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Променеу
митровачкомСПС-у

Да ства ри у митро вач ком СПС-у 
нису као што су биле, зна ло се 
и пре остав ке др Мила на Лат ко-

ви ћа на место одбор ни ка у Скуп шти-
ни гра да. Сад, шта је ко знао, а шта 
је мислио да зна, дру го је пита ње. 
У гра ду у ком је поли тич ки живот до 
пре неко ли ко месе ци фак тич ки био 
на самр ти, „сукоб на леви ци“, сва ка-
ко иза зи ва пажњу. Шта се то деша ва 
у СПС-у и зашто је др Милан Лат ко-
вић одјед ном одлу чио да је доста 
било бавље ња поли ти ком и да ли је 
др Мила ну Лат ко ви ћу неко помо гао 
да доне се такву одлу ку? И зашто је 
један дру ги соци ја ли ста ста рог кова, 
Васа Дамја но вић, у јед ном тре нут ку 
поже лео да сво је иску ство из стра-
нач ких пре ви ра ња поде ли са М нови-
на ма, па се онда пре до ми слио? Тако-
ђе је после про шло не дељ не сед ни це 
Скуп шти не гра да јав но сти оста ло да 
се пита зашто дирