кру жним током 
сао бра ћа ја, што је тако ђе важно, како 
за без бед ност сао бра ћа ја, тако и за 
бољи изглед при ла за Бањи Врд ник.

Хотел ски ком плекс „Фру шке тер
ме“ део је фир ме „Pro mont Gro up“ која 
посе ду је и хотел „Pre mi er Aqua“, као и 
етно ком плекс „Врд нич ка кула“. Сви 
ови објек ти су међу соб но, као и са 
Врд ни ком, пове за ни Ста зом здра вља. 
Тре нут но, у „Фру шким тер ма ма“ ради 
215 лица, углав ном из Врд ни ка, Ири га 
и окол них места.

Е. М. Н.

У ИРИГУ РЕА ЛИ ЗО ВАН ПРО ЈЕ КАТ ЛАК ШЕГ ПРИ СТУ ПА 
ОСО БА СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Постављене рампе 
за лакше кретање

Мини стар ство за рад, запо шља
ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња је одо бри ло сред ства 

у изно су од 738.560 дина ра Удру же
њу пара пле ги ча ра Сре ма, за про је кат 
„Омо гу ћи мо при ступ осо ба ма са инва
ли ди те том згра ди Општи не и Цен тру 
за соци јал ни рад у Ири гу“. Про је кат 
је окон чан завр шном кон фе рен ци јом 
која је 24. децем бра одр жа на у Срп
ској чита о ни ци у Ири гу. Циљ овог про
јек та је био да се учи не при сту пач ним 
објек ти од јав ног зна ча ја осо ба ма са 
инва ли ди те том, те тако и рав но прав
но уче шће у живо ту у зајед ни ци, да се 
пове ћа њихо ва само стал ност, али и 
видљи вост у окру же њу. У окви ру про
јек та је наба вљен уни вер зал ни гусе ни
чар за поди за ње меха нич ких и елек
тро мо тор них коли ца, који се кори сти 
за при ступ при зе мљу и првом спра ту 
општин ске згра де, а по потре би, може 
да се позај ми и некој дру гој инсти ту ци
ји. Затим, наба вље не су две мон та жно 
демон та жне скло пи ве рам пе која ће 
се, по потре би, поста вља ти пре ко сте
пе ни ца на ула зу и у ход ни ку Цен тра за 
соци јал ни рад општи не Ириг и фик сне 
рам пе за сте пе ник у уну тра шњем ход
ни ку. Вред ност ове две набав ке је око 
614.000 дина ра, док је за укла ња ње 
физич ких бари је ра на јав ној повр ши ни 
и рекон струк ци ју посто је ћих, а неа де
кват них рам пи, одно сно за гра ђе вин
ске радо ве, утро ше но пре ко 94.000 
дина ра. 

– Реа ли за ци јом про јек та је обез бе
ђе на доступ ност слу жби свим гра ђа
ни ма, буду ћи да су у општин ској згра
ди сме ште не и Слу жба за ката стар 

непо крет но сти, Наци о нал на слу жба за 
запо шља ва ње, матич на слу жба и др. 
Осо бе са инва ли ди те том могу лак ше 
да уђу и у про сто ри је Цен тра за соци
јал ни рад. То мно го зна чи осо ба ма са 
инва ли ди те том, а и Општин ска упра ва 
може да се похва ли да је реши ла про
блем при ла за осо ба са инва ли ди те
том. Ми у ири шкој општи ни има мо два 
чла на, а у Удру же њу 30, али ће ово 
кори сти ти и оста лим осо ба ма са инва
ли ди те том, деци, дис тро фи ча ри ма, 
мај ка ма са малом децом и боле сни
ма који се теже кре ћу – рекао је Сте
ван Луков њак, пред сед ник Удру же ња 
пара пле ги ча ра Сре ма. 

Када је реч о при пре ми и реа ли за ци
ји про јек та, доста им је помо гао Цен
тар за соци јал ни рад општи не Ириг, 
затим Уни је жена СНСа из Ири га, као 
и Удру же ња дис тро фи ча ра Сре ма.

На завр шној кон фе рен ци ји је гово
ри ла и др Љиља на Гру ји чић Тешић, 
пред сед ни ца Уни је жена СНСа у Ири
гу, која је изра зи ла задо вољ ство реа
ли за ци јом про јек та, чији су идеј ни ини
ци ја то ри.

– Про је кат је реа ли зо ван, а сред
ства су одо бре на од стра не Мини стар
ства за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња. До ове иде је смо 
дошли током раз го во ра са мини стром 
Зора ном Ђор ђе ви ћем, који је у апри лу 
посе тио нашу општи ну. То је била јед на 
од наших актив но сти коју смо успе шно 
реа ли зо ва ли, а и за наред ну годи ну 
има мо још пла но ва у окви ру подр шке 
осо ба ма за инва ли ди те том – иста кла 
је др Љиља на Гру ји чић Тешић.

С. Џаку ла

Завр шна кон фе рен ци ја про јек та
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СЛА ЂАН МАН ЧИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ

Радимо добру ствар и 
грађани нам дају подршку
У послед њих неко ли ко годи на рум

ска општи на се кон ти ну и ра но 
пење ка врху, када је у пита њу 

тем по раз во ја, број отво ре них фабри
ка, вред ност инве сти ци ја, број запо
сле них и др. При су тан је и тренд раста 
буџе та у којем има места и за раз вој, 
одно сно инфра струк тур на и инве сти
ци о на ула га ња, али и за бри гу о соци
јал но угро же ни ма, који из раз ли чи тих 
раз ло га не могу сами себи да обез бе
де солид не усло ве за живот. О све му 
поме ну том раз го ва ра мо са првим 
чове ком рум ске општи не Сла ђа ном 
Ман чи ћем.

Када бисте украт ко суми ра ли про
те клих шест годи на вла сти Срп ске 
напред не стран ке у рум ској општи
ни и шта бисте могли да каже те за 
тај пери од?

– Ми више не бро ји мо, ни запо сле
не, ни нове фир ме, али је еви дент но 
да има мо пре ко 20 ново о тво ре них 
ком па ни ја, како дома ћих, тако и ино
стра них. Вред ност тих инве сти ци ја је 
око 300 мили о на евра. Само је пред
сед ник Алек сан дар Вучић отво рио 
шест нових фабри ка. У тим новим 
пого ни ма је запо сле но пре ко 5.000 
људи. Када смо пре у зе ли власт, има ли 
смо пре ко 7.000 неза по сле них, а сада 
има мо испод 3.000 неза по сле них. 
Мно го људи дола зи из сусед них 
општи на да раде у тим фабри ка ма, 
али и из целе Срби је. Дола зе људи из 
Бео гра да, Новог Сада, Кра гу јев ца, 
Буја нов ца, Шап ца... Пре ма пода ци ма 
из 2011. годи не у гра ду је било око 
31.000 ста нов ни ка. Недав но смо про
ве ра ва ли и Рума сада има пре ко 
36.000 ста нов ни ка. То се види и голим 
оком у гра ду – по гужви, град њи, заку
пи ма, про да ја ма и купо ви на ма ста но
ва и кућа. Мислим да ради мо добру 
ствар за наше гра ђа не. Они то виде и 
дају нам подр шку. 

Тренд инве сти ра ња у рум ској 
општи ни и запо шља ва ња се наста
вља?

– Тако је. Из годи не у годи ну, еви
дент но је да наш буџет реал но расте. 
Како расте при вре да и раз вој гра да, 
тако расте и наш буџет. Са дру ге стра
не ради мо реал ну про јек ци ју, увек 
јасно изба лан си ра мо при ход ну и рас
ход ну стра ну. Могу да кажем да смо 
већ данас, а до кра ја годи не нас дели 
још неко ли ко дана, бли зу 90 одсто 
извр ше ња буџе та про јек то ва ног за ову 
годи ну. То је одлич но. Расте мо, како 
расте при вре да, без неких „наду ва ва
ња“, дакле, она ко како пла ни ра мо, 
тако и реа ли зу је мо. И у овој годи ни 

отво ре ни су нови пого ни – да поме не
мо фир му „Afro di te Mode Col lec tion“, 
која је више од деце ни је посло ва ла у 
Руми у изнајм ље ном про сто ру, а сада 
је отво ри ла нови обје кат у рад ној зони 
„Запад“ и она ће, поред посто је ћих, 
запо сли ти нове рад ни ке. Важно је 
скре ну ти пажњу и на нови погон фран
цу ске фир ме „Hutchin son“, као и кине
скодан ске „Health Care“. Затим, дома
ћа ком па ни ја „DAG Co“ је изгра ди ла 
сво ју нову фабри ку у бли зи ни Вог ња, 
уз наја ву додат ног запо шља ва ња 100 
рад ни ка. Исто тако, у Кра љев ци ма је 
отво ре на фабри ка „Комерц мали“ која 
се бави про из вод њом бетон ског чели
ка. Дакле, не гово ри мо о про ши ре њу, 
већ о новој фир ми, која ће посло ва ти у 
нашој општи ни. Они су, за прво вре ме, 
наја ви ли запо шља ва ње 50 рад ни ка. 
Тако ђе, про из вод њу шири и „Cablex“ у 
Пла ти че ву, у коме, углав ном раде 

жене, уз запо шља ва ње сто ти нак нових 
рад ни ка, као и „Албон“. Морам да 
истак нем да ми има мо исти при ступ и 
пре ма дома ћим и стра ним инве сти то
ри ма. 

На скуп штин ској сед ни ци 17. 
децем бра усво јен је буџет за наред
ну годи ну, који је рекор дан и изно си 
пре ко 2,2 мили јар де дина ра.

– Ово је јед на реал на про јек ци ја 
буџе та, рађе на на осно ву пара ме та ра 
из прет ход не три годи не. Јасно се 
види да, како расте при вре да, тако се 
и буџет уве ћа ва. Поред тога што је 
буџет реа лан, он је и раз вој ни, као што 
је био и у 2019. годи ни. У 2019. смо 
има ли низ раз вој них про је ка та, које 
смо реа ли зо ва ли, али, морам напо ме
ну ти, тако је било и у прет ход не две 
годи не. Могу сло бод но да кажем да 
није дан пла ни ра ни про је кат из ове 

Сла ђан Ман чић: Наста вља мо тренд раз во ја
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годи не није остао нере а ли зо ван, што 
је потвр да да ми доно си мо реал не 
буџе те. Сама чиње ни ца да има доста 
капи тал них пози ци ја у новом буџе ту, 
гово ри да је ово раз вој ни буџет. То 
пока зу је пла ни ра ни про је кат ком плет
не рекон струк ци је ули ца 15. мај и 15. 
август. Реч је о радо ви ма вред ним 320 
мили о на дина ра. Дого во ри ли смо се 
са Упра вом за капи тал на ула га ња, 
кон курс се отва ра 5. јану а ра, да ми те 
радо ве суфи нан си ра мо са 120 мили о
на дина ра, то је у буџе ту и надам се да 
ће брзо поче ти реа ли за ци ја тог вели
ког про јек та. Вели ка инве сти ци ја од 
120 мили о на дина ра, пред ви ђе на је за 
котлар ни цу у насе љу Соли дар ност, 
коју ком плет но финан си ра мо из наших 
сред ста ва. Под се ћам да су у току 
радо ви на гасној котлар ни ци у насе љу 
Тивол, а 120 мили о на дина ра потреб
них за њену изград њу су ком плет но 
обез бе ђе ни из нашег буџе та за 2019. 
годи ну. Несум њи во је ово капи тал ни 
про је кат. Дуго роч но гле да но, он ће 
сре ди ти ста ње у ЈПу „Стам бе но“, зау
ста ви ће про па да ње пред у зе ћа и пра
вље ње губи та ка и омо гу ћи ти гра ђа ни
ма ква ли тет но гре ја ње. Тре ба скре ну
ти пажњу на још низ про је ка та, на 
изград њу инду стриј ског гасо во да у 
нашој рад ној зони ка Вог њу, чија је 
вред ност 26 мили о на дина ра, као и на 
рекон струк ци ју Дома вој ске, за коју је 
опре де ље но 30 мили о на дина ра. Уко
ли ко све буде текло по пла ну, оче ку јем 
да бисмо до кра ја годи не могли да пот
пи ше мо уго вор о купо про да ји. Прва 
рата за Дом вој ске/Дом  ЈНА – како га 
већи на Румља на зна, изно си осам 
мили о на дина ра, а за рекон струк ци ју 
спољ не фаса де, као што сам већ 
напо ме нуо, пред ви ђе но је 30 мили о на 
дина ра.

Рума је прва у Срби ји доне ла 
одлу ку о бес плат ном врти ћу за сву 
децу, ове годи не и за бес плат не 
уџбе ни ке за све прва ке и соци јал но 
угро же не уче ни ке, а у буџе ту за 
2020. годи ну су обез бе ђе на сред
ства за бес плат не уџбе ни ке за све 
основ це.

– Одлу чи ли смо да за наред ну школ
ску годи ну обез бе ди мо бес плат не 
уџбе ни ке за сву децу из основ ног 
обра зо ва ња. За то је пре ви ђе но 33,5 
мили о на дина ра. Исто смо наме ра ва
ли да ура ди мо и 2019. годи не, али смо 
има ли про блем са доба вља чи ма и 
шко ла ма, јер су навод но уго во ри били 
пот пи са ни још у мају. Тада смо пла ти
ли шко ла ма и купи ли смо уџбе ни ке за 
гото во 800 ђака прва ка, а сада ће их 
сви доби ти бес плат но – око 3.600 
осно ва ца. Не зато што је избор на 
годи на, јер избо ри нису били ове годи
не, а ипак смо ура ди ли капи тал не 
ства ри, ули це Срем ску, Мило ша 
Црњан ског, Орло ви ће ву и Желе знич ку, 
одре ђе не згра де, ула га ли смо у обра
зо ва ње. Избор на годи на није била ни 
2018. годи на, а ком плет но смо ура ди
ли Глав ну ули цу. Ми тако ради мо сва

ке годи не, као да нам је сва ка годи на 
избор на, и то се пока зу је по буџе ту. 
Одлу ка да финан си ра мо уџбе ни ке за 
све основ це је наи шла на вели ку подр
шку гра ђа на, на стра ни ци општин ског 
сај та смо доби ли 1.800 лај ко ва. Све то 
нам је омо гу ћи ла при вре да, коју смо 
дигли на тај ниво, да нам је, у струк ту
ри при хо да, први порез који уби ра мо 
по осно ву поре за на зара де. Одмах за 
њим више нису тран сфе ри, које доби
ја мо са виших нивоа вла сти, сада су 
на дру гом месту поре зи на имо ви ну 
које пуни наша локал на поре ска адми
ни стра ци ја. Изгра ђе но је доста ква
дра та стам бе ног и при вред ног про сто
ра. Све се то опо ре зу је и при хо ди од 
поре за на имо ви ну су доспе ли на дру
го место. 

Рум ска општи на је пре по зна та и 
као при мер добре прак се, када је у 
пита њу тран спа рент ност про це са 
кре и ра ња буџе та, као и ути цај гра
ђа на на тај про цес, кроз пар ти ци па
тив но буџе ти ра ње.

– Пет годи на заре дом у нашој општи
ни се спро во ди про цес пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња. Ува жа ва мо мишље
ње гра ђа на и оно што они пред ла жу 
да се ради у њихо вој локал ној зајед ни
ци. У наред ној годи ни ради ће мо пет 
про је ка та за које су гра ђа ни дали нај
ви ше гла со ва и за то смо у буџе ту 
обез бе ди ли 36,5 мили о на дина ра. 
Није дан пред лог за који су се гра ђа ни 
већин ски опре де ли ли, а који је увр
шћен у буџет, није остао нере а ли зо
ван. Нај ве ћа став ка за наред ну годи ну 
ће бити про је кат пешач кобици кли
стич ке ста зе Путин ци – Доњи Петров
ци. С обзи ром на обим про јек та, ради
ће се фазно. Морам још да истак нем 
да је за ових пет циклу са, за про јек те 
које су иза бра ли гра ђа ни, утро ше но 
гото во 100 мили о на дина ра. 

Поред чиње ни це да је отво ре но 
доста нових фабри ка, као и да су 
мно ги неза по сле ни нашли сво ја 
рад на места, ипак је сума за соци
јал на дава ња за наред ну годи ну 
оста ла неу ма ње на.

– Тач но, нијед на пози ци ја није сма
ње на. Лич но сма трам да је са ова квим 
при вред ним раз во јем можда непо
треб но да и даље држи мо соци јал на 
дава ња у истом нивоу. Мора мо у јед
ном момен ту „под ву ћи црту“, поче ти 
да сма њу је мо соци јал на дава ња и да 
та сред ства усме ри мо на неку дру гу 
стра ну. Уз дужно пошто ва ње, нарав но 
да посто је људи који ма тре ба помо ћи, 
који ма су соци јал на дава ња нео п ход
на. Међу тим, у ситу а ци ји где има мо 
вели ку запо сле ност, раз вој и успон 
при вре де, немо гу ће је да држи мо 
соци јал на дава ња на нивоу од пре пет 
или десет годи на, тако да је веро ват но 
да се та сред ства не тро ше како тре
ба.

Оно што ће ути ца ти на цео Срем
ски округ, али и на Руму, јесте поче

так град ње аутопута Рума – Шабац 
и брзе сао бра ћај ни це до Лозни це. 
Шта то зна чи за Руму?

– Како је рекао и пред сед ник Вучић, 
путе ви су нај бит ни ји, јер они доно се 
нов живот тери то ри ја ма кроз које про
ла зе. Ми ћемо има ти бене фи те од 
тога, све ће ићи у мно го бољем прав
цу, него до сада. На тери то ри ји рум
ске општи не ће се укр шта ти два вели
ка аутопута, што ће бити посеб но 
важно у при вред ном сми слу. Сам про
ток робе ће бити без бед ни ји и бржи, а 
ми ћемо учвр сти ти нашу геостра те
шку пози ци ју, што ће резул ти ра ти 
поди за њем живот ног стан дар да гра
ђа на 

Ове годи не је локал на само у пра
ва доби ла неко ли ко награ да за свој 
рад, а послед ња је била „Бео град
ски побед ник“. Рума је награ ду 
доби ла у кате го ри ји нај бо ља општи
на у Вој во ди ни, када је у пита њу 
реа ли за ци ја про је ка та које суфи
нан си ра АП Вој во ди на, али и про је
ка та које је финан си ра ла Репу бли
ка. 

– Награ да је потвр да да све оно што 
смо ради ли у прет ход ном пери о ду није 
оста ло неза па же но. Нај ва жни је јесте 
да резул та те виде сами гра ђа ни рум
ске општи не, али је вео ма зна чај но да 
одго во ран однос општин ске вла сти 
при ме те и гра ђа ни дру гих општи на. То 
је пока за тељ да уме мо да ура ди мо 
про јек те, да убе ди мо више нивое вла
сти да наше про јек те суфи нан си ра ју и 
да зна мо да про јек те касни је ква ли тет
но реа ли зу је мо. Не може те доби ти 
новац са виших нивоа вла сти ако 
нема те про јек те, ако нема те ефи ка сну 
адми ни ста ци ју, раз вој не иде је... 
Посеб но је важан про је кат инфра
струк тур ног опре ма ња „Рум ске петље“ 
што је и била осно ва и глав ни пред у
слов при вла че ња стра них и дома ћих 
инве сти то ра.

Шта бисте поже ле ли гра ђа ни ма 
рум ске општи не у 2020. годи ни?

– Пре све га, желим сви ма добро 
здра вље, као што то желим и мојој 
поро ди ци – то је нај ва жни је и осно ва 
све га. Волео бих да расту пла те, што 
је већ и сада слу чај, а наша жеља и 
раз лог за дово ђе ње толи ко инве сти то
ра је да они сами, услед потре бе за 
ква ли тет ним рад ни ци ма, поч ну да 
поди жу зара де. То ћемо ради ти и убу
ду ће. На тај начин ће људи саве сно и 
одго вор но оба вља ти свој посао, а са 
дру ге стра не поди ћи ћемо ква ли тет и 
стан дард њихо вог живо та. Ипак, мора
мо бити реал ни, посто је и про бле ми, 
попут град ске депо ни је, која нам је 
омча око вра та, затим нови инфра
струк тур ни про јек ти, рекон струк ци је 
одре ђе них згра да, шко ла, водо во да, 
све га оно га што људи ма живот зна чи. 
Све има свој век тра ја ња и потреб на 
су додат на ула га ња, како би све функ
ци о ни са ло на бес пре ко ран начин.

С. Џаку ла
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ГРАД СКА КУЋА

Дом ЈНА у вла сни штву Општи не
После више де це ниј

ског про па да ња, згра
да Дома ЈНА, а потом 

Дома вој ске, пот пи си ва
њем уго во ра о купо ви ни 26. 
децем бра у Град ској кући, 
пре шла је у вла сни штво 
Општи не Рума. Већ од про
ле ћа наред не годи не, биће 
запо че та ком плет на спо ља
шња рекон струк ци ја згра
де, која је јед на од нај леп
ших у гра ду. За ове радо ве 
је у буџе ту опре де ље но 30 
мили о на дина ра. Доби ће и 
ново име – Рум ски дом, а 
иако није баш пот пу но пре
ци зи ра на наме на, јасно је 
да ће бити наме ње на за 
неку од уста но ва кул ту ре, 
али и сте ци ште кул тур них 
зби ва ња. Уго вор о купо
ви ни објек та пот пи са ли су 
Сла ђан Ман чић, пред сед
ник Општи не Рума и Јован 
Вор ка пић, дирек тор Репу
блич ке дирек ци је за имо ви
ну. Пот пи си ва њу уго во ра је 
при су ство вао и Бојан Јоцић, 
држав ни секре тар у Мини
стар ству одбра не.

Пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић је изра
зио задо вољ ство што су од 
наја ве, па до реа ли за ци је 
купо ви не, про шла непу на 
два месе ца, уз све срд но 
зала га ње свих над ле жних 
инсти ту ци ја, почев ши од 
локал не адми ни стра ци је, па 
до мишље ња и сагла сно сти 
Вла де Репу бли ке Срби је. 

– Тако ђе сам изу зет но 
задо во љан што ову згра
ду купу је мо по дупло нижој 
цени од прво бит не, када 
смо запо че ли раз го во ре о 
купо ви ни. Наи ме, почет на 
цена је била ско ро 760.000 
евра, а ми смо данас пот
пи са ли уго вор за цену од 
328.000 евра, одно сно око 
40 мили о на дина ра. Сле
ди вео ма брзо укњи же ње 
Општи не као вла сни ка и 
испла та прве рате од осам 
мили о на дина ра – рекао је 
Ман чић.

Он је наја вио рекон струк
ци ју згра де почет ком про ле
ћа и то ће бити Рум ски дом, 

одно сно дом свих гра ђа на 
Руме.

– Вра ти ће мо овом објек
ту ста ри сјај. Мислим да је 
то јед на од нај леп ших згра
да у нашем гра ду, а рекон
струк ци јом ће задр жа ти свој 
посто је ћи изглед и биће 
понос сви ма нама. О наме
ни згра де ће бити доне та 
одлу ка у наред ном пери о ду, 
али ће сва ка ко бити наме
ње на некој кул тур ној уста
но ви – иста као је Ман чић 
и апе ло вао на Румља не да 
се још мало стр пе до ком
плет не рекон струк ци је, која 
ће сва ка ко ути ца ти на још 
бољи изглед гра да.

Јован Вор ка пић је рекао 
да је купо ви на згра де Дома 
вој ске још један од добрих 
поте за локал не само у пра ве.

– Дирек ци ја за имо ви ну и 
Општи на Рума има ју изу зет
но добру сарад њу у послед
њих пет годи на. Оче ку јем 
да ће врло брзо ова згра да, 
сагра ђе на дав не 1906. годи
не, сину ти, као што је сину
ла чита ва Рума. Као што 
види мо, сре ђу је се и згра
да Град ске куће. Рума сада 
гото во не може да се пре по
зна у одно су на пери од од 
пре неко ли ко годи на – рекао 
је Јован Вор ка пић.

С. Џаку ла

Пот пи си ва ње уго во ра о купо ви ни

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Систематизација радних места
Пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу 

и систе ма ти за ци ји рад них места 
у Општин ској упра ви и Општин

ском пра во бра ни ла штву усво јен је на 
сед ни ци Општин ског већа Општи не 
Рума, која је одр жа на 26. децем бра. 
Како је инфор ми сао Дра ган Коса но
вић, шеф Оде ље ња за општу упра ву и 
зајед нич ке посло ве, било је потреб но 
ускла ди ти Пра вил ник са Кадров ским 
пла ном, који је усво јен зајед но са Одлу
ком о буџе ту за наред ну годи ну. Реч је 
о мањим изме на ма у Пра вил ни ку, буду
ћи да су бри са на чети ри непо пу ње на 
рад на места, а изме не се одно се и на 
струч ну спре му за нека рад на места. 

С обзи ром на рас пи си ва ње кон кур са 
за финан си ра ње редов них актив но сти 
и про гра ма удру же ња, про је ка та од зна
ча ја за рум ску општи ну у обла сти кул ту

ре и обла сти спор та, доне та су реше ња 
о чла но ви ма коми си ја, које ће утвр ђи
ва ти рас по де лу пла ни ра них сред ста ва. 
Ово реше ње је било нео п ход но, како 
би се ушло у про цес рас пи си ва ња кон
кур са, а потом и доде ле сред ста ва. У 
том кон тек сту је при хва ћен и Пра вил
ник о начи ну и поступ ку оства ри ва ња 
пра ва на доде лу сред ста ва из буџе та за 
про гра ме и про јек те у обла сти спор та. 
Изме не у Пра вил ни ку нису вели ке, део 
је ускла ђен са пози ци ја ма у буџе ту, а 
дру га изме на се одно си на то да је ста
тут и прав на акта клу бо ва који кон ку ри
шу, потреб но доста ви ти само уко ли ко 
се први пут кон ку ри ше за сред ства или 
је дошло до њихо вих изме на.

Дата је и сагла сност Општин ском 
пра во бра ни ла штву за закљу чи ва ње 
ван суд ских порав на ња, а опет је реч 

о шест слу ча је ва ује да паса лута ли ца. 
Ово је и даље вели ки про блем, јер је 
рум ска Општи на у мину ле чети ри годи
не испла ти ла пре ко 40 мили о на дина ра 
за ове наме не, а има слу ча је ва да су 
нека лица и више пута тра жи ла одште
ту за ује де паса. 

На овој сед ни ци Општин ског већа 
је доне та одлу ка да се при сту пи реа
ли за ци ји кон кур са за доде лу бес по
врат них сред ста ва локал ним само у
пра ва ма за суфи нан си ра ње про јек та 
„Систем видео над зо ра на рас кр сни
ца ма ради без бед но сти сао бра ћа ја и 
гра ђа на – град ска виде о над зор на мре
жа“. Општи на Рума је од Покра јин ског 
секре та ри ја та за при вре ду и тури зам 
доби ла 1,1 мили он дина ра, а сама ће 
издво ји ти ско ро 400.000 дина ра.

С. Џаку ла
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25 ауто бу ских ста ја ли шта
До кра ја годи не би тре ба ло да 

се окон ча и послед њи про је кат, 
који су гра ђа ни ода бра ли у окви

ру про це са пар ти ци па тив ног буџе ти
ра ња у про шлој за ову годи ну. Реч је о 
поста вља њу ауто бу ских ста ја ли шта. 
Прво бит но је било пла ни ра но 12, 
али је захва љу ју ћи повољ ном тен де
ру одлу че но да се поста ви укуп но 25 
ста ја ли шта и то у осам села и у самом 
гра ду – у гра ду, Клен ку, Пла ти че ву и 
Кра љев ци ма чети ри, у Хрт ков ци ма 
три, Добрин ци ма и Жар ков цу два и 
по јед но ста ја ли ште је поста вље но у 
Доњим Петров ци ма и Сте ја нов ци ма. 
Завр ше так радо ва на поста вља њу 
ауто бу ских ста ја ли шта у Кра љев ци
ма је 25. децем бра оби шао и пред
сед ник Општи не Сла ђан Ман чић, који 
је иста као да ће сле де ће годи не бити 
слич них радо ва.

– Мислим да је то важно за гра
ђа не, пого то во у ова квим усло ви ма, 
када пада киша и када је хлад но. Док 
чека ју пре воз, пут ни ци су на овим 
ста ја ли шти ма зашти ће ни. Ми смо за 
овај про је кат опре де ли ли 10 мили о
на дина ра, прво бит но за пет села која 
су се кан ди до ва ла да им се заме
не посто је ћа, дотра ја ла, или да се 
поста ве нова. На тен де ру смо доби ли 
дупло мању цену, тако да смо могли 
да нару чи мо 25 ста ја ли шта, да увр
сти мо још нека села и тако ура ди мо 
знат но више од пла ни ра ног. При кра ју 
је и поста вља ње клу па на ауто бу ским 
ста ја ли шти ма. Ово је послед њи про
је кат, којим завр ша ва мо ову буџет ску 
2019. годи ну, по про јек ти ма вео ма 
успе шну – кон ста то вао је пред сед ник 
Ман чић.

Гово ре ћи о пар ти ци па тив ном буџе
ти ра њу, које је пре пет годи на био 
пилотпро је кат, а сада је постао при
мер добре прак се, Ман чић је ука зао 
да гра ђа ни сами нај бо ље зна ју шта 
је у њихо вим локал ним зајед ни ца
ма нај по треб ни је, а да то локал на 
само у пра ва кроз овај про цес ува жа
ва и реа ли зу је оне про јек те за које се 
опре де ли нај ве ћи број гра ђа на. Први 
човек рум ске општи не је под се тио да 
је ове годи не доста рађе но у сели ма 
и ван пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња. 

– Изла зи ли смо у сусрет свим зах
те ви ма који су дола зи ли из сео ских 
сре ди на, било да је у пита њу пут на 
инфра струк ту ра, спо рт ска инфра

струк ту ра асфал ти ра ње или уре ђе ње 
одре ђе них обје ка та и др. Тако ћемо 
наста ви ти и у наред ној годи ни. Вре
ме иза нас, као и оно што смо ура ди
ли, потвр ђу је да то нису била пра зна 
обе ћа ња. У овом момен ту извр ше ње 
ово го ди шњег буџе та је 90 про це на
та, нема нијед ног про јек та који смо 
наја ви ли, а да није реа ли зо ван, а то 
се одно си и на суге сти је из сео ских 
месних зајед ни ца – рекао је Сла ђан 
Ман чић и под се тио да је одлу ком о 
буџе ту за наред ну годи ну за пар ти
ци па тив но буџе ти ра ње обез бе ђе но 
36,5 мили о на дина ра, а у мину лих пет 
годи на укуп но 100 мили о на дина ра.

С. Џаку ла

Радо ви у Кра љев ци ма

У рум ској општи ни су рас
пи са на два кон кур са за доде
лу сред ста ва за рад у наред
ној годи ни. Један је за редов
не актив но сти и про гра ме 
удру же ња за 2020. годи ну и 
то за она удру же ња која су 
осно ва на на тери то ри ји рум
ске општи не. Кон курс је отво
рен 27. децем бра, а при ја ве 
се могу доста ви ти до 16. јану
а ра 2020. годи не. Кон курс се 
рас пи су је за делат ност удру
же ња у обла сти ма људ ских 
пра ва и раз во ја цивил ног 
дру штва, соци јал но  хума ни
тар не актив но сти, еко ло ги је и 
зашти те живот не сре ди не, 
кул тур не делат но сти, омла
дин ске актив но сти, зашти те 
борач ких и пра ва рат них вој
них инва ли да, за помоћ осо
ба ма са инва ли ди те том, као 

и за дру ге гра ђан ске ини ци ја
ти ве. Да би удру же ње могло 
да кон ку ри ше за сред ства, 
потреб но је да посто ји нај ма
ње две годи не и да има капа
ци тет да реа ли зу је про је кат 
за који кон ку ри ше. Исто вре
ме но, отво рен је и кон курс за 
про јек те у обла сти кул ту ре на 
који могу да апли ци ра ју уста
но ве кул ту ре, чији осни вач 
није Општи на, удру же ња која 
су реги стро ва на на тери то ри
ји рум ске општи не, поје дин ци 
и само стал ни умет ни ци, 
цркве и вер ске зајед ни це, као 
и дру ги субјек ти у кул ту ри, 
који посто је нај ма ње две 
годи не. Рок за доста вља ње 
про је ка та који ће се финан си
ра ти у сфе ри кул ту ре је 26. 
јану ар 2020. годи не. 

С. Џ.

РАС ПИ СА НИ КОН КУР СИ 
За удру же ња
и про је кте из кул ту ре

ДОМ ЗДРА ВЉА
Пре вен тив ни пре гле ди

Дом здра вља у Руми се 
редов но укљу чу је у акци је 
пре вен тив них пре гле да које 
реа ли зу је Мини стар ство здра
вља, па је тако било и 22. 
децем бра. Гра ђа ни ма је било 
омо гу ће но да без здрав стве не 
књи жи це и зака зи ва ња ура де 
ултра звуч ни пре глед абдо ме
на, оба ве кар ди о ло шке пре
гле де, одно сно изме ре крв ни 
при ти сак и ура де ЕКГ.

– Акци ја је успе шно спро ве
де на и том при ли ком је ура ђе
но 43 пре гле да, а исто толи ко 
и ЕКГа, и мере ња при ти ска. 
Тако ђе, наши лека ри и меди
цин ски рад ни ци су ура ди ли 20 
ултра звуч них пре гле да абдо
ме на, уз саве те лека ра у циљу 
уна пре ђе ња и очу ва ња здра
вља – рекла је др Јеле на Сто
ја нац Мра че вић. 

С. Џ.

Пре вен тив ни пре гле ди у Дому здра вља
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ДЕЈАН УМЕ ТИЋ, ДИРЕК ТОР ИСТО РИЈСКГ АРХИ ВА СРЕМ

За нама је годи на број них 
изло жби и нових књи га
Исто риј ски архив Срем је осно ван 

1946. годи не и њего ва тери то ри
јал на над ле жност обу хва та цео 

реги он Сре ма. Мину ла годи на је за ову 
уста но ву била успе шна и испу ње на 
број ним актив но сти ма. Пре ма речи ма 
Деја на Уме ти ћа, дирек то ра Исто риј
ског архи ва Срем, 2019. годи ну су обе
ле жи ле број не изло жбе.

– Сво јих само стал них изло жби у 
2019. годи ни нисмо има ли, али смо 
орга ни зо ва ли велики број госту ју ћих 
изло жби. Издво јио бих посеб но изло
жбу Руског дома „Дан побе де“, која је 
отво ре на 1. новем бра у окви ру Новем
бар ских дана. Реч је о изло жби фото
гра фи ја москов ског Архи ва, која је 
први пут тада при ка за на ван Руског 
дома. Тако ђе, ту је и изло жба Ива
на Про ше на, изло жба „Ана Каре њи
на“, „Деца Дон ба са“ и „75. годи шњи ца 
осло бо ђе ња Бело ру си је и Минска“, 
рекао је Дејан Уме тић.

Тако ђе, он је додао да се и у изда
вач кој делат но сти Исто риј ског архи ва 
Срем мно го ради ло у прет ход ној годи
ни. 

– Обја ви ли смо 18. број „Спо ме
ни це“. То је упра во доказ тра ди ци је 
издавaш тва наше уста но ве. „Спо ме
ни ца“ је часо пис у којем се обја вљу
ју науч ни радо ви веза ни за локал ну 
исто ри ју, исто ри ју Сре ма. Архив је 
уста но ва која тре ба да саку пља и чува 
гра ђу, али Архив је и уста но ва која тре
ба да публи ку је гра ђу и да је интер пре
ти ра. Затим, ту су и књи ге „Митро ви
ца у моно граф ским запи си ма“ Жив ка 
Попо ва, „Школ ство у Сре му“ Мило ша 

Паји ћа, „Град ске куће“ Мари је Вукај
ло вић, „Интер е ра ри јум Рости сла ва 
Михај ло ви ча“ про фе со ра Ђуре Хар ди
ја. Тако ђе, про шле годи не смо обја ви
ли и тре ћи део Моно гра фи је о спор ту и 
тиме је тај про је кат завр шен, навео је 
Дејан Уме тић, који је додао да је Архив 
уче ство вао и у обе ле жа ва њу Бит ке на 
Леге ту, годи шњи ци стре ља ња на Спо
менгро бљу, као и у Новем бар ским 
дани ма. 

Дејан Уме тић наво ди да су за 2020. 
годи ну пла ни ра не актив но сти веза не 
за обе ле жа ва ње 75 годи на од Вели ке 
побе де у Дру гом свет ском рату.

– Нарав но, пла ни ра мо да изда мо 
и 19. број Спо ме ни це, чији је уред
ник про фе сор др Ненад Нин ко вић са 
којим има мо одлич ну сарад њу. Тако
ђе, у окви ру обе ле жа ва ња 75 годи на 
од Вели ке побе де, сигур но ћемо орга
ни зо ва ти чети ри до пет изло жби на 
ту тему, а у пла ну је и јед на изло жба 
Заво да за кул ту ру Руси на. Иско ри стио 
бих и при ли ку да позо вем све заин
те ре со ва не гра ђа не да посе те Дане 
руске кул ту ре које орга ни зу је мо тра ди
ци о нал но од 15. до 25. јану а ра, рекао 
је Уме тић.

З. Попо вић

Дејан Уме тић

ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“

Шири мо осмех
и у новој годи ни
У поне де љак 23. 12. 2019. 

годи не у про сто ри ја ма 
ШОСО „Ради вој Попо

вић“ орга ни зо ва на је ново го
ди шња про сла ва и зајед нич
ко дру же ње уче ни ка из седам 
основ них и сред њих шко ла, 
које су се ода зва ле нашем 
пози ву да уче ству ју у инклу
зив ној акци ји. У сарад њи са 
уче нич ким пар ла мен ти ма, 
обез бе ђе ни су паке ти ћи за 
све уче ни ке ШОСО „Ради вој 
Попо вић“, као и за кори сни
ке Днев ног борав ка „Сун це“. 
Ова кав вид сарад ње је при
су тан већ неко ли ко годи на 

и све више шко ла се укљу
чу је, раз ви ја ју ћи код сво јих 
уче ни ка емпа ти ју, хума ност 
и свест да смо сви јед на ки у 
раз ли чи то сти. Деда Мраз је 
и ове годи не обра до вао децу 
слат ким паке ти ма, играч ка ма 
и школ ским при бо ром, а све 
уз подр шку малих пома га ча, 
који су све то обез бе ди ли, 
али и оних вели ких, жељ них 
да помог ну и усре ће неко га. 
Овим путем захва љу је мо на 
све срд ној подр шци Еко ном
ској шко ли „9. мај“, Митро
вач кој гим на зи ји, ОШ „Јован 
Попо вић“, ОШ „Три ва Вита

со вић Лебар ник“, ОШ „Све ти 
Сава“, ОШ „Јован Јова но вић 
Змај“, ОШ „Бошко Пал ко вље
вић Пин ки“, Дому уче ни ка 
сред њих шко ла, „Cre dit agri

co le“ бан ци, фир ма ма „Coo
per stan dard“, „Тер мо про дукт“ 
и „Табекс“, као и ЈКПу „Водо
вод“. Сви зајед но смо успе ли 
да постиг не мо циљ, да пру
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ПРИЈЕМ У ГРАДСКОЈ КУЋИ 

Санадер угостио храброг 
полицајца Дарка Дронића

Гра до на чел ник Срем ске Митро ви
це Владимир Санадер је у  сре
ду, 25. децем бра уго стио Дар ка 

Дро ни ћа, поли циј ског слу жбе ни ка 
из Лаћар ка, запо сле ног ПУ Срем ска 
Митро ви ца. Повод за то је био хра бар 
под виг митро вач ког поли цај ца. Наи ме, 
Дар ко је недав но, у току свог годи шњег 
одмо ра у Амстер да му ухва тио лопо ва, 
који је јед ној жени отео тор бу са раме
на. 

– Вели ко ми је задо вољ ство што сам 
у Град ској кући уго стио нашег поли цај
ца Дар ка, који је током свог годи шњег 
одмо ра пока зао хра брост и спрем ност 
да ради свој посао где год се нала
зи. Нама је част што је он из Срем ске 

Митро ви це и што га пред ста вља на 
нај бо љи могу ћи начин. Ово је доказ 
да наш град има добре поли циј ске 
слу жбе ни ке. Митров ча ни могу бити 
спо кој ни у свом гра ду, рекао је Сана
дер, који се још јед ном захва лио Дар ку 
Дро ни ћу и поже лео му успе ха у даљој 
кари је ри.

Дар ко је том при ли ком иста као да 
ће дога ђај у Амстер да му пам ти ти цео 
живот.

– Када сам у току јед но днев ног 
изле та у Амстер да му у јед ном тре нут
ку при ме тио већу гру пу људи која је 
вика ла за мушкар цем, који је у руци 
носио жен ску тор бу, убр зо сам схва тио 
да је реч о лопо ву. Без раз ми шља ња 

сам потр чао за њим. При ме тив ши ме, 
лопов је у јед ном тре нут ку бацио укра
де ну тор бу, али је наста вио да трчи. 
Наста вио сам поте ру све док га нисам 
сусти гао. Лопов није пру жао отпор, 
стао је и зајед но смо доче ка ли поли
цај це, који су се на лице моста поја ви
ли у року о неко ли ко мину та, обја снио 
је Дро нић.

Дар ко је добио похва ле и од холанд
ских коле га, а начел ник поли циј ске 
ста ни це му уру чио је при го дан поклон. 
Тако ђе, и вла сни ца тор бе се захва ли
ла Дар ку, која је на кра ју доби ла назад 
сво ју тор бу са лич ним доку мен ти ма, 
нов цем и мобил ним теле фо ном. 

З. Попо вић

Са пријема у Градској кући

жи мо радост, љубав и пажњу 
јед ни дру ги ма и наста ви мо да 
шири мо осме хе у нај ве се ли
јем пери о ду годи не. 

Колек тив шко ле

ЈКП ВОДОВОД

Зашти та водо ме ра
И ове зиме под се ћа мо кори сни ке наших 

услу га да током зим ског пери о да може да 
дође до смр за ва ња и оште ће ња водо ме ра, 
али и уну тра шњих водо вод них инста ла ци ја, 
уко ли ко није обез бе ђе на аде кват на зашти
та. Потреб но је топлот но изо ло ва ти мер не 
уре ђа је поста вља њем, пре ко водо ме ра, 
тер мо и зо ла ци о ни мате ри јал – сти ро пор, 
даске, ста кле ну вуну или сла му. Тако ђе, 
поклоп ци на водо вод ним шах то ви ма тре ба 
да буду добро затво ре ни и да се не отва ра ју 
на ниским тем пе ра ту ра ма, како не би дошло 
до смр за ва ња водо ме ра и воде у цеви ма. 
Тре ба пове сти рачу на и о водо вод ној инста
ла ци ји и пре вен тив но извр ши ти топлот ну 
изо ла ци ју цеви у про сто ри ја ма које се мање 
или се уоп ште не гре ју. Дво ри шне чесме би 
тре ба ло искљу чи ти, а дво ри шне водо вод не 

инста ла ци је испра зни ти или пре вен тив но и 
бла го вре ме но зашти ти ти. У објек ти ма у 
који ма нема потро шње воде током зиме, 
пре по ру чу је се затва ра ње дото ка воде и 
испу шта ње воде из инста ла ци ја, како не би 
дошло до смр за ва ња и пуца ња мер ног 
инстру мен та и цеви. Уко ли ко се пре ду зму 
све нео п ход не мере, кори сни ци ће избе ћи 
пре ки де водо снаб де ва ња у објек ти ма, које 
су после ди ца хава ри ја, услед смр за ва ња 
цеви и водо ме ра, као и тро шко ве њихо ве 
сана ци је. Пре ма град ској Одлу ци о водо во
ду, кори сни ци су дужни да воде рачу на о 
уну тра шњим водо вод ним инста ла ци ја ма (од 
водо ме ра ка објек ту и у самом објек ту) и да 
спре че њихо во оште ће ње. Уко ли ко дође до 
хава ри је на њима, тро шко ве сана ци је сно се 
кори сни ци.
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При јем за руко ме та ши це 
„Желе зни ча ра“
Руко ме та ши це „Желе зни ча ра“ из 

Инђи је успе ле су да одбра не про
шле годи не осво је ну титу лу 

oсвајача Купа Вој во ди не. Инђин чан ке 
су у финал ном сусре ту савла да ле 
ЖРК „Врбас“ резул та том 26:35. За њих 
је у четвр так, 26. децем бра орга ни зо
ван при јем у згра ди Општи не Инђи ја и 
том при ли ком су им уру че ни при год ни 
покло ни. Руко ме та ши це је поздра вио 
пред сед ник Oпш тине Инђи ја Вла ди
мир Гак иста кав ши да су поно во обра
до ва ле љуби те ље руко ме та и ста нов
ни ке Инђи је осва ја њем Купа.

– ЖРК „Желе зни чар“ је вео ма мла да 

еки па, што нам гово ри да инђиј ски 
руко мет, заи ста, има све тлу будућ ност. 
Осва ја ње Купа је вели ки успех и оче
ку је мо да ће нас обра до ва ти неком 
новом меда љом и неким новим пеха
ром. Желим да се уз нашу подр шку, 
Жен ски руко мет ни клуб „Желе зни чар“ 
од сле де ће сезо не пла си ра на европ
ско так ми че ње и да гле да мо наше 
девој ке ван Инђи је и Срби је – иста као 
је Гак током при је ма.

Капи тен Суза на Мили чић иста кла је 
да је било мно го теже одбра ни ти титу
лу осва ја ча Купаа Вој во ди не и захва
ли ла је пред став ни ци ма Општи не 

Инђи ја на подр шци.
– Успе ле смо да поно ви мо про шло

го ди шњи успех и због тога сам вео ма 
срећ на и поно сна на моју еки пу. Ову 
годи ну смо завр ши ле на нај бо љи могу
ћи начин и оче ку је мо да наши успе си 
пре ва зи ђу гра ни це наше земље, да 
сле де ће годи не одме ри мо сна ге и са 
ино стра ним клу бо ви ма – рекла је 
Мили чић. 

Под се ти мо, инђиј ске руко ме та ши це 
так ми че се у нај е лит ни јем ран гу, Супер 
лиги Срби је за жене, и ову сезо ну су 
окон ча ле на петој пози ци ји.

М. Ђ.

Отво рен мини тржни цен тар

При јем за руко ме та ши це у Општи ни Инђи ја

Паке ти ћи за децу 
У орга ни за ци ји Цен тра за соци јал ни рад „Дунав“ 

и под покро ви тељ ством Општи не Инђи ја, орга ни
зо ва на је поде ла паке ти ћа за децу из соци јал но 
угро же них поро ди ца. Паке ти ће од Деда Мра за 
доби ло је 380 деце. Деда Мраз је поде лио паке ти
ће деци узра ста до 12 годи на, који су кори сни ци 
нов ча не соци јал не помо ћи, деци у хра ни тељ ским 
поро ди ца ма, деци која има ју оства ре но пра во на 
дода так за туђу негу и помоћ и деци са смет ња ма 
у раз во ју, која има ју оства ре но пра во на дода так 
за туђу негу и помоћ, ста ро сти до 15 годи на. Нај
мла ђе су обра до ва ли и глум ци из ново сад ског 
Позо ри шта „Теа три ло“ који су оди гра ли пред ста ву 
„Ново го ди шња успа ва на лепо ти ца“.

Ком па ни ја „Меди ус“ из Нове 
Пазо ве у четвр так, 26. децем бра 
отво ри ла је још један мало про
дај ни обје кат у низу, овог пута у 
самом цен тру Новог Слан ка ме
на у ули ци Цара Душа на. Реч је 
о нај мо дер ни јем и како кажу 
пред став ни ци ове ком па ни је, до 
сада, њихо вом нај леп шем објек
ту.

Све ча ном отва ра њу при су
ство ва ли су пред став ни ци 
Општи не Инђи ја. Пред сед ник 
Вла ди мир Гак иста као је важност 

сва ке нове инве сти ци је и новог 
рад ног места а у мало про дај ном 
објек ту „Меди ус“а у Новом 
Слан ка ме ну тре нут но је запо
сле но око 20 мешта на.

– Нај ве ће је задо вољ ство када 
се неко одлу чи да свој капи тал 
уло жи у нашу општи ну. То иде у 
при лог чиње ни ци да смо повољ
но послов но окру же ње, и са дру
ге стра не, да смо успе ли да 
поста ви мо стан дар де на тај ниво 
да смо при влач ни сва ком инве
сти то ру – иста као је Гак. М. Ђ.
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Обно вље на сао бра ћај ни ца
у цен тру Бешке
Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла

ди мир Гак зајед но са пот пред
сед ни ком Покра јин ске вла де 

Ђор ђем Мили ће ви ћем и дирек то ром 
Упра ве за капи тал на ула га ња Ауто
ном не Покра ји не Вој во ди не Недељ ком 
Кова че ви ћем, оби шао је у сре ду, 25. 
децем бра радо ве на ком плет ној обно
ви ули це Кра ља Петра у Бешки, у 
дужи ни од 1.200 мета ра. Инве сти ци ја 
је вред на 53,6 мили о на дина ра, а 
зајед нич ки је финан си ра ју Покра јин ска 
вла да, пре ко Упра ве за капи тал на ула
га ња Вој во ди не, и Општи на Инђи ја.

Пот пред сед ник Мили ће вић је иста
као да је поме ну та инве сти ци ја вео ма 
важна за мешта не Бешке, целу општи
ну Инђи ја, али и за раз вој тури зма.– 
Ову сао бра ћај ни цу кори сте мно ги 
тури сти који желе да посе те Фру шку 
гору и овај део Сре ма, тако да има 
више стру ки зна чај – рекао је пот пред
сед ник Мили ће вић.

Поно вио је да Покра ји на и Општи на 
Инђи ја има ју изу зет ну сарад њу, те да 
су уз зајед нич ко ула га ње од 760 мили
о на дина ра у прет ход не три годи не, 
реа ли зо ва ни број ни инфра струк тур ни 
про јек ти у тој општи ни.– Ула га ња у 
општи ну Инђи ја део су све у куп не обно
ве и изград ње инфра струк ту ре у Вој во
ди ни, коју зајед нич ки спро во де Вла да 
Срби је и Покра јин ска вла да у сарад њи 
са свих 45 локал них само у пра ва у Вој
во ди ни. Вели ки инве сти ци о ни циклус 
наста вља мо и у 2020. годи ни. У пла ну 

је читав низ ква ли тет них ула га ња у 
пут ну инфра струк ту ру, водо вод ну и 
кана ли за ци о ну мре жу, здрав ство, 
обра зо ва ње, спорт ске објек те и објек
те соци јал не зашти те – рекао је Мили
ће вић.

Током оби ла ска радо ва, пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак нагла
сио је да је Општи на Инђи ја уз подр
шку Покра ји не реа ли зо ва ла зна чај не 

про јек те, међу који ма је и ули ца Кра ља 
Петра у Бешки, изгра ђе на још 1968. 
годи не.– Ули ца Кра ља Петра ће уме
сто доса да шње кал др ме доби ти 
асфалт. Сао бра ћај ни ца ће бити про
ши ре на на шест мета ра, како би се 
ускла ди ла њена гео ме три ја и оства ри
ла зада та про јект на брзи на од 50 кило
ме та ра на час – рекао је Гак.

М. Ђ.

Одр жан саста нак са
инђиј ским при вред ни ци ма
Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 

састао се у сре ду, 25. децем бра са пред
став ни ци ма нај зна чај ни јих при вред них 

субје ка та, који послу ју на тери то ри ји инђиј ске 
општи не. Циљ састан ка је био уна пре ђе ње и раз
вој при вре де у том срем ском гра ду, а раз го ва ра но 
је о потре ба ма и про бле ми ма при вред ни ка и 
начи ни ма на које општин ско руко вод ство може 
помо ћи у пре ва зи ла же њу истих. 

Пред сед ник Гак је упо знао при вред ни ке о акту
ел но сти ма у општи ни, доса да шњим актив но сти
ма и пла но ви ма у наред ној годи ни. Састан ци са 
при вред ни ци ма одр жа ва ју се већ дру гу годи ну 
заре дом и пре ма наво ди ма пред став ни ка Општи
не Инђи ја, пред ста вља ће прак су у наред ним 
годи на ма, како би зајед нич ким сна га ма уна пре ди
ли при вред ни амби јент.

Над ле жни кажу да поред успо ста вља ња тешње 
сарад ње локал не само у пра ве са при вред ним 
дру штви ма, ови састан ци, тако ђе, пред ста вља ју 
и одлич ну при ли ку да се при вред ни ци оку пе на 
јед ном месту, раз ме не инфор ма ци је и потен ци
јал но скло пе сарад њу у будућ но сти.  М. Ђ.

Пред став ни ци Вла де Вој во ди не и Општи не Инђи ја у оби ла ску радо ва

Саста нак са при вред ни ци ма
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Ново го ди шњи паке тић
за сва ко дете

За мали ша не из пећи нач ке општи
не, поне де љак, 23. децем бар је 
пра ви ново го ди шњи пра зник. И 

ове годи не је пећи нач ка локал на само
у пра ва обез бе ди ла ново го ди шње 
паке ти ће за децу из Пред школ ске 
уста но ве, за основ це од првог до 
четвр тог раз ре да у свих 15 насе ља 
пећи нач ке општи не, за децу која поха
ђа ју спе ци јал на оде ље ња у Купи но ву 
и Пећин ци ма, за децу без роди тељ
ског ста ра ња, као и кори сни ци ма 
Днев ног борав ка за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју у Субо ти шту. Уру
че но је укуп но 1.605 паке ти ћа, а пред
сед ник Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић уру чио је паке ти ће мали ша
ни ма у основ ној шко ли у Пећин ци ма.

– Поде ла ново го ди шњих паке ти ћа 
нашој деци, јед на је од нај леп ших 
дужно сти које имам као пред сед ник 
Општи не Пећин ци. Потру ди ли смо се 

да данас стиг не мо до сва ке основ не 
шко ле и пред школ ске уста но ве, у свих 
15 насе ља наше општи не, а мени је 
при па ло задо вољ ство да обра ду јем 
мали ша не, овде у Пећин ци ма. Циљ 
нам је био да сва ко дете у нашој 
општи ни осе ти радост ново го ди шњих 
пра зни ка. С дру ге стра не, деца су нас 
обра до ва ла лепом ново го ди шњом 
при ред бом у којој смо сви данас ужи
ва ли. Ове годи не смо поде ли ли пре ко 
1.600 паке ти ћа, а наша жеља је да 
сле де ће годи не има мо још више деце 
у нашој општи ни и да поде ли мо још 
више паке ти ћа – рекао је пред сед ник 
Трбо вић.

Основ на шко ла „Сло бо дан Бајић 
Паја“ бро ји 400 уче ни ка нижих раз ре
да, а њихо ва дирек то ри ца Мили ја на 
Срдић је иста кла да је пра знич на 
атмос фе ра испу ни ла учи о ни це и изма
ми ла осме хе на лици ма деце, која су 

се потру ди ла да при пре ме и зани мљи
ву при ред бу.

– Данас су сва деца дошла у шко лу 
и вео ма ме раду је када видим и чујем 
њихо ву гра ју и нестр пље ње пред уру
че ње ново го ди шњих паке ти ћа. Дра го 
ми је да локал на само у пра ва мисли на 
сву нашу децу и да је у скла ду са ново
го ди шњим пра зни ци ма и дари ва њи ма 
обез бе ди ла паке тић за сва ко наше 
дете  – изја ви ла је Срдић.

У Шима нов ци ма је паке ти ће мали
ша ни ма уру чио заме ник пред сед ни ка 
Општи не Зоран Вој кић, а у Купи но ву је 
децу обра до ва ла начел ни ца пећи нач
ке Општин ске упра ве Дра га на Крстић. 
Весе ла пра знич на атмос фе ра вла да
ла је у основ ним шко ла ма и пред школ
ској уста но ви у свим насе љи ма пећи
нач ке општи не, а пред став ни ци 
Општи не Пећин ци уру чи ли су ново го
ди шњи паке тић сва ком дете ту.

Пра знич на атмос фе ра у Днев ном борав ку
Пред став ни ци пећи нач ке локал не само у пра ве дру жи

ли су се у сре ду, 25. децем бра, са кори сни ци ма Днев ног 
борав ка за децу и мла де са смет ња ма у раз во ју у Субо
ти шту. Дра га на Крстић, начел ни ца Општин ске упра ве 
Општи не Пећин ци и Биља на Јови чић, дирек то ри ца 
пећи нач ког Цен тра за соци јал ни рад, обра до ва ле су 
децу и мла де из Днев ног борав ка ново го ди шњим паке
ти ћи ма које је дони ра ла Општи на Пећин ци.

У пра знич ном рас по ло же њу, деца су за госте при пре
ми ла реци та ци је, песми це и ново го ди шње честит ке, 
које су сами изра ди ли, а Биља на Јови чић је захва ли ла 
Општи ни Пећин ци што раз у ме потре бе деце и мла дих 
са смет ња ма у раз во ју, као осе тљи ве кате го ри је дру
штва.
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Аутоседи ште за
сва ко ново ро ђен че
Пред сед ник Општи не 

Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић и пред сед ник 

општин ског Саве та за без бед
ност сао бра ћа ја Милан Сте па
но вић уру чи ли су 24. децем
бра у Кул тур ном цен тру 210 
аутоседи шта поро ди ца ма из 
пећи нач ке општи не које су 
при ја ви ле ново ро ђен че у 
пери о ду од 1. јану а ра 2019. до 
10. децем бра 2019. годи не.

Пред сед ник Трбо вић је том 
при ли ком пору чио да је подр
шка поро ди ци један од при о
ри те та пећи нач ке локал не 
само у пра ве.

– У пита њу је нова мера 
подр шке поро ди ци, коју смо 
уве ли про шле годи не, са 
циљем да са јед не стра не уна
пре ди мо без бед ност деце у 
сао бра ћа ју, а са дру ге стра не 
да роди те љи ма на још један 
начин олак ша мо опре ма ње 
бебе, јер сви зна мо да дола зак 
ново ро ђен че та у кућу, поред 
вели ке радо сти, под ра зу ме ва 
и вели ке тро шко ве. Дра го ми 
је да је данас сала Кул тур ног 
цен тра ско ро пуна, а радо ва ло 
би нас да наред не годи не буде 
још пуни ја и да мора мо да 
купи мо још више аутоседи
шта – иста као је пред сед ник 
Трбо вић. Пред сед ник је оба ве
стио роди те ље да је само 
неко ли ко дана рани је Општин
ско веће одо бри ло сред ства 
за испла ту јед но крат не нов ча
не накна де у изно су од 40 
хиља да дина ра за сва ко ново
ро ђен че и у 2020. годи ни. 

Пре уру че ња аутоседи шта, 
при сут ни ма се обра тио Душко 
Пешић, начел ник Оде ље ња за 
пре вен ци ју и еду ка ци ју Аген

ци је за без бед ност сао бра ћа ја 
Репу бли ке Срби је, који је том 
при ли ком иста као да је про це
нат упо тре бе седи шта за децу 
у Пећин ци ма око 70% што је 
изнад про се ка за Срби ју, као и 
да ће овом акци јом тај про це
нат пре ћи 90%.

– Ово је јед на зна чај на инве
сти ци ја у без бед ност сао бра
ћа ја на нивоу општи не Пећин
ци и сигу ран сам да ће про це
нат упо тре бе бити међу нај бо
љи ма у Репу бли ци Срби ји, 
који је још увек низак у одно су 
на раз ви је не земље. Од 2013. 
годи не, за неких 30% смо 
успе ли да подиг не мо про це
нат упо тре бе седи шта, али још 
увек нисмо задо вољ ни. У раз
ви је ним земља ма про це нат 
упо тре бе седи шта је 9899% и 
то су земље које данас нема ју 
поги ну ле деце у сао бра ћа ју. 
Све похва ле за општин ски 
Савет за без бед ност сао бра
ћа ја и за Општи ну Пећин ци на 
овој акци ји и што су пре по зна
ли наш рад на нивоу целе 

Срби је. Ова ко нешто не посто
ји у дру гим локал ним само у
пра ва ма, а ми се тру ди мо да 
допре мо до свих. Вели ки је 
успех да сва ко ново ро ђен че 
доби је седи ште – рекао је 
Пешић.

Душко Пешић је током обра
ћа ња упо знао роди те ље о зна
ча ју упо тре бе аутоседи шта, 
пре све га због без бед но сти 
деце, јер се начин стра да ња 
деце у сао бра ћа ју у про те клих 
неко ли ко годи на про ме нио.

– За раз ли ку од неког прет
ход ног пери о да, где су нам 
деца доми нант но стра да ла 
као пеша ци, данас нам деца 
доми нант но стра да ју као пут
ни ци у вози лу. Негде у томе 
лежи и пара докс, јер нам је 
мно го теже да зашти ти мо децу 
као пеша ке у сао бра ћа ју, него 
као пут ни ке у вози лу. Зато смо 
и покре ну ли акци ју поде ле 
аутоседи шта, током које оба
вља мо и крат ку обу ку роди те
ља о пра вил ној упо тре би 
седи шта, јер је изу зет но зна

чај но да седи ште буде при ла
го ђе но дете ту, да на одго ва ра
ју ћи начин буде при чвр шће но 
у вози ло, као и да дете буде 
на одго ва ра ју ћи начин веза но 
у седи шту. Зато апе лу јем на 
све роди те ље да кори сте 
аутоседи шта. Немој те да вам 
буде тешко да дете ста ви те у 
седи ште и да га пра вил но 
веже те, чак и ако иде те до 
про дав ни це, јер једи но је тако 
дете сигур но у вози лу – нагла
сио је Пешић.

Након пре да ва ња о пра вил
ној упо тре би седи шта у вози
лу, роди те љи ма су уру че на 
аутоседи шта, уз апел да га 
кори сте зарад без бед но сти 
соп стве не деце.

Наци о нал ном стра те ги јом 
пред ви ђе но је да до 2020. 
годи не у Срби ји не буде деце 
поги ну ле у сао бра ћа ју, а 
општи на Пећин ци је тај циљ 
већ дости гла, јер у послед њих 
6 годи на у сао бра ћај ним незго
да ма није поги ну ло нијед но 
дете.

Деда Мраз обра до вао и децу 
из хра ни тељ ских поро ди ца

У згра ди Општи не Пећин ци у четвр так, 26. 
децем бра, уру че ни су ново го ди шњи паке ти
ћи деци из хра ни тељ ских поро ди ца са тери
то ри је пећи нач ке општи не. Радост ново го
ди шњих пра зни ка са децом и њихо вим хра
ни те љи ма поде ли ли су Биља на Јови чић, 
дирек то ри ца пећи нач ког Цен тра за соци јал
ни рад и Маја Доше но вић из општин ског 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти. Ново
го ди шње паке ти ће дони ра ла је Општи на 

Пећин ци, а весе ли Деда Мраз је иза звао 
посеб но оду ше вље ње код деце.

Поред деце из хра ни тељ ских поро ди ца, 
током про те кле неде ље, пред став ни ци 
Општи не сти гли су до сва ког дете та које 
поха ђа вртић, до деце нижих раз ре да основ
них шко ла са тери то ри је пећи нач ке општи не 
и до деце и мла дих из Днев ног борав ка у 
Субо ти шту, који ма су лич но уру чи ли пре ко 
1.600 ново го ди шњих паке ти ћа.
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УСВО ЈЕН ОПШТИН КИ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИ НУ

Раци о нал но испла ни ран буџет
Одбор ни ци локал ног пар ла мен

та су на сед ни ци Скуп шти
не општи не, која је одр жа на у 

сре ду, 18. децем бра,  рас пра вља ли о 
тач ка ма којих  је током овог засе да
ња било више од шезде сет на днев
ном реду.  Нарав но, прва и нај ва жни ја 
била је она која се одно си ла на Пред
лог одлу ке о буџе ту за 2020. годи ну. 
Јадран ка Недић, руко во ди лац Оде ље
ња за финан си је општин ске упра ве  се 
обра ти ла одбор ни ци ма са основ ним 
пода ци ма који су се одно си ли на Пред
лог буџе та.

– Буџет је пла ни ран у изно су  од  
1.546.000.000 дина ра. Теку ћа буџет ска 
резер ва изно си 30 мили о на, а стал
на три мили о на. Нај ви ше нов ца биће 
издво је но за финан си ра ње пред школ
ских уста но ва и то 203 мили о на дина
ра – рекла је Јадран ка Недић.

Заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић је нешто детаљ ни
је обја снио Пред лог буџе та за иду ћу 
годи ну.

– Одбор ни ци Скуп шти не Шид су 
већи ном гла со ва усво ји ли буџет који 
је пла ни ран на 1. 546.000.000 дина
ра, а  испла ни ран је раци о нал но, тако 
да при хо дов на и рас хо дов на стра
на покри ва ју јед на дру гу. Потру ди ли 
смо се да напо кон има мо један буџет 

који ће покри ти све аспек те и раз вој
ни и соци јал ни аспект наше општи не. 
Води ће мо рачу на како о инфра струк
тур ним, кому нал ним про бле ми ма, тако 
и о про бле ми ма веза ним за школ ство, 
здрав ство, а посе бан нагла сак у сле
де ћој годи ни биће на изград њи нових 
путе ва као што је  Јаме на  Рачи нов

ци, на побољ ша њу ква ли те та водо
снаб де ва ња гра ђа на шид ске општи не, 
изград њу водо во да у Моло ви ну. Тако 
ће сва села у нашој општи ни има ти 
водо вод – навео је Семе но вић.

Семе но вић је нагла сио да је током 
попи са  јав не сво ји не  општи не Шид  
утвр ђе но да већи на обје ка та није 
рекон стру и са на ни обно вље на пре ко 
четр де сет годи на и да обно ва  мора 
бити при о ри тет у сле де ћој годи ни. Гра
ђа ни ма у свим сре ди на ма  тре ба обез
бе ди ти усло ве за ква ли тет ни ји живот. 

Поред буџе та одбор ни ци су рас пра
вља ли и усво ји ли Пред лог одлу ке о 
доно ше њу Пла на детаљ не регу ла ци је 
за изград њу ауто пу та Кузмин  Срем
ска Рача, на под руч ју гра да Срем ска 
Митро ви ца и Општи не Шид, изве шта је  
и про гра ме  посло ва ња јав них пред
у зе ћа, уста но ва, као и раз ма тра ње и 
усва ја ње финан сиј ских пла но ва свих 
19 месних зајед ни ца. Усво је на је одлу
ка о кому нал но инспек циј ском над зо
ру уз подр шку Мини стар ства држав не 
упра ве и локал не само у пра ве и Вла
де Репу бли ке Срби је, тако да ће ЈКП 
„Стан дард“ врши ти посло ве инспек циј
ског над зо ра над спро во ђе њем одлу
ка на тери то ри ји општи не Шид које се 
одно се на кому нал ну делат ност.

Д. Попов

Јадран ка Недић

РАДО ВИ У УЛИ ЦИ ВЕЉ КА ПАУ НО ВИ ЋА

Испу ње но обе ћа ње
Заме ник пред сед ни ка 

Општи не Шид Зоран 
Семе но вић, оби шао је у 

уто рак, 24. децем бра, радо ве 
на асфал ти ра њу Ули це Вељ
ка Пау но ви ћа поред пру жног 
пре ла за ка Ваши ци. Пре ма 
њего вим речи ма Општи на 
Шид испу ња ва сво ја обе ћа
ња, те је у завр шној фази 
уре ђе ња локал них путе ва.

– Овде ће бити поста
вљен асфалт у дужи ни од 
200 мета ра, тако да ће  људи 
који овде живе дуги низ годи
на, напо кон доби ти асфалт. 
Вред ност радо ва је око 
600.000 дина ра. До кра ја ове 
кален дар ске годи не Општи
на Шид ће испу ни ти још јед
но обе ћа ње, а то је да мост 
у Моро ви ћу буде ком плет но 
офар бан и осве тљен. Тако 
да оче ку јем да 31. децем
бра има мо један осве жен 
мост који ће бити атрак ци
ја не само Моро ви ћа већ и 
понос целе шид ске општи не 
– рекао је Семе но вић. Д. П. Зоран Семе но вић оби ла зи радо ве
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Општи на Шид је и ове годи не 
обез бе ди ла бес плат не ново го ди
шње паке ти ће, те је обра до ва ла 
сво је нај мла ђе сугра ђа ни не, као и 
њихо ве роди те ље. У Спорт ској 
хали је у поне де љак, 23. децем бра, 
орга ни зо ван дочек Нове годи не, а 
у про гра му су уче ство ва ла деца из 
врти ћа и глум ци Ама тер ског позо
ри шта „Бра ни слав Нушић“. 
Општи на Шид сва ке годи не обез
бе ђу је бес плат не ново го ди шње 
паке ти ће. Овом при ли ком паке ти
ће су доби ла деца из МЗ Шид. 
Поде ље но је 1657 паке ти ћа које су 
доби ли пред школ ци и основ ци до 
четвр тог раз ре да. Заме ник пред
сед ни ка Општи не Шид Зоран 
Семе но вић, поздра вио је при сут не 
и поже лео им срећ ну нову 2020. 
годи ну.  Д. П.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ОО СНС ШИД

Рези ме и пла но ви
Заме ник пред сед ни ка Општи не 

Шид Зоран Семе но вић и пове
ре ник ОО СНСа, одр жао је у 

четвр так, 26. децем бра у стра нач ким 
про сто ри ја ма кон фе рен ци ју за меди је. 
Цен трал на темe Семе но ви ће вог обра
ћа ња су биле актив но сти током 2019. 
годи не, као и поли тич ка ситу а ци ја у 
општи ни.

– Хоћу да нагла сим да је 2019. годи
на била пуна инве сти ци ја, које су пре 
све га дола зи ле од стра не виших нивоа 
фина на си ра ња, као што су Покра ји
на, Репу бли ка и Упра ва за капи тал на 
ула га ња. Ове годи не има мо и сигур ну 
подр шку инве сти то ра у Ерде ви ку на 
тзв. „ста ром ваша ри шту“ који су узе ли 
земљи ште и наред не годи не почи њу 
са радо ви ма. Ту су и швај цар скоизра
ел ски инве сти то ри, који ће, тако ђе,  
сле де ће годи не поче ти про из вод њу 
пољо при вред не меха ни за ци је пре
ма стан дар ди ма и тех но ло ги ја ма које 
они има ју. Општи на Шид је у овој годи
ни успе ла да завр ши про је кат водо
снаб де ва ња у селу Љуба. Почет ком 
иду ће годи не мешта ни ће моћи да се 
при кљу че на водо вод. Иду ће годи не, 
у мар ту, поче ће изград ња водо во да 
у Моло ви ну и тиме ћемо зао кру жи ти 
водо снаб де ва ње у општи ни – рекао је 
Зоран Семе но вић. 

Општи на Шид доби ла je сагла сност 
од Упра ве за капи тал на ула га ња да у 
сле де ћој годи ни кон ку ри ше са про јек
том пута Јаме на – Рачи нов ци, као и 

про јек том изград ње фискул тур не сале 
при Основ ној шко ли у Вишњи ће ву. 
Семе но вић је кази вао и о поли тич ким 
актив но сти ма.

– Срп ска напред на стран ка се у 
шид ској општи ни зала же за побољ
ша ње ква ли те та живо та свих гра ђа на. 
Стран ка се не бави само бира чи ма и 
људи ма који гла са ју за нас, већ свим 

нашим ста нов ни ци ма. У прет ход на три 
месе ца, сва ког поне дељ ка, од 15 до 
18 часо ва, у про сто ри ја ма наше стран
ке су вође ни раз го во ри са гра ђа ни ма. 
Више од 400 људи је било на раз го
во ру са чел ни ци ма Срп ске напред
не стран ке, а пре ко 300 про бле ма је 
реше но – исти че Семе но вић.

Д. Попов

Зоран Семе но вић на кон фе рен ци ји у ОО СНСа

ПОДЕ ЉЕ НИ НОВО ГО ДИ ШЊИ ПАКЕ ТИ ЋИ

У сусрет пра зни ци ма

Детаљ са при ред бе
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ОПШТИ НА БЕО ЧИН РОДИ ТЕ ЉИ МА ДОДЕ ЛИ ЛА АУТОСЕДИ ШТА ЗА ДЕЦУ

Нај ва жни ја без бед ност деце
Кроз сарад њу са репу блич ком Аген

ци јом за без бед ност сао бра ћа ја, 
општи на Бео чин зна чај но је пове ћа

ла ниво без бед но сти деце у сао бра ћа ју. 
Као део зајед нич ких актив но сти данас је 
у вели кој сали Скуп шти не општи не Бео
чин орга ни зо ва на поде ла дечи јих ауто
седи шта и обу ка о њихо вом пра вил ном 
кори шће њу. Седи шта су данас доби ла 
деца рође на у 2018. и 2019. годи ни, а 
чији су роди те љи кон ку ри са ли и испу ни
ли усло ве из јав ног пози ва рас пи са ног од 
стра не општи не Бео чин. Ово је први пут 
да локал на само у пра ва спро во ди ова кву 
акци ју, која се финан си ра из локал ног 
буџе та и спро во ди уз подр шку Аген ци је 

за без бед ност сао бра ћа ја. Новац за ове 
наме не обез бе ђу је се из буџет ског фон
да за уна пре ђе ње без бед но сти сао бра
ћа ја у који се сли ва 30 одсто од сва ке 
напла ће не казне за сао бра ћај ни пре кр
шај учи њен на тери то ри ји општи не Бео
чин.

При сут ни ма се испред локал не само
у пра ве обра тио Лука Апић, помоћ ник 
пред сед ни ка општи не и пред сед ник 
локал ног Саве та за без бед ност сао бра
ћа ја.

– Савет за без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Бео чин ради на уна пре ђе њу 
без бед но сти свих уче сни ка у сао бра ћа ју. 
Што се тиче нај мла ђе попу ла ци је, пре ма 

дана шњем одзи ву сигу ран сам да ћемо 
и у будућ но сти наста ви ти на овај начин 
да пома же мо роди те љи ма и тако ујед но 
бри не мо о без бед но сти наших нај мла ђих 
сугра ђа на – иста као је Апић.

Пред став ни ци Аген ци је за без бед
ност сао бра ћа ја одр жа ли су еду ка тив но 
пре да ва ње и обу ку о пра вил ној упо тре
би дечи јих аутоседи шта са циљем да 
се роди те љи ма скре не пажња на зна чај 
без бед ног пре во же ња деце у вози ли
ма. О ста ти стич ким пода ци ма који води 
Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа ја, веза
но за упо тре бу дечи јих аутоседи шта и 
бро ја поги ну ле деце као пут ни ка у вози
лу гово рио је начел ник за локал не само
у пра ве у Аген ци ји за без бед ност сао бра
ћа ја Бран ко Ста ма то вић. Ста ма то вић је 
иста као да су пре ма ста ти сти ци деца нај
ви ше угро же на у лет њим месе ци ма, јун, 
јул и август и то када су са роди те љи ма 
и када оче ку је мо да деца буду без бед на 
јер их чува ју њихо ви роди те љи, тада се 
и деша ва ју сао бра ћај не незго де у који ма 
деца стра да ју као пут ни ци.

– Да би аутоседи ште испу ни ло сво
ју свр ху и да би зашти ти ло дете уко ли
ко дође до сао бра ћај не незго де, није 
довољ но само да га роди те љи има ју 
у вози лу, већ је нео п ход но и да се оно 
пра вил но кори сти – иста кла је Мари ја на 
Јова но вић из Цен тра за про мо ци ју без
бед но сти сао бра ћа ја, која је на раз ли чи
тим при ме ри ма седи шта роди те љи ма и 
пока за ла пра вил но поста вља ње и кори
шће ње истих. 

Сви добит ни ци дечи јег аутоседи шта 
који су про шли обу ку доби ли су и бро шу
ру о њихо вој пра вил ној упо тре би.

БЕО ЧИН

Доде ље не сти пен ди је
У сре ду 25. децем бра у малој 

сали Скуп шти не општи не 
Бео чин, пред сед ник општи

не Mитар Милин ко вић са чети ри 
нај бо ља сту ден та пот пи сао уго
во ре о сти пен ди ра њу. Одлу ком 
Коми си је за доде лу сти пен ди ја 
сту ден ти ма сти пен ди ју за школ
ску 2019/2020. годи ну, која ће 
месеч но изно си ти 7.000 дина ра 
доби ли су: Горан Гру јић из Бео чи
на, сту дент мастер сту ди ја тури
зма на При род но – мате ма тич ком 
факул те ту у Новом Саду, Нико ли
на Вито мир из Бео чи на, сту дент
ки ња био хе ми је на  При род но – 
мате ма тич ком факул те ту у Новом 
Саду, Бори сав Аџић из Бео чи на, 
сту ден та финан си ја и бан кар ства 
на Висо кој послов ној шко ли стру
ков них сту ди ја у Новом Саду и 
Гор да на Нон ко вић из Сусе ка, сту
дент ки ња руског јези ка на Фило
зоф ском факул те ту у Новом Саду.

Митар Милин ко вић и нај бо љи сту ден ти

Помоћ ник пред сед ни ка Општи не Лука Апић је поде лио ауто – седи шта  
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ОПШТИ НА БЕО ЧИН И „ЛАФАРЖ“ ПОТ ПИ СА ЛИ СПО РА ЗУМ О САРАД ЊИ

220 хиља да евра за раз вој 
локал не зајед ни це
На тра ди ци о нал ном 

ново го ди шњем кок те
лу пред сед ник општи

не Бео чин Митар Милин ко
вић и дирек тор „Лафарж“ 
Срби ја Дими три је Кње ги нић 
пот пи са ли су Спо ра зум о 
сарад њи изме ђу општи не 
Бео чин и Бео чин ске фабри
ке цемен та о ула га њу 220 
хиља да евра у раз вој локал
не зајед ни це и побољ ша ње 
усло ва живо та свих њених 
гра ђа на. Пот пи си ва њу уго во
ра и кок те лу су при су ство ва
ли пред став ни ци свих струк
ту ра локал не само у пра ве, 
као и пред став ни ци сред ста
ва јав ног инфор ми са ња.

Сред ства обез бе ђе на спо
ра зу мом ће намен ски бити 
ула га на у ства ра ње  добре 
послов не кли ме, за при вла
че ње нових инве сти то ра као 
и одр жа ва ње висо ког нивоа 
кул тур ног и спорт ског живо
та, пре воз уче ни ка и сту де

на та, сти пен ди је, набав ку 
опре ме и инве сти ци о но одр
жа ва ње основ них шко ла и 
дру ге нео п ход не потре бе у 
општи ни. У свом  обра ћа
њу пред сед ник Милин ко вић 
је нагла сио зна чај и успех 
дуго го ди шње сарад ње са 
ком па ни јом „Лафарж“ Срби
ја, дода ју ћи да је бео чин
ска фабри ка цемен та била 
нераз двој ни део локал не 
зајед ни це и зна ча јан парт
нер у свим про јек ти ма 
локал не само у пра ве, као и 
да ће овај спо ра зум додат
но оја ча ти већ посто је ћу 
сарад њу и парт нер ство. 
Суми ра ју ћи резул та те про
те кле годи не, пред сед ник је 
поздра вио све и захва лио се 
на уче шћу у раду са жељом 
да и у наред ној 2020. годи
ни остваримo зацр та не  
пла но ве и поже лео срећ не 
насту па ју ће ново го ди шње 
и божић не пра зни ке и да 
их сви зајед но про ве де мо 
у миру, здра вљу и сре ћи у 
дани ма који су пред нама.

Дирек тор „Лафарж“ Срби
ја, Дими три је Кње ги њић 
и изра зио је задо вољ ство 
због настав ка и кон ти ну и те
та ова квог зајед нич ког рада 
и сарад ња са локал ном 
зајед ни цом увек била сна
жна и под ра зу ме ва ла ква
ли те тан дија лог, зајед нич ке 
ини ци ја ти ве и пер ма нент но 
ула га ње у раз вој не при о ри
те те општи не. 

При сут ни ма се у име 
Скуп шти не општи не Бео чин, 
обра тио и заме ник пред сед
ни ка скуп шти не Милен ко 
Милин ко вић, који се захва
лио сви ма на годи ни иза нас 
и поже лео срећ ну и успе шну 
2020.годи ну.

ДРУ ГИ КРУГ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ ДРЖАВ НОГ ПОЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕМЉИ ШТА

Заку пље но 47 хек та ра
У згра ди општи не Бео чин данас је 

одр жан дру ги круг јав не лици та
ци је за дава ње у закуп пољо при

вред ног земљи шта у држав ној сво ји ни.
Јав но над ме та ње је оба вље но за сво 

држав но пољо при вред но земљи ште 
на тери то ри ји целе општи не Бео чин у 
свих осам ката стар ских општи на.

Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу 

за дава ње у закуп пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни има ла су 
прав на и физич ка лица са реги стро ва
ним пољо при вред ним газдин ством која 
су у актив ном ста ту су. На јав ном над
ме та њу лици ти ра но је укуп но 339,4486 
хек та ра  пољо при вред ног земљи шта. 
Од рас по ло жи вог земљи шта изда то је 
у закуп укуп но 47,3376 хек та ра. Нај ве

ће инте ре со ва ње пољо при вред ни про
из во ђа чи су пока за ли за земљи ште у 
К.О. Сусек, а поред Сусе ка изли ци ти
ра но је и пољо при вред но земљи ште у 
К.О. Бано штор, К.О. Рако вац и К.О. Луг.

Овим дру гим кру гом лици та ци је 
завр шен је посту пак изда ва ња држав
ног пољо при вред ног земљи шта по 
годи шњем про гра му за 2019. годи ну.

Дирек тор Лафаржа, Дими три је Кње ги њић
и Митар Милинковић

Са новогодишњег коктела у Општини Беочин
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Ста ра Пазо ва нашла се међу 18 
локал них само у пра ва у Срби ји 
које су успе шно про шле или 

про ла зе кроз про цес сти ца ња цер ти
фи ка та о повољ ном послов ном окру
же њу у југо и сточ ној Евро пи. Њима је 
обез бе ђе на ква ли тет ни ја и бржа услу
га локал не адми ни стра ци је за око 
97.000 пред у зет ни ка и пред у зе ћа и 
гото во 1,8 мили о на гра ђа на који у 
њима послу ју и живе. Њихо ви пред
став ни ци су раз го ва ра ли са мини

стром држав не упра ве и локал не 
само у пра ве Бран ком Ружи ћем и руко
вод ством НАЛЕДа, на окру глом сто лу 
„Општи не и гра до ви по мери при вре
де”, о иску стви ма про ла ска кроз про
цес сер ти фи ка ци је, која би могла да 
помог не дру гим локал ним само у пра
ва ма да стек ну овај печат ква ли те та и 
на тај начин уна пре де усло ве посло ва
ња. У Срби ји је Про грам сер ти фи ка ци
је општи на са повољ ним послов ним 
окру же њем стар то вао 2008. као једин

стве на ини ци ја ти ва за побољ ша ње 
ква ли те та услу га и инфор ма ци ја, које 
локал не само у пра ве пру жа ју при вре
ди. Ква ли тет про гра ма су пре по зна ли 
и парт не ри у реги о ну с који ма је 2012. 
годи не раз ви јен први зајед нич ки реги
о нал ни стан дард повољ ног послов ног 
окру же ња (БФЦ СЕЕ). Досад су 54 
локал не само у пра ве из Хрват ске, 
Север не Маке до ни је, БиХ, Црне Горе 
и Срби је про шле про цес сер ти фи ка ци
је, а још 33 су у про це су.

СТА РА ПАЗО ВА МЕЂУ ОПШТИ НА МА СА ПОВОЉ НИМ ПОСЛОВ НИМ ОКРУ ЖЕ ЊЕМ 
У ЈУГО И СТОЧ НОЈ ЕВРО ПИ

Печат квалитета

ОПШТИНСКА УПРАВА

Мање гужве на шал те ри ма

Општи на Ста ра Пазо ва доби ла је осам и 
по мили о на дина ра од ресор ног мини стар
ства у окви ру про јек та „Упра ва по мери 
свих нас“ за успо ста вља ње јед ни стве ног 
упра вог места, који би тре ба ло да поч не 
са радом наред не годи не.Уме сто да гра ђа
ни сами иду од шал те ра до шал те ра, убу
ду ће ће папи ро ло ги ју веза ну за деч ји 
дода так, бес пла тан вртић, накна ду за 
поро ди ље, оза ко ње ње обје ка та, реги стра

ци ју скуп шти не ста на ра или за матич не 
књи ге, књи ге држа вља на и слич но моћи 
да завр ше на јед ном месту. Оде ље ње за 
општу упра ву и зајед нич ке посло ве при 
локал ној само у пра ви већ је пове за но са 
Мини ста р ством држав не упра ве и локал
не само у пра ве, Наци о нал ном слу жбом за 
запо шља ва ње, Поре ском упра вом, Репу
блич ким ПИО фон дом, МУПом и ката
стром.

КУД „МЛА ДОСТ“

Годи шњи
кон церт

У Хали шко ле „Раст ко 
Нема њић Све ти Сава” у Новој 
Пазо ви, одр жан је годи шњи 
кон церт КУДа „Мла дост” из 
овог места. Пред пуним гле
да ли штем је лепо ту фол кло
ра при ка за ло чак пет деч јих 
ансам ба ла, први ансамбл и 
рекре а тив ни ансамбл. Тако
ђе, сво је уме ће су при ка за ли 
и народ ни орке стар и хор овог 
дру штва. Број на публи ка је 
апла у зом испра ти ла све изве
де не коре о гра фи је и насту пе 
сек ци ја јед ног од нај бо љих 
Кул тур но – умет нич ких дру
шта ва на овим про сто ри ма.
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Пакетићи за децу

Шко лар ци су од данас на школ ском 
рас пу сту и тако ће бити до 14. јану а ра. 
Послед њи школ ски дан уче ни ци нижих 
раз ре да у Новим Банов ци ма про ве ли 
су у пра знич ном рас по ло же њу. За око 
600 мали ша на из Поду на вља орга ни
зо ва на је доде ла ново го ди шњих 
покло на, а нај мла ђи су има ли при ли ку 
да са сво јим вршња ци ма у пра знич ној 
атмос фе ри озва ни че поче так зим ског 
рас пу ста. По први пут захва љу ју ћи 
дона то ри ма обез бе ђе ни су покло ни за 
око 170 пред шко ла ца из Ста рих и 
Нових Бано ва ца, Сур ду ку и Беле ги ша. 
Роди те љи уче ни ка од првог до четвр
тог раз ре да у Новим Банов ци ма четвр
ту годи ну за редом издвји ли су соп
стве на сред ства не би ли обра до ва ли 
сво је мали ша не. Доде ла ново го ди
шњих покло на орга ни зо ва на је у сали 
ново ба но вач ког Дома кул ту ра, где је 
током дана изве де но неко ли ко ного ди
шњих пред ста ва.

Соци јал ни рад ник
у шко ли

У јулу 2019. годи не зва нич но је 
запо че ла реа ли за ци ја про јек та „Соци

јал ни рад ник у шко ли“ који спро во ди 
Цен тар за соци јал ни рад општи не 
Ста ра Пазо ва са тимом сарад ни ка из 
локал не само у пра ве, осно вих шко ла 
и Радиотеле ви зи је Ста ра Пазо ва. 
Јав но сти су пред ста вље ни ефек ти 
више ме сеч ног пилот про јек та, који је 
потвр дио да је ова кав вид струч не 
помо ћи заи ста потре бан у шко ла ма. 
Про је кат је реа ли зо ван захва љу ју ћи 
финан сиј ској подр шци Општи не Ста
ра Пазо ва. По речи ма дирек тор ке 
Покра јин ског заво да за соци јал ну 
зашти ту Тати ја не Грн чар ски, ста ро па
зо вач ки про је кат „Соци јал ни рад ник у 
шко ли“ је једин ствен у Вој во ди ни и 
пред ста вља вели ки иско рак у соци
јал ној зашти ти.

Божић ни кон церт 
Синоћ је одр жан тра ди ци о нал ни 

Божић ни кон церт СКУДа „Херој Јан ко 
Чме лик” из Ста ре Пазо ве. У јед но и по
ча сов ном про гра му пред ста ви ле су се 
деч је фол клор не гру пе, ФА „Кла сје”, 
Жен ска певач ка гру па, народ ни орке
стар и соло пева чи, међу који ма је 
било нај ви ше деце и хор Тили ја. Иако 
је про грам био у пра знич ном духу, 

пово дом нај ра до сни јег хри шћан ског 
пра зни ка, ујед но је озна чио крај још 
јед не успе шне годи не за ове ама те ре, 
који су при ка за ли део ура ђе ног у прет
ход ном пери о ду, а као гост насту пио је 
Павел Ђуриш, музи чар из Кова чи це. 
Послед њи ово го ди шњи про грам чла
но ва Дру штва „Чме лик“, ујед но пред
ста вља увод у сле де ћу годи ну и обе
ле жа ва ње вели ког јуби ле ја – два и по 
века Сло ва ка у Ста рој Пазо ви.

Ухап шени 
шверцери

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Ста рој Пазо ви и 
Срем ској Митро ви ци ухап си ли су И. Р. 
(50) због посто ја ња осно ва сум ње да 
је извр шио кри вич на дела недо зво ље
на трго ви на и недо зво љен про мет 
акци зних про из во да. Поли ци ја је у 
сарад њи са Поре ском поли ци јом у јед
ном мага ци ну на под руч ју Ста ре Пазо
ве, који кори сти осум њи че ни, про на
шла 8.511 лита ра алко хол них пића са 
акци зним мар ки ца ма за које се сум ња 
да су фал си фи ко ва не, око 47 кило гра
ма кафе и већу коли чи ну кон ди тор ских 
и дру гих пре храм бе них про из во да. 
Укуп на вред ност про на ђе не робе про
це њу је се на око 5.429.000 дина ра. 
Тако ђе, у кан це ла ри ји мага ци на, поли
ци ја је про на шла 1000 евра и око 
207.000 дина ра за које се сум ња да 
поти чу од про да је робе, као и више 
десе ти на акци зних мар ки ца и ети ке та 
за алко хол на пића. Осум њи че ном је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва 
након чега ће, уз кри вич ну при ја ву, 
бити при ве ден у Основ но јав но тужи
ла штво у Ста рој Пазо ви.

Песмом и игром чла но ви КУДа „Бран ко Ради че вић“ из 
Ста ре Пазо ве су још јед ном при ка за ли уме ће и лепо ту 
нашег фол кло ра на свом годи шњем кон цер ту. Већ тра ди ци
о нал но, пред број ном публи ком у Позо ри шној сали су ста ли 
сви из „ради че ви ћев ске“ поро ди це  од нај мла ђих до нај ста

ри јих игра ча, пева ча и сви ра ча и на нај леп ши могу ћи начин 
пред ста ви ли шта су нау чи ли током ове али и током вред ног 
рада прет ход них годи на. На кон цер ту су награ ђе ни мла ди, 
али и истрај ни дуго го ди шњи чла но ви овог ста ро па зо вач ког 
кул тур ноумет нич ког дру штва.

ГОДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ КУДА „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

Традиција се наставља
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ВЕЧИ ТИ ШИД СКИ ДЕДА МРАЗ

Деда Веља Мраз

Весе лин Вељ ко Вуч ко вић је запо
слен у шид ском Дому здра вља, 
на пози ци ји еко но ма. Шиђа ни га 

позна ју као песни ка који пише за децу, 
а деца у њему пре по зна ју Деда Мра за. 
Нема ново го ди шње про сла ве  и поде
ле пака ти ћа без Вељ ка Деда Мра за. 
Увек спре ми неко изна на ђе ње и сва ки 
пут је тај дан посе бан. И тако пуне 43. 
годи не. А како је све поче ло, Вуч ко вић 
се при се ћа:

– Кад сам дошао да радим у Дом 
здра вља, онда шњи прав ник ме питао 
да ли хоћу да будем Деда Мраз. Ја 
сам био изне на ђен и зате чен. И при
ста нем. У међу вре ме ну су пита ли и 
јед ног док то ра да буде Деда Мраз и он 
је при стао. И кад је тре ба ло да дели
мо паке ти ће суда ре се два Деда Мра
за. Није баш било при јат но, ско ро да 
смо се посва ђа ли. После сам ја сашио 
одго ва ра ју ће оде ло и спре мио се да 
играм ову уло гу. Сада имам чети ри 
оде ла, чети ри пара чиза ма, осам бра
да, осам пери ка, осам раз ли чи тих зво
на, два џака, купу јем по 1000 бало на, 
каже Вељ ко.

Послед њих пет књи га Весе лин Вуч
ко вић је посве тио Деда Мра зу. То нико 
није ура дио на овим про сто ри ма. Све 
књи ге које иза ђу из штам пе покла ња 
деци. Све што током ново го ди шњих 
пра зни ка зара ди, песник Деда Мраз 
уло жи у штам па ње књи га.

– Када сам почи њао да играм уло гу 
Деда Мра за, било је мно го леше него 

данас. Некад је само у Дому здра вља 
било пре ко две сто ти не мали ша на, а 
данас само четр де сет. Сад је тех но
ло ги ја савре ме ни ја, има мо звуч ни ке, 
микро фо не, ком пју те ре. Игра мо, пева
мо. Има и нових рекви зи та које кори
сти мо, а не могу да нау де деци. Рани
је су се баца ле кон фе те, па су се сви 
буни ли, јер тре ба ло је после чисти ти. 
Ишао сам на сељач ким коли ма, сао
ни ца ма, са там бу ра ши ма, поли цај ским 
коли ма, ски да ли су ме са кро ва Дома 
здра вља. Ове годи не сам спре мио 

фија кер са два пара коња. Сва ка гене
ра ци ја има сво је успо ме не. И пам те 
ме за цео живот –  нагла ша ва Весе лин 
Вуч ко вић.

Шид ски Деда Мраз до сада је издао 
14 књи га пое зи је. Члан је Удру же ња 
књи жев ни ка Вој во ди не, књи жев не 
зајед ни це Срби је, члан кра љев ског 
књи жев ног клу ба „Кара ђор ђе вић“, 
члан књи жев ног клу ба „Срб“ из Кру
шев ца и књи жев не зајед ни це Општи не 
Шид.  

Д. Попов

Весе лин Вуч ко вић 

Деда Веља Мраз
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Нова годи на на сте ро и ди ма
Када ми неко спо ме не ново го ди

шњу или ти нај лу ђу ноћ, мени у 
гла ви одмах поч не свадбарска

песма Баја ге и инструк то ра „Моји су 
дру го ви“, уз одзва ња ње висо ких нота 
вио ли не у поза ди ни. Нарав но, све је то 
про пра ће но вози ћем (куд ћеш без 
вози ћа?!), која је неза о би ла зна коре о
гра фи ја ове песме, при пи тим (пија
ним?!) људима, зади мље ном салом, 
сме хом и кон стант ним наздра вља њем. 
Лич но, немам ништа ни про тив Баја ге 
нити тог типа заба ве, све је то по мени 
у реду и хај де да кажем, при род но. Па 
мај ку му, нај лу ђа је ноћ, кад ћемо се 
опу сти ти, ако не сад? Може лепо да се 
про ве де и у чуве ном кругу породице
или пријатеља уз ново го ди шњи про
грам, „Жики ну дина сти ју“ или уто пиј ски 
„Бољи живот“, све док не поч не да се 
извла чи прљав веш, то јест нере ше ни 
про бле ми из 1965. године.

Међу тим, не могу да се отмем ути ску 
да је свака нова годи на, то јест ново го
ди шње рас по ло же ње, уси ље ни је и 
почи ње рани је. И све то мени пред ста
вља стрес. Не дај Боже да кажем да 
нећу ниг де за нај лу ђу ноћ, одмах иде 
Па што? или сле ди тен ден ци о зан 
љубо пи тљив поглед. Него, хај де да 
напра ви мо малу ретро спек ти ву. Када 
је поче ло да се шири ново го ди шње 
рас по ло же ње у овој годи ни? Већ од 
окто бра почи ње да се поста вља  ново
го ди шња расве та, почи њу разна сни
же ња, сву да све шља шти и сија, при
вла чи пажњу. Нека ко су се вре ме ном, 
хај де попу лар но да кажем, шопинг гро
зни ца и ново го ди шња гро зни ца изјед
на чи ле. Окру же ни смо пору ка ма да 
нешто морамо да купи мо, морамо да 
иде мо негде за дочек Нове годи не, 
морамода буде мо срећ ни у најлепшем
добуугодини. Ја се сада питам где је 
тај чуве ни срп ски инат е, баш нећу? 
Јер, сасвим је у реду и да не испу ниш 
та „мора ња“ у најлепшемдобугодине. 

Набав ка хра не за божић не и ново го ди
шње пра зни ке је посеб на при ча и врло 
позна та  редо ви, гужва на каса ма, кор
пе пуне намир ни ца које неће мо поје сти 
и ства ри које нам нису потреб не. Зани
мљив ми је и дога ђај, када сам поло ви
ном децем бра пре ко интер не та нару
чи ла играч ку за ћер ку, коју ће јој (као) 
доне ти Деда Мраз. Госпо ђа из про дав
ни це деч јих игра ча ка ме је око 25. 
децем бра назва ла и лепо обја сни ла да 
играч ку неће доста ви ти због гужве, јер 
сам касно нару чи ла. Чуј, касно! Па то 
је било сре ди ном децем бра, да ли се 
можда покло ни купу ју већ у окто бру?! 
Ево, не знам. С дру ге стра не, моја ћер
ка је још увек мала па мисли да је Деда 
Мраз јед но, а њени роди те љи (то јест, 
мој муж и ја) дру го. Деч ји мозак ме све 
више импре си о ни ра, јер њој ће Деда 
Мраз донетииграч ку, а ми (роди те љи) 
ћемо јој купи ти. Ето њој дупле кори сти.

Е сад, посто ји још јед на ствар, а то 
су тако зва не ново го ди шње одлу
ке, које се из годи не у годи ну 

наме ћу да се мора ју доне ти, па те 
људи пита ју Које су твоје новогоди
шње одлуке? Смршаћеш 10 кила?
Престајешдапушиш?Купујешстан?
Кон цепт одлу ка је по мени сасвим у 
реду, јер доно си наду, инспи ра ци ју, 
пред ста вља ју циљ, који је вео ма важан 
у живо ту. Али, зашто баш мора да буде 
новогодишња одлука? Искре но, 
мислим да људ ско биће тако и не 
функ ци о ни ше. Зашто да се огра ни ча
ва мо? Не желим да чекам тамо неки 
јану ар па да доне сем одлу ку о нече му 
у свом живо ту. Када осе тим да се 
нешто мора мења ти, тада ћу и да 
делам. Сто га, нај бо ље је у нову годи ну 
ући одме ре но, без вели ких одлу ка које 
ће већ у јану а ру неста ти. И да, нексмо
живииздравијошгодина100, што би 
рекао наш Баја га у горе по ме ну тој 
песми. 
 З. Попо вић

Окру же ни смо
пору ка ма да нешто 
морамода купи мо, 
морамода иде мо 

негде за дочек Нове 
годи не, морамода 

буде мо срећ ни
у најлепшемдобу

угодини. Ја се сада 
питам где је тај чуве ни 

срп ски инат е,
баш нећу? Јер, сасвим 

је у реду и да не
испу ниш та „мора ња“ 

у најлепшем
добугодине
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ЗАБО РА ВЉЕ НИ СРП СКИ ДЕДА МРАЗ 

Поре кло изра за Божић Бата
Ново го ди шњи и божић ни пра зни

ци се, поред сла вља, покло на и 
бога те трпе зе, не могу зами сли

ти без Деда Мра за или ти Божић Бате. 
Деда Мраз је фик ти ван лик, барем за 
већи ну (ако изу зме мо нај мла ђе), који 
деци доно си покло не. Реч је о лику 
који је настао на осно ву мно гих при ча, 
леген ди, мито ва. У источ но е вроп ским 
земља ма Деда Мраз доно си покло не 
за Нову годи ну, а у запад ној кул ту ри за 
Све тог Нико лу, Бад ње вече или Божић. 
Сва ка ко, вари јан те имена чики це беле 

бра де, који усре ћу је децу, вари ра у 
раз ли чи тим кул ту ра ма, наро ди ма и 
рели ги ја ма. 

Ако погле да мо дру ге европ ске јези
ке, овај бело бра ди чики ца носи нази
ве: PapáNoelТатаБожић(шпански);
BabboNataleТатаБожић(италијан
ски);PèreNoëlТатаБожић.Унемач
ком имамо израз Weihnachten, који
означавабожићногчовека,ауенгле
ском посто ји наши ро ко позна ти израз
Santa Claus, који нас опет вра ћа на 
Све тог Нико лу.

Божић Бата је ста ри срп ски израз, 
којег је Деда Мраз поти снуо из нашег 
јези ка. Ако погле да мо тај назив, логич
но је да се запи та мо да ли је Батавла
сти та или зајед нич ка име ни ца? Назив 
Божић Бата је почео да се губи још 
после Дру гог свет ског рата, и заи ста се 
данас рет ко и спо ми ње. По веро ва њу, 
у срп ској кул ту ри пре Дру гог свет ског 
рата деци су покло не доно си ли Све ти 
Нико ла и Божић Бата. Ако погле да мо 
наш ста ри израз Божић Бата, логич но 
је да са ста но ви шта дана шњег срп ског 
јези ка поми сли мо да Бата у том слу
ча ју има везе са речи брат. Међу тим, 
то и баш није тако, а дока зе може мо 
потра жи ти у ста рим народ ним песма
ма, које су ризни ца наше кул ту ре и 
јези ка. Још је Вук Кара џић у збир ци 
песа ма „Срп ске народ не пје сме“ забе
ле жио и божић ну:

Божић,Божићбата
Наобојаврата
Носикитузлата
Дапозлативрата
иобојапобоја.

У песми у првом сти ху лако може мо 
уочи ти облик 3. лица јед ни не ста рог 
гла го ла батати, који има зна че ње: 
лупати, ударати. Тај стих у ства ри 
ука зу је на зна че ње да Божић удара
на врата, одно сно, сти же нам радо
сни пра зник. Оту да и поре кло нази ва 
Божић Бата.  

З. Попо вић

АКЦИ ЈА МИТРО ВАЧ КИХ СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА

Паке ти ћи нај мла ђим паци јен ти ма
У сре ду, 25. децем бра уче
ни ци Сред ње меди цин ске 

шко ле „Дра ги ња Ник шић“ и 
Пре храм бе но – шумар ске и 
хемиј ске шко ле су у сарад

њи са Кан це ла ри јом за 
мла де посе ти ли Општу 

бол ни цу. Том при ли ки ом су 
ново го ди шњим паке ти ћи ма 

обра до ва ли мали ша не, 
који су тре нут но на лече

њу. Играч ке и слат ки ши су 
при ку пље ни пре ко уче нич
ких пар ла ме на та, а паке ти
ћи су се пра ви ли у Кан це

ла ри ји за мла де. Ово акци
ја се одр жа ва већ тре ћи 

пут заре дом, а поде ље но је 
пре ко 20 паке ти ћа.

op
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ГЛУ МАЦ ИВАН МИХА И ЛО ВИЋ 

Позо ри ште је моја оаза
Иван Миха и ло вић је млад глу мац, 

али је већ сте као попу лар ност, 
пре све га у ТВ сери ји „Вој на ака

де ми ја“ где игра попу лар ни лик Мир ка 
Кли су ре. ТВ сери је су, сва ка ко, нај бо
љи начин да неки нови глу мац постиг
не широ ку попу лар ност. Иван доста 
ради у Ате љеу 212, свом матич ном 
позо ри шту, госту је у дру гим позо ри
шти ма, као што су ЈДП или Зве зда ра 
теа тар и у путу ју ћим и деч јим позо ри
шти ма, а упло вио је и у про ду цент ске 
воде. Мно го актив но сти за јед ног мла
дог чове ка. О све му напо ме ну том смо 
раз го ва ра ли са Ива ном Миха и ло ви
ћем.

Пред ста ва у којој игра те у Руми 
под нази вом: „Тешко је рећи збо
гом“ је наста ла у про дук ци ји Теа тра 
„Вихор“, који већи ни наших чита ла
ца није познат.

– Теа тар „Вихор“ је реги стро ва но 
путу ју ће позо ри ште и ове годи не обе
ле жа ва мо чети ри годи не рада, а отво
ре но је упра во пред ста вом „Тешко је 
рећи збо гом“. Дирек тор ка позо ри шта 
је Неве на Ристић, моја коле ги ни ца са 
Ака де ми је. Ја сам вели ки љуби тељ 
путу ју ћег теа тра, гене рал но, зато што 
мислим да је то и први вид теа тра. 
Наша кућа је сву да, ми смо на точ ко ви
ма пре шли већ 60.000 км, што није 
мало. За нас неко зна, неко не, али ми 
негу је мо ква ли тет не позо ри шне пред
ста ве, не ради мо, како се каже „тезге“. 
Тешко је избо ри ти се данас са тим 
пред ста ва ма, које су напра вље не 
само да би зара ђи ва ле „брзе паре“, а 
ми нисмо такви. Ово је озбиљ на пред
ста ва и рађе на је она ко како би била 
рађе на у дру гим инсти ту ци о нал ним 
позо ри шти ма, само што нема мо стал
ну сце ну. Не посто ји град у коме смо 
госто ва ли, а да људи који су нас гле
да ли нису били задо вољ ни. Данас има 
мно го мла дих глу ма ца који нема ју при
ли ку да буду у неким инсти ту ци ја ма и 
мислим да је ово један од начи на да 
буду анга жо ва ни. Мно га путу ју ћа позо
ри шта у све ту су пре ра сла у вели ка и 
позна та позо ри шта. Тако је и Шек спи
ро во позо ри ште на почет ку било путу
ју ће. Сама пред ста ва казу је да је 
тешко гово ри ти о про бле ми ма, да се 
про бле ми у брач ним, али и било којим 
дру гим одно си ма „ста вља ју под тепих“, 
а то онда у јед ном тре нут ку мора да 
изби је. Ово је пред ста ва о људ ским 
сла бо сти ма, мада не о лошим људи
ма. При лич но је исти ни та и људи могу 
да се пре по зна ју у њој.

Већ као дете сте зна ли да ћете се 
бави ти глу мом, а са тре ће годи не 
сред ње шко ле сте при мље ни на 
ФДУ. Да ли је то пред ност и да ли се 
тада све ради са више енту зи ја зма? 

Иван Миха и ло вић (фото: Wannabemagazin)
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Награ да је већ сама чиње ни ца да 
ради те оно што нај ви ше воли те?

– Мој слу чај је ствар но био такав, 
мада се нико у мојој поро ди ци није 
бавио глу мом. Гле дао сам пред ста ве 
Позо ри шта „Пуж“ и сећам се тих првих 
одла за ка – то је била маги ја и раз ми
шљао сам о томе шта се нала зи иза 
позор ни це, где глум ци иду када иза ђу 
са сце не. Упи сао сам глу му како бих 
видео шта је иза сце не. Код куће сам 
пра вио пред ста ве, па су моји роди те
љи реши ли да нађу неку шко лу глу ме. 
Оти шао сам тамо и остао све док 
нисам упи сао Ака де ми ју. То је моја 
при ча. Глу ма је врло заво дљи ва ствар, 
мораш ствар но да је волиш, да би се 
њоме бавио. Не можеш да будеш само 
љуби тељ, мораш баш да имаш јаку 
потре бу да се тиме бавиш. Ја сам 
морао тиме да се бавим и нико ме није 
могао одвра ти ти од тога.

Да ли вам је можда и сада рад у 
позо ри шту при влач ни ји, него рад 
на сери ја ма или фил мо ви ма?

– Глу ма је сву да иста, али су дру га
чи ја глу мач ка сред ства. Ја сам при
лич но заљу бљен у позо ри ште и та 
страст је при лич но вели ка. Не бих 
могао без позо ри шта, волим све у вези 
са њим. Гене рал но, у овом „андро ид
ном“, брзом вре ме ну, позо ри ште је за 
мене оаза. У таквим усло ви ма је при
лич но тешко наћи оазу, а ја их имам 
неко ли ко – Ате ље 212 у којем сам 
запо слен, Теа тар „Вихор“ и Чича Мичи
но позо ри ште, чији сам осни вач. То је 
позо ри ште за децу у којем већ десет 
годи на ради мо пред ста ве, мно го ради
мо у Бео гра ду, али путу је мо и по Срби
ји и реги о ну. 

Да ли је за мла дог глум ца бит но 
да има стал ни анга жман у неком 
позо ри шту? Ипак је то нека сигур
ност, пре све га, финан сиј ска...

– Нарав но да је лепо кад имаш сво ју 
стал ну кућу, пого то во када је реч о 
Ате љеу 212. У њему је сада доста 
мла дих и тамо је при лич но леко ви то 
бити, али ме не задо во ља ва само то. 
Волим да радим и дру ге ства ри, бавим 
се и филм ском про дук ци јом, запра во, 
све што радим, радим јер ми је забав
но. Није ми само новац покре тач, још 
увек немам децу да морам да имам 
новац за њихо ве екс кур зи је, шко лу, 
гар де ро бу... Сто га волим да радим 
ства ри које су ми забав не, а можда не 
доно се неки новац. За сада могу тако.

Ви сте били у кла си глум ца Дра га
на Петро ви ћа Пеле та. Ту су били и 
Нина Јан ко вић, Тама ра Дра ги ће вић, 
Милош Бико вић... Кажу за вашу 
гене ра ци ју да је чуде сна гене ра ци ја, 
јер сте сви вео ма анга жо ва ни и сте
кли сте лепе кари је ре вео ма брзо. И 
дру ги мла ди глум ци су сва ка ко 
тален то ва ни, али шта је то што 
неког ко постиг не успех одва ја од 
дру гих, зашто неко иде из посла у 
посао, а неко не?

– Мислим да има осно ве у тој при чи 
о „икс фак то ру“, то је нешто нео бја
шњи во, неко има, а неко не. То је 
нешто што људи воле, по чему вас 
пам те. Да бисте били успе шан глу мац, 
није довољ но да буде те само тален то
ва ни. Мно го ства ри мора да се покло
пи, на мно го ства ри се мора ради ти, 
мислим да је нео п ход но бити и добра 
осо ба. То се одно си на моју кла су – то 
је скуп добрих људи, осло бо ђе них 
сује те, спрем них да се игра ју, да при
хва та ју сво је мане и воле туђе врли не. 
Спрем ни смо да учи мо јед ни од дру
гих. Од нас два на е сто ро са кла се, заи
ста сви раде, али у сва ком тре нут ку 
зна мо где је ко и шта ради, сара ђу је
мо, пома же мо се и воли мо. То је наш 
про фе сор Дра ган Петро вић Пеле 
видео и знао да негу је. Засту пље ни 
смо у глу ми, али не само у глу ми, отва
ра мо и позо ри шта, бави мо се про дук
ци јом, ушли смо у мно ге сфе ре про из
вод ње теа тра и фил ма, мислим да је 
вели ки број лиде ра био у тој кла си, 
што је вео ма бит но.

Када се напра ви први про бој, 
даље тре ба бира ти памет но уло ге, а 
ако тре ба, има ти хра бро сти и да се 
неке одби ју. 

– Апсо лут но је тач но. Нажа лост, кад 
сни миш нешто, људи те после виде и 
пре по зна ју, па чак те и реди те љи зову 
или не зову, због тога што си нешто 
сни мао или не. На при мер, Лео нар до 
ди Каприо је био у ужем избо ру за 
сери ју „Чува ри пла же“ и није добио 
уло гу, али да је добио, веру јем да не 
би био ова кав Лео нар до и глу мац 
каквог га сада зна мо.

Посла сада има довољ но, има 
копро дук ци ја и са бив шим репу бли
ка ма, али и дру гим. Види мо да 
Бико вић гра ди успе шну кари је ру у 
Руси ји, а Ђурич ко у Аме ри ци. Да ли 
и ви има те таквих амби ци ја?

– Мој коле га са кла се Милош Бико
вић у Руси ји је вео ма попу ла ран и сви 
ми сада тамо има мо мена џе ре. Овде 
смо поче ли да ради мо копро дук ци ју са 
руским тржи штем, посто ји сада „Архан
гел про дук ци ја“, пре ко које смо ради ли 
три про јек та са Руси ма. Сада изла зи 
филм „Хотел Бео град“, ина че блок ба
стер, који је сни ман већ јед ном у Руси
ји. Ово је тре ћи део тог фил ма који је 
сни ман у Бео гра ду. Потом, сни ми ли 
смо „Бал кан ску међу“ и ми смо били 
про ду цен ти, а то је био битан филм 
који је рађен са Руси ма. 

Шта бисте поже ле ли нашим чита
о ци ма у наред ној годи ни?

– Нека им живот буде леп, као што 
им је на дру штве ним мре жа ма. Сви 
ста вља мо фил те ре на сво је фото гра
фи је, како бисмо улеп ша ли и нас, и 
ситу а ци је. Дакле, нека нам реа лан 
живот, бар мало на то зали чи. Нека 
вам све буде као што је на дру штве
ним мре жа ма.

С. Џаку ла

Нека нам
живот буде леп,

као што је
на дру штве ним

мре жа ма.
Сви ста вља мо

фил те ре
на сво је

фото гра фи је,
како бисмо

улеп ша ли и нас,
и ситу а ци је.

Дакле, нека нам
реа лан живот,

бар мало
на то зали чи.
Нека вам све

буде као што је
на дру штве ним

мре жа ма,
пору чио је

Иван
Михај ло вић
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (8)
ЗАХА РИ ЈА ОРФЕ ЛИН,ОСНИ ВАЧ ПРВОГ СРП СКОГ ЧАСО ПИ СА 

Пише: Др Сне жа на Булат

Први срп ски песник
који је певао да би штам пао

Захаријa Сте фа но вић Орфе лин, 
рођен је у Вуко ва ру 1726. годи
не. Када је реч о Орфе ли ну, 

истра жи ва че је посеб но при вла чио 
његов нео бич ни псе у до ним, по коме 
је данас посеб но познат. „Не искљу
чу ју ћи ни дру ге доса да шње поку ша је 
обја шње ња, несум њи во је да је прва 
и општа асо ци ја ци ја на овај псе у до
ним веза на уз име на антич ких мито
ло шких лич но сти Орфе ја и Лина која, 
и без бли жег позна ва ња њихо вих 
био гра фи ја, има ју пома ло еле ги чан 
тон. И док око Орфе ја, нај чу ве ни јег 
мит ског сви ра ча и пева ча, нема ника
квих сум њи, неја сно је оста ло на коју 
се тач но, изме ђу више исто и ме них 
мито ло шких лич но сти, одно си име 
Лин. Да ли на сина Апо ло на и Пса ма
те, или сина музе Ура ни је или, пак, 
на Хера кло вог учи те ља музи ке који 
је, пре ма миту, поу ча вао и Орфе ја, а 
зајед но с њим поми ње се и као тво
рац кита ро ди је?“ (Чалић).

Наш песник, саста вљач Вечитог
календара и Подрумара, изда вач 
Магазина, члан Беч ке ака де ми је, 
учи тељ, цртач, кали граф, бакр о ре
зац, исто ри о граф, физи чар, писац 
школ ских уџбе ни ка и др. вео ма је 

тешко живео, често суо чен са нема
шти ном. Сто га би се на његов живот 
могле при ме ни ти речи из Малог
букваразавеликудецу из 1792. годи
не Миха и ла Мак си мо ви ћа који вели: 
„от серб ске лите ра ту ре живи ти, јест 
толи ко коли ко от капу ци на чор бу 
носи ти“. Хора њи наво ди да Орфе лин 
због непо вољ не мате ри јал не ситу а
ци је није могао да поха ђа јав не шко
ле, али је упр кос томе, вла сти тим 
тру дом сте као широ ко позна ва ње 
„како раз ли чи тих нау ка, тако и јези
ка“. Њего во зна ње било је обим но и 
разно вр сно. Годи не 1751. био је у 
Буди му, где се усме ра ва ка уса вр ша
ва њу вешти не коре спо ден ци је, што 
пока зу је јед на немач ка књи га, про на
ђе на у њего вој библи о те ци. Вешти на 
коре спо ден ци је, касни је, била му је 
од вели ке кори сти у слу жби код митр
о по ли та и теми шва р ског вла ди ке. Од 
јесе ни 1749. до 1757. био је учи тељ у 
Новом Саду – „сла вен ски ја шко ла 
маги стер“. Пре ма јед ном запи су, кру
ше дол ски монах Т. Павло вић, био је 
1755. годи не уче ник у шко ли „при 
маги сте ру Заха ри ји Орфе ли ну“ (Геор
ги је вић). Како је и сам Орфе лин 
посве до чио, њего ва ака де ми ја, биле 

су књи ге: „Каква су учи ли шта у срп
ским земља ма сви ма је добро позна
то, пре ма томе нисам ни ја бољи. 
Чита ње књи га било ми је једи на ака
де ми ја и нај ве ћа нау ка. Због тога се 
надам да ме добро на мер ни чита лац 
неће осу ђи ва ти због ове моје, овде 
пока за не, и мно ги ма позна те неу ко
сти и због лошег сти ла у овој исто ри
ји, а још мање због нетач но сти или 
оскуд но сти мате ри ја о који ма сам 
писао“.

Када је напу стио учи тељ ски позив 
у Новом Саду, Орфе лин одла зи у 
Кар лов це, где је про вео пет годи на 
као адми ни стра тив ни чинов ник, код 
тада шњег митро по ли та Павла Нена
ди ћа, а затим, након кра ћег борав ка у 
мана сти ру Рако вац, око две и по 
годи не је био на бла гај нич кој дужно
сти „казна чеј“ код епи ско па Вићен ти
ја Јова но ви ћа Вида ка у Теми шва ру. У 
јуну 1764. Заха ри је је био у Мле ци ма, 
раде ћи као корек тор у штам па ри ји 
срп ских књи га Дими три ја Тео до си ја. 
Након тога се поно во наста њу је у 
Кар лов ци ма, где је имао вино град, 
који је обра ђи вао и интен зив но радио 
на сво јим књи жев ним и гра фич ким 
дели ма. Бора вак у Кар лов ци ма, који 

Заха ри ја Орфе лин
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је тра јао све до 1779, повре ме но је 
пре ки дао крат ким борав ци ма у Теми
шва ру и Гра цу. При хо да није имао и 
вино град је пре стао да обра ђу је, тако 
да је сав био зара стао у коров. Како 
би под ми рио тро шко ве, про дао је 
кућу у Новом Саду, пре нео ства ри у 
Кар лов це и доку пио за оста так нов ца 
још нешто вино гра да (Радо ше вић). 

Писмо Заха ри ја Орфе ли на упу ће но 
теми швар ском вла ди ци Вида ку, 
потвр ђу је да му је било нуђе но место 
дирек то ра шко ла у Бана ту, али да је 
упр кос уте ме ље ном иску ству, био 
при ну ђен да одби је пону ду, због 
лошег здрав стве ног ста ња. Казу је: 
„То прав да што ја и кро мје того к 
подоб ним тру дам с дет ства моје го 
навик, одна ко в при ња ти ји тол вели
ка го зва ни ја како је Ви мње обја ви ли, 
јешче к вја шним обја зан бист имје ју, в 
расу жде ни ји што прет при ја ти је сије 
долж но имјет трој ној пред мет, [име]
но сла ву божи ју, инте рес цесар[ско
краљевскаго] вели че ства и пол зу 
народ ну ју, так што б[и] [уча]шчиесја 
возмо гли бист добрим хри сти ја на ми, 
добри ми пода ни ка ми и умни ми људ
ми, из чего сле до ва ла б[и] јеја вели
че ству, нашеј все ми ло сти вјеј шеј госу
дар же за тако је јеја бла го у троб њеј
ше је о нашем бла го сто ја ни ји ста ра
тељ ство, сама ја пра во ду шна ја от 
наро да бла го да р ност, состо ја шта ја в 
теплих о јеја вели че стве к Богу моли
твах и в вер них пода ни че ских слу
жбах“.

„Живео је по мана сти ри ма, у Бео
чи ну, Грге те гу и Пакра цу, а у про ле ће 
1782. морао је при нуд но напу сти ти 
Грге тег и пре ћи у Кар лов це синов цу 
Јако ву Орфе ли ну, који је већ чуве ни 
ака дем ски сли кар. Игу ман мана сти ра 
Реме те Дани ло Мар ко вић на зах тев 
Орфе ли нов при мио је у свој мана
стир ста рог и боле сног писца, али 
већ 1783. митро по лит Мој си је Пут ник 
послао је Орфе ли на у Беч за цен зо ра 
срп ских књи га Курц бе ко ве штам па ри
је и ту Орфе лин оста је око годи ну 
дана, али већ уве ли ко побо ље ва и 
Курц бек се у јед ном писму митро по
ли ту жали што му Орфе лин, чијим је 
радом вео ма задо во љан, није рани је 
послат. Орфе ли но ва болест на плу
ћи ма у Бечу се погор ша ла, па ипак, 
он је пра вио пла но ве за нове књи ге 
[...] Из Беча се вра тио у Нови Сад и 
епи скоп Јосиф Јова но вић Шака бен
та, дао му је сме штај у јед ној сала
шкој згра ди вла ди чи ног мају ра Сај ло
ва. Тешко боле сни песник, уза луд је 
пре кли њао у писми ма бра ти ју мана
сти ра Реме те да му поша љу тамо 
међу њего вим ства ри ма зао ста лу 
тац ну за писа ћи при бор и сто но звон
це, како би могао дозва ти неког од 
сусе да кад му се јави крво лип та ње. 
Послед ње писмо Заха ри ја Орфе лин 
писао је у Беч бакро пи сцу Јако бу 
Шму це ру. Умро је 19. јану а ра 1885. 
годи не на вла ди чан ском мају ру, а 

сахра њен је на Јова нов ском гро бљу 
у Новом Саду. Орфе ли нов вршњак, 
песник и исто ри чар Јован Рајић забе
ле жио је том при ли ком у мана сти ру 
Кови љу, сле де ће потре сне речи: 
’умре љубе зни брат мој Заха ри ја 
Орфе лин в Новом Саде, в епи скоп
ском мају ре пре бјед но’“ (Павић). 

Орфе лин, како исти че Јован Дере
тић: „нај зна чај ни ја [je] поја ва у срп
ској пое зи ји 18. сто ле ћа, нај и зра зи ти
ји ино ва тор међу нашим писци ма до 
Доси те ја“. Сла ви ста Добров ски је 
навео да „нова срп ска књи жев ност 
почи ње од Заха ри ја Орфе ли на“. 
Напи сао је десе так дужих песа ма, од 
којих је нај зна ме ни ти ја ПлачСербиjи, 
анти а у стриј ска, бун тов нич ка песма. 
Био је „први срп ски песник који је 
певао да би шта пао“. Овај све стра ни 
ства ра лац, уво дио је у срп ску књи
жев ност нове жанр о ве, сонет, књи
жев ну кри ти ку, епи грам, лири ку, часо
пис, исто риј ску сту ди ју, а тре ба напо
ме ну ти, књи гом о гаје њу вино ве лозе 
наме ра вао је да ути че на кул ти ви са
ње пољо при вре де (Сте фа но вић). 
Када је реч о ори ги нал ним бого слов
ским радо ви ма Заха ри ја Орфе ли на, 
неиз о став но је поме ну ти Апостол
скоемлеко, јед но од нај ра ни јих дела 
напи са них на срп ском народ ном јези
ку. Перо Захариjа Орфе ли на, изме ђу 
оста лог, изне дри ло је и Житије
ПетраВеликог, прву сло вен ску књи
гу о руском цару. 

Орфе ли нов Славеносербскимага
зин (Венецијa, 1776), први је часо пис, 
како међу Срби ма, тако и међу свим 
Јужним Сло ве ни ма. Уре ђен је по 
угле ду на руски часо пис Ежемсјачни
ја Сочиненија. Сво је Предисловије 
отпо чи ње речи ма: „[да] век насто ја
шчи толик о мно го мудрих мужеј у 
Евро пи про из вео, что до ово га сви 

прот чи је једва ли толи ким числом 
снаб де ни би ли. Шча сти је сада шње
му чело ве че ско му роду“. У про све ти
тељ ском духу, он пору чу је: „сочи ње
ни ја и пре во да о разних мате ри јах, 
како ве ток мо обшче ству наше му 
Серб ско му поле зни бити могут, а 
име но: о гео гра фи ји, или опи са ниј и 
зем ног кру га, и на њему оби тај ушчих 
наро дов, о бла го чест ном вос пи та ни
ји, о долж но стјах всја ка го чина људеј, 
не ина че пред ла га ти буде мо изве сти
ја о уче них делах, глав њеј ши ја у све
ту про шлих и насто ја шчег вре ме не 
при кљу че ни ја, раз лич не поле зне 
исто ри је. К тому и тако ва дела, која у 
домо стро и тељ ству, у купе че ству, у 
мани фак ту рах, у архи тек ту ри, у музи
ки, у живо пи сном и резном худо же
ству и у прот чих наста вље ни ја и пол
зу пода ва ти могут“.

Нај зад, тре ба поме ну ти да се 
Орфе лин у Представци Мари ји 
Тере зи ји посеб но задр жао на кри ти
ци епи ско па и на пита њу шко ла и 
про све ћи ва њу срп ског наро да: 
„Погле дај те само како су наки ће ни, 
погле дај те како су разно ли ко наки ће
не њихо ве слу ге, како су наки ће ни и 
ску по це ни коњи и кола, њихо ве бога
те гозбе и сл. За све то су потреб не 
сил не паре и вели ки тро шак, а ипак 
им прво све ште ник Исус Хри стос 
ништа слич но није дозво лио ни обе
ћао, нити код епи ско па првих веко ва 
хри шћан ства нала зе при мер за тако 
рас ко шан живот [...] Ми укра ша ва мо 
зидо ве хра мо ва и олта ра, гра ди мо 
зво на ре висо ко до обла ка и у њих 
ста вља мо зво на разних вели чи на, 
која ипак ниче му дру гом не слу же, 
сем да се њима наро ду наве шћу је 
вре ме моли тви, за шта би и јед но 
вели ко зво но било довољ но; али не 
посто ји ника ква бри га за поди за ње и 
издр жа ва ње шко ла и учи те ља, да се 
наша деца од мла до сти поу ча ва ју 
хри шћан ској вери и дужно сти ма, и на 
тај начин смо хри шћа ни само по спо
ља шњо сти, али у сушти ни ника ко; а 
има их тек врло мало који о сушти ни 
нешто могу зна ти“. 

Коли ке су заслу ге Заха ри ја Орфе
ли на, потвр дио је и сам Доси теј 
Обра до вић, који је изја вио: „Гоње ни је 
сил ни ји и сити је од њега није њега 
могло упла ши ти! Гво зде не вери ге 
сиро ма штва и ску до сти нису кадре 
биле све за ти руке њего ве, да он за 
опште добри што не пише. Нек’ 
посве ће но буде пре че сно име њего во 
веч ном вос по ми на ни ју и висо ком 
почи та ни ју чув стви тел ни, бла го да р ни 
и добр о дје тел ни срда ца срп ски сино
ва“. Чиње ни ца је, како наво ди Осто
јић: „...и Орфе лин је оку шао сву гор
чи ну књи жев ног и умет нич ког хле ба“.

Фото: „ЗАХА РИ ЈА ОРФЕ ЛИН
(1726–1785). Изло жба пово дом

250 годи на од Орфе ли но вог
ПлачаСербији“

Славеносербскимагазин
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НЕВЕ НА ВИДАЧ КО ВИЋ, ОД ЛОГО РА ДО СРЕЋЕ СА ПРА У НУ ЧА ДИ МА

При ча о дуго веч ности
Неве на Видач ко вић се 

роди ла у поро ди ци 
Шок че вић од оца Бла

го ја и мај ке Саве, која је 
има ла сед мо ро деце, у селу 
Кијев цу код Гра ди шке, сада 
у Репу бли ци Срп ској, 12. 
фебру а ра 1927. годи не. За 
месец и неки дан више, 
напу ни ће 93 годи не. Уда ла 
се у род ном селу за Саву 
Видач ко ви ћа са којим се  
досе ли ла педе се тих годи на 
про шлог века у Срем ску 
Митро ви цу. Са почив шим је 
роди ла сино ве Лаза ра, који 
је чуве ни нави јач „Пар ти за
на“, познат по надим ку Лаза 
Ман це, код којег Неве на 
живи, и Бран ка, који са поро
ди цом живи у Мачван ској 
Митр то ви ци.

Неве ни је било 14 годи на 
кад је избио Дру ги свет ски 
рат. Од тада па до пуно лет
ства биле су нај те же годи не 
у њеном живо ту. Нем ци су 
их заро би ли и пре да ли уста
ша ма да их воде у лого ре, 
који су за мно ге неви не и 
мало лет не пред ста вља ли 
крај живо та.

 Уста ше су нас одве ле у 
Црну Рије ку, код Загре ба, 
где је био логор. У момен ту 
изби ја ња рата, моја ста ри ја 
бра ћа Вељ ко и Милан су 
били у Немач кој на раду. 
Тамо је ишао и мој отац Бла
го је. Ишли су да зара де за 
поро ди цу. Брат Милан је 
учио за пило та у Немач кој. У 
лого ру сам била са мојом 
мла ђом бра ћом Јова ном, 
Војом и сестром Стев ком. 
Воја је имао годи ну и по 
дана. Из лого ра нас је изба
вио мој брат Вељ ко. Он је 
био оже њен. Жена му Ђука 
била код куће док је он 
радио у Немач кој. Дошли 
смо кући из лого ра  1941. 
годи не, пред само бра ње 
куку ру за. Наи шли су Нем ци 
и заро би ли мог бра та Вељ
ка. Није му помо гло што је 
знао немач ки и био тамо на 
раду. Одве ли су га у Бања
лу ку. Тамо су пар ти за ни 
напа ли Нем це и моби ли са
ли Вељ ка. Кажу да је био 
вели ки борац. Поги нуо је 
као пар ти зан. Нашу мај ку 
Саву и Вељ ко ву жену Ђуку, 
уста ше су баци ле живе у 
креч. Мој брат Васо је био 
заро бљен и одве ден у 
Немач ку на рад. Он је оту да 

побе гао у Сло ве ни ју и тамо 
је живео после рата. Има 
поро ди цу. Била су то вре ме
на кад сам била мла да и 
ниче га се нисам пла ши ла. 
Била сам од кори сти пар ти
зан ској вој сци. Носи ла сам 
хра ну, оде ћу и све што је 
било потреб но. У мене су 
нај ма ње сум ња ли и кад сам 
про ла зи ла кроз опа сне пре
де ле где сам била на дохват 
фаши ста и уста ша – сећа се 
тих рат них дана Неве на.

Након осло бо ђе ња одлу
чи ла је да са мужем и децом 
дође у Срем ску Митро ви цу. 
Неве на није има ла при ли ку 
да иде у шко лу. Сада кад је 
слу ша те ника да не бисте 
рекли да ова жена није 
писме на. Гово ри јасно, гла
сно и подо ста пра вил но у 
одно су на мно ге шко ло ва не, 
који ма се сва шта може 
заме ри ти како вла да ју мате
р њим јези ком, поче сто и 
нело гич но и непра вил но. 

Неве на се задо во ља ва што 
у десе тој деце ни ји може 
нешто да про чи та и да се 
пот пи ше.

 И у мла до сти ми мно ги 
нису веро ва ли да ја нисам 
ишла у шко лу. Била сам чла
ни ца СКОЈа и касни је СКЈ. 
Јед ном при ли ком су ме иза
бра ли и за секре та ра пар тиј
ске орга ни за ци је. Ја сам то 
вео ма добро и по пар тиј ским 
пра ви ли ма води ла. Кроз 
живот се нисам сти де ла, 
било који посао да радим. 
Нисам бира ла да ли је то 
мушки или жен ски. Мени се 
ништа није могло оте ти. 
Спре ма ла сам ручак, ради ла 
на меша њу мал те ра руч но 
кад смо гра ди ли кућу, копа ла 
на њиви, гаји ла децу. А нај
ве ћа ми је радост била кад 
сам гаји ла уну чад, а сад још 
већа, кад имам пра у ну чад.

Нај ве ће богат ство је кад 
сви дођу на мој рођен дан – 
са радо шћу и осме хом на 
лицу рече Неве на.

Неве на се лако кре ће. 
Одла зи код ком ши ја на кафу 
и дола зе јој при ја те љи. Једе 
уме ре но и не бира. Ништа 
јој није забра ње но да једе из 
здрав стве них раз ло га. Здра
ва је и види се по њеном 
весе лом изра зу лица и вољи 
да вам увек жели уго ди ти 
док сте код ње у гости ма. 
Кад је лепо вре ме, Неве на 
вози и бицикл. За њене годи
не лако оде пешке до град
ске пија це, која је уда ље на у 
оба прав ца пет кило ме тар. 
Иде и код мла ђег сина Бран
ка, пре ко пешач ког моста на 
Сави, у Мачван ској Митро
ви ци. Е, ту је  у оба прав ца 
више од шест кило ме та ра.

 Волим да одем и видим 
моје уну ке и пра у ну ке. Идем 
и на пија цу. Има тамо мно го 
при ја те ља који про да ју повр
ће, воће, мед и дру гу робу. 
Поне што купи, али и поне
што ми покло не при ја те љи 
из пошто ва ња мене и мојих 
годи на. Мало се испри ча мо, 
углав ном при ча мо нешто 
весе ло да се насме је мо и 
себи учи ни мо при јат но дру
же ње. Живо ту је потреб но 
радо сти, коју сами може мо 
себи ство ри ти да би се 
живе ло нор мал но – закљу
чу је Неве на.

Мио мир Фили по вић
Фића

Неве на Видач ко вић из Срем ске 
Митро ви це ће 12. фебру а ра 2020. 
годи не напу ни ти 93 годи не и про
сла ви ти га уз сво ја два сина, сна хе, 
четво ро уну ча ди и осмо ро пра у ну
ча ди. Још увек је хитра и жели  да 
помог не сви ма у било ком послу

Неве нин осмех и у 93. годи ни
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СЛО ВАЧ КА ЕВАН ГЕ ЛИЧ КА ЦРКВА

Божић код Сло ва ка

Богат ство раз ли чи ти оби
ча ја  је јед на од зна чај
них вред но сти  Сре ма, 

Вој во ди не, Срби је. Обе ле жа
ва ње нај ра до сни јег  пра зни
ка, рође ње Ису са Хри ста у 
сло вач кој еван ге лич кој цркви, 
запо че ло је на Бад њи дан у 
уто рак, 24. децем бра слу жбом 
која је углав ном била посве
ће на нај мла ђи ма. У пре пу ној 
цркви која је изгра ђе на дале ке 
1910. годи не, сме њи ва ла су се 
речи све ште ни це Ане Петро
вић посве ће не рође њу Ису са 
Хри ста и божић не песме. Ово 
је била при ли ка да се поде ле 
и  слат ки паке ти ћи. Сло вач ка 
наци о нал на зајед ни ца као и 
мно ге дру ге негу је сво је оби
ча је веза не за овај пра зник. О 
оно ме што је карак те ри стич но 
за Сло ва ке за вре ме божић них 

пра зни ка испри ча ла је Мар ка 
Колар.

– На дана шњи дан ми Сло
ва ци не пости мо. Једе мо као и 
сва ки дру ги дан, ништа посеб
но не спре ма мо. Кад дође

мо из цркве сле ди вече ра. 
Обич но је био кисе ли купус, 
а сад је већ сар ма. Уз то је 
ишло сло вач ко јело реј те ша 
(раз вла че но тесто са маком, 
сиром). Сле де ћег дана што се 

тиче хра не ишло је све редом: 
супа, сос, кува но месо, пече
но месо. Није било пра се ти не, 
већ кад је била сви њо ко ља, 
пекла се крме на дла ста вља
ла се у маст и онда би се то 
ото пи ло на Божић. Сло ва ци уз 
месо једу и јако пуно ком по
та. Углав ном кува се на  Бад
њи дан за Божић. За први дан 
Божи ћа се није кува ло – при ча 
Мар ка.

Она даље наста вља и каже 
да су деца су на Божић одла
зи ла да реци ту ју код род би не 
и тада су доби ја ли и покло
не. Углав ном су то били кола
чи. Овај оби чај се одр жао и 
данас. Пред Божић је био оби
чај да се купи неки нови одев
ни пред мет за децу. Девој ке су 
доби ја ле нове сук ње (сло вач
ка народ на ношња).  Д. П.

Деч ји хор

Мар ка Колар

ВРД НИК И ИРИГ

Девет „леже ћих поли ца ја ца“
Општи на Ириг је на кон кур су 

Покра јин ског секре та ри ја та за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и 

сао бра ћај доби ла 1,2 мили о на дина
ра. Ова сред ства су одо бре на за реа
ли за ци ју два про јек та у сфе ри раз во ја 
сао бра ћа ја и пут не инфра струк ту ре. 
Уче шће локал не само у пра ве на овим 
про јек ти ма изно си 400.000 дина ра. 
Већи део сред ста ва, од мили он дина
ра, биће иско ри шће но за поста вља ње 
девет „леже ћих поли ца ја ца“ на неко
ли ко лока ци ја у Врд ни ку и у Ири гу. У 
Врд ни ку ће се успо ри ва чи сао бра ћа

ја поста ви ти у Кара ђор ђе вој ули ци, 
поред бање „Тер мал“ и у Желе знич кој 
ули ци, у цен тру насе ља где су и нај
по треб ни ји, а пеша ци нај у гро же ни ји. 
У Ири гу ће „леже ћи поли цај ци“ бити 
поста вље ни у Кара ђор ђе вој и Фру шко
гор ској ули ци.

– На овај начин ћемо у зна чај ној мери 
допри не ти побољ ша њу без бед но сти 
свих уче сни ка у сао бра ћа ју, а посеб но 
мислим на наше нај мла ђе, који и јесу 
нај у гро же ни ји – рекао је заме ник пред
сед ни ка Општи не Мио драг Бебић.

С. Џ. Мио драг Бебић
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Нај бо љи

Кошар ка шки савез Срби је је иза
брао Бог да на Бог да но ви ћа за нај
бо љег игра ча наше земље у про

те клој годи ни. Боги иза себе има про
сеч ну сезо ну у НБА лиги, про ша ра ну 
честим повре да ма, али је зато забли
стао на Свет ком првен ству у Кини, где 
је био нај бо љи стре лац и иза бран у 
нај бо љу петор ку.

Сада се ломе копља у рас пра ви ко 
је био бољи – Бог да но вић или Јокић. 
Исти на је да је Јока ра био нај бо љи 
цен тар про шле сезо не у НБА лиги, 
што није мала ствар. Тако ђе је иза
бран у нај бо љу петор ку нај ја че лиге на 
све ту.

Оно што мно ги пре ви ђа ју је, да КСС 
бира нај бо ље игра че из репре зен та
тив не кошар ке, а ту је Бог дан ствар но 
био непри ко сно вен. Јокић је, са дру ге 
стра не, био изгу бљен у кине ској магли, 
мно ги ће рећи, не сво јом кри ви цом. 
Питај те њего вог тре не ра у Ден ве ру, 
имао би што шта да каже.

Ина че, наша два нај бо ља игра ча 
наста вља ју да заси па ју про тив нич ке 
коше ве пре ко баре. Исти на, Боги и 
даље кубу ри са повре да ма и то је у 
овом момен ту његов нај ве ћи про блем. 
Њего во неја ко тело за дивљач ке усло
ве игра ња у НБА не може да испра ти 
жесток ритам. Од почет ка акту ел не 
сезо не, чак три раз ли чи те повре де су 
га оста вља ле ван тере на.

Бог да но вић је у ову сезо ну ушао као 
играч који би могао да екс пло ди ра, а 
свој потен ци јал је већ пока зао у више 
навра та. Јасно је да Сакра мен ту мно
го зна чи играч који има кефа ло,а уз то 
је и врхун ски шутер. Међу тим, вели ко 
пита ње је, да ли ће успе ти да га задр

же. С обзи ром на то да му уго вор исти
че на кра ју сезо не, врло је веро ват но 
да ће про ме ни ти сре ди ну.

Нај но ви је вести из Аме ри ке кажу да 
би Бог дан могао да оде из клу ба и 
буде треј до ван већ у току акту ел не 
сезо не. Спе ку ли ше се о неко ли ко клу
бо ва, међу који ма су Леј кер си и Ден
вер. Нема сум ње да деч ко има огро
ман потен ци јал, само да га здра вље 
послу жи.

Нико ла Јокић се конач но про бу дио 
из пре ра ног зим ског сна. Заспао је 
када је дошао из Кине, у међу вре ме ну 
наба цио коју килу, и није баш био бог 
зна какав при зор на тере ну почет ком 
сезо не.

Ређа ле су се кри ти ке на његов 
рачун, при ти сак је растао, али је онда 
усле дио повра так у ста ру фор му и 
мал тре ти ра ње про тив ни ка. Шта се то 
деси ло, шта му је кврц ну ло у гла ви, то 
само он зна, али чиње ни ца је да је 
пре ко ноћи налу пао ћушке невер ним 
тома ма и да наста вља тамо где је стао 
мину ле сезо не.

Ако овој дво ји ци горе поме ну тих 
дода мо и Нема њу Бје ли цу, који 
игра добро у Сакра мен ту и пога

ђа неке бит не коше ве, може се рећи 
да љуби те љи НБА кошар ке у Срби ји 
има ју пун уго ђај.

Још два наша игра ча фигу ри ра ју у 
НБА, али више као ста ти сти. Гуду рић и 
Мар ја но вић не доби ја ју вели ку шан су 
у сво јим клу бо ви ма. Углав ном су на 
клу пи и машу пешки ри ма, уз поне ку 
коре о гра фи ју као подршк a сво јим 
коле га ма. Али кога је бри га, лова 
капље. Дај те и мени један пешкир да 
машем, не бих се бунио.

Оно што мно ги
пре ви ђа ју је,
да КСС бира

нај бо ље игра че из 
репре зен та тив не 

кошар ке, а ту је
Бог дан ствар но

био непри ко сно вен. 
Јокић је, са дру ге 

стра не, био изгу бљен 
у кине ској магли,

мно ги ће рећи,
не сво јом кри ви цом. 

Питај те њего вог
тре не ра у Ден ве ру, 

имао би што шта
да каже

Бог дан Бог да но вић
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Нико ла Јокић
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ОВАН: Ста ло вам је 
да реши те неспо ра
зум у одно су са 
воље ном осо бом 

али при бо ја ва те се нових ком
пли ка ци ја. Уко ли ко пре ви ше 
веру је те у нечи ју при чу оче ку је 
вас нова зам ка или послов ни 
про ма шај. Сачу вај те дис тан цу. 
важно је да се нала зи те у пози
тив ном окру же њу.

БИК: Буди те упор ни 
у сво јим наме ра ма. 
У сусре ту са воље
ном осо бом тре ба 

да пра ти те свој уну тра шњи  
глас. Повољ ну при ли ку на 
послов ној сце ни  нај че шће про
це њу је те на осно ву њене прак
тич не при ме не или упо треб не 
вред но сти. Опу сти те се од 
напор них ситу а ци ја.

БЛИ ЗАН ЦИ: Ства ри 
могу бити леп ше, 
под усло вом да 
делу је те довољ но 

узбу дљи во или инспи ра тив но 
на свог парт не ра. Ваш успех 
зави си од сусре та са јед ном 
ути цај ном осо бом. 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. 
Буди те мудри и пре пу сти те 
неком дру гом да реша ва зајед
нич ке инте ре се. Дај те себи оду
шка.

РАК: Избе га вај те 
осо бу која делу је 
депре сив но на ваше 
рас по ло же ње. Сво ју 

пажњу усме ри те у пози тив ном 
прав цу. Не допа да вам се нечи
је кри ти зер ство или дво сми сле
ност када се дого ва ра те о избо
ру зајед нич ке теме. Важно је да 
раци о нал но кори сти те сво је 
вре ме и енер ги ју. 

ЛАВ: У емо тив ном 
сми слу, не дозво ли
те да у вама пре о
вла да ва сум ња пре

ма воље ној осо би или нерас по
ло же ње. Нала зи те се у пома ло 
нео бич ној послов ној ситу а ци ји. 
У одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма 
потреб на вам је нечи ја аси
стен ци ја. Мно го пита ња која 
има те за сада оста ју без одго
во ра. Нема те потре бе да се 
опте ре ћу је те напор ним оба ве
за ма.  

ДЕВИ ЦА: 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. 

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. 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. 

ШКОР ПИ ЈА:  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. 

СТРЕ ЛАЦ: 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. 

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. 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. 

ВОДО ЛИ ЈА: 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: 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.   

VREMEPLOV
1. ја ну а р

1582. Па па Гр гур XIII је ре фор
ми сао  ка лен дар, што је нај ве ћи 
број зе ма ља при хва тио, док су 
Ју ли јан ски за др жа ле срп ска, 
ру ска и још не ке пра во слав не 
цр кве.

2. ја ну ар
1898. Ро ђе на срп ска глу ми ца 
Љу бин ка Бо бић, чла ни ца 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
од 1920. То ком ду ге ка ри је ре 
ту ма чи ла је нај ра зли чи ти је 
ли ко ве, а не над ма шном се сма
тра ње на ин тер пре та ци ја Жив
ке у ко ме ди ји “Го спо ђа ми ни
стар ка” Бра ни сла ва Ну ши ћа. 

3. ја ну ар
1980. Пред сед ник Ју го сла ви је 
Јо сип Броз Ти то при мљен у 
Кли нич ки цен тар у Љу бља ни. 
По што опе ра ци ја на крв ним 
су до ви ма ни је ус пе ла, 3. фе бру
а ра му ам пу ти ра на но га.

4. ја ну ар
1494. Штам па ри ја у Це ти њу 
штам па ла пр ву књи гу на срп
ском је зи ку, “Ок то их пр во гла
сник” Ђур ђа Цр но је ви ћа и 
штам па ра Ма ка ри ја, јед ну од 
нај ви ше ко ри шће них бо го слу
жних књи га у Срп ској пра во
слав ној цр кви. 
1960. У са о бра ћај ној не сре ћи 
по ги нуо фран цу ски пи сац Ал бер 
Ка ми, до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност 1957.

5. ја ну ар
1991. Умро срп ски пи сац Вас ко 
По па, члан Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти, нај пре во ђе
ни ји срп ски пе сник у дру гој 
по ло ви ни XX ве ка. На зи ван 
је зич ким чу до твор цем и по след
њим ве ли ким ори ги нал ним 
пе сни ком. 

6. ја ну ар
1929. Ју го сло вен ски краљ Алек
сан дар I Ка ра ђор ђе вић уки нуо 
је Ви дов дан ски устав, рас пу
стио На род ну скуп шти ну и 
за вео лич ну власт у др жа ви. 

7. ја ну ар
1943. У Њу јор ку је умро Ни ко ла 
Те сла, срп ски на уч ник и про на
ла зач на по љу елек тро тех ни ке 
и ра диотех ни ке. Од 1884. до 
смр ти жи вео је у САД, где је 
па тен ти рао око 700 про на ла за
ка од ко јих не ко ли ко де се ти на 
има ши ро ку при ме ну.

8. ја ну а ра
1935. Ро ђен је аме рич ки му зи
чар Ел вис Арон При сли, “краљ 
ро ка”, из у зет но по пу ла ран пе де
се тих и ше зде се тих го ди на 20. 
ве ка. Про дао је ви ше од 150 
ми ли о на пло ча и играо у два де
се так фил мо ва. Умро је 1977. 
од пре ко мер не упо тре бе ал ко
хо ла и дро ге.
1942. Ро ђен је Стивн Хо кинг, 
ис так ну ти ен гле ски фи зи чар. 
Ре пу та ци ју јед ног од во де ћих 
свет ских на уч ни ка 20. ве ка сте
као је на кон об ја вљи ва ња књи

ге о по ре клу уни вер зу ма “Крат
ка исто ри ја вре ме на” (1988).

9. ја ну ар
1856. Ро ђен срп ски ком по зи тор 
и му зич ки пе да гог Сте ван Сто ја
но вић Мо кра њац. Ње го во де ло 
сма тра се нај зна чај ни јом ета
пом у раз во ју срп ске на ци о нал
не му зи ке у 19. ве ку.
1878. У срп скотур ском ра ту 
срп ска вој ска ушла у Ниш, а 
Тур ци су на ред ног да на пре да
ли твр ђа ву и ва рош, чи ме је 
окон ча на тур ска упра ва у том 
гра ду. Бор бе су тра ја ле 25 да на, 
а од лу чу ју ћа је би ла по бе да 
Бра ни чев ске бри га де на Че гру. 

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

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

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

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

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

HOROSKOP
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Сре да, 1. јану ар
(19. децем бар) 

Све ти муче ник Бони фа ти је 
Четвр так, 2. јану ар

(20. децем бар) 
Све ти Игња ти је Бого но сац; Св. 
Дани ло Дру ги, Арх. срп ски (Прет
празн. Рожде ства)

Петак, 3. јану ар
(21. децем бар) 

Све та муче ни ца Јули ја на; Све ти 
Петар Кијев ски

Субо та, 4. јану ар
(22. децем бар) 

Све та вели ко му че ни ца Ана ста
си ја

Неде ља, 5. јану ар
(23. децем бар) 

Св. 10 муче ни ка Крит ских; Преп. 
Наум Охрид ски – Туцин дан 
(Оци)

Поне де љак, 6. јану ар
(24. децем бар) 

Пре по доб но му че ни ца  Евге ни ја 
– Бад њи дан

Уто рак, 7. јану ар
(25. децем бар) 

Рожден ство Хри сто во – Божић

Сре да, 8. јану ар
(26. децем бар) 

Сабор Пре све те Бого ро ди це
Четвр так, 9. јану ар

(27. децем бар) 
Све ти прво му че ник и архи ђа кон 
Сте фан

Петак, 10. јану ар
(28. децем бар)

Све тих 20.000 муче ни ка Нико ми
диј ских 

Субо та, 11. јану ар
(29. децем бар) 

Све тих 14.000 мла де на ца Витле
јем ских 

Неде ља, 12. јану ар
(30. децем бар) 

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

Поне де љак, 13. јану ар
(31. децем бар) 

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

Уто рак, 14.
(1) јану ар

Обре за ње Господ ње; Све ти 
Васи ли је Вели ки (Нова годи на)

Crkveni
kalendar

Пор теб но: За коре: 15 бела на
ца, 18 каши ка, три каши ке бра
шна, 30 каши ка мле ве них ора ха, 
300 гра ма беле чоко ла де, 50 гра
ма мар га ри на. За фил 1: 15 жума
на ца, 300 гра ма шеће ра, 75 гра ма 
беле чоко ла де, 250 гра ма масла
ца. За фил 2: 500 мили ли та ра 
слат ке павла ке. За гла зу ру: 200 
гра ма беле чоко ла де, 125 гра ма 
масла ца.

Уму ти те пет бела на ца у чврст 
снег. Дода ва ти шест каши ка 
шеће ра, каши ку бра шна и на кра
ју десет каши ка мле ве них ора ха. 
Испе ци те три коре. На сва ку кору 
сипај те по 100 гра ма беле чоко ла
де рас то пље не са масла цем. Ску
вај те жуман ца на пари са шеће
ром. Додај те рас то пље ну белу 
чоко ла ду. У про хла ђе ну сме су 
додај те пена сто уму ћен маслац. 

Уму ти те слат ку павла ку. Ређај те 
кору пре ли ве ну чоко ла дом, жути 
фил, слат ку павла ку и тако док не 
утро ши те сав мате ри јал. Укра си
те гла зу ром напра вље ном од 
беле чоко ла де рас то пље не са 
масла цем.

• Паме тан човек, ништа 
му не иде у гла ву.
• Сви су били на мојој 
стра ни, зато смо се и 
пре вр ну ли.
• Не забо ра ви да си ти 
једин ствен и посе бан. 
Баш као и сви дру ги.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА ОПШТИН СКА УПРА ВА
Оде ље ње за урба ни зам, кому нал ностам бе не посло ве
и зашти ту живот не сре ди не
Дана: 31.12.2019. годи не
Цара Душа на бр. 1
ИНЂИЈА

На осно ву чла на 63. Зако на о пла ни ра њу и изград њи (“Слу
жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је“ бр. 72/09, 81/09 – исправ
ка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13Одлу ка УС, 50/13Одлу
ка УС, 98/13Одлу ка УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), 
чла на 90. и 91. Пра вил ни ка о садр жи ни, начи ну и поступ
ку изра де доку ме на та про стор ног и урба ни стич ког пла ни
ра ња («Сл. гла сник РС», број 32/19) и чла на 18. Одлу ке о 
орга ни за ци ји Општин ске упра ве општи не Инђи ја („Сл. лист 
општи не Инђи ја“ број 23/17), Оде ље ње за урба ни зам, 
кому нал ностам бе не посло ве и зашти ту живот не сре
ди не Општин ске упра ве општи не Инђи ја

ОГЛА ША ВА
ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УРБА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ИЗГРАД ЊУ
СТАМ БЕ НОГ ОБЈЕК ТА

БЕШКА. К.П. БРОЈ 360/1 КО БЕШКА

1. На јав ну пре зен та ци ју изла же се Урба ни стич ки про је кат 
за изград њу стам бе ног објек та у Бешки, на к.п. број 
360/1 КО Бешка, која се нала зи у гра ђе вин ском под руч ју 
насе ља Бешка, Ули ца Мике Анти ћа. Струч ни обра ђи вач 
урба ни стич ког про јек та је „Alle gro“ ДОО из Инђи је, одго вор
ни урба ни ста је дипл.инж.арх. Јан ко М. Крстић. Под но си о
ци зах те ва за потвр ђи ва ње урба ни стич ког про јек та су 
Ненад и Ива на Цре вар из Бешке.

2. Пози ва ју се сва заин те ре со ва на лица да извр ше увид у 
Урба ни стич ки про је кат, као и да у току тра ја ња јав не пре
зен та ци је доста ве сво је при мед бе и суге сти је у писа
ном обли ку, над ле жном орга ну, одно сно Оде ље њу за 
урба ни зам, кому нал ностам бе не посло ве и зашти ту живот
не сре ди не Општин ске упра ве општи не Инђи ја, Инђи ја, 
Цара Душа на број 1, путем писар ни це Општин ске упра ве.

3. Овла шће но лице за дава ње оба ве ште ња о јав ној пре зен
та ци ји је дипл.инж.арх. Еми ли ја Петро вић, кон такт теле
фон 022/561322 локал 261, email: emi li ja.petro vic @in dji ja.
net.

4. Јав на пре зен та ци ја Урба ни стич ког про јек та се одр жа
ва у тра ја њу од седам дана, од 08.01.2020. годи не до 
15.01.2020. годи не. Место одр жа ва ња јав не пре зен та ци је 
су про сто ри је Општин ске упра ве општи не Инђи ја, Инђи ја, 
Цара Душа на број 1, Оде ље ње за урба ни зам, кому нал но
стам бе не посло ве и зашти ту живот не сре ди не, сва ког рад
ног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урба ни стич ки про је кат се 
може пре гле да ти на зва нич ном сај ту Општи не Инђи ја – 
www.indji ja.net – у делу Јав ни пози ви.

5. Оба ве за изра де Урба ни стич ког про јек та одре ђе на је 
одред бом Пла на гене рал не регу ла ци је насе ља Бешка 
(„Сл. лист општи не Инђи ја“ број 23/17), где је утвр ђе но да 
је за блок број 15 где се пред мет на пар це ла нала зи, оба ве
зна даља урба ни стич ка раз ра да, одно сно изра да Пла на 
детаљ не регу ла ци је. У дело ви ма за које је Пла ном гене
рал не регу ла ци је насе ља Бешка утвр ђе на оба ве за изра де 
Пла на детаљ не регу ла ци је, а обзи ром да пред мет на пар
це ла има дирек тан при ступ на регу ли са ну јав ну повр ши ну 
– сао бра ћај ни цу и да посто је усло ви при кљу че ња обје ка та 
на инфра струк ту ру, до доно ше ња одго ва ра ју ћег Пла на 
могу ћа је град ња обје ка та у скла ду са усло ви ма и наме ном 
дефи ни са ном Пла ном гене рал не регу ла ци је насе ља 
Бешка за одго ва ра ју ћу наме ну, а уз прет ход ну изра ду урба
ни стич ког про јек та којом ће се бли же дефи ни са ти пред мет
на град ња. 

Оде ље ње за урба ни зам,
кому нал но  стам бе не посло ве

и зашти ту живот не сре ди не Општин ске
упра ве општи не Инђи ја

Тор та леде на кра љи ца


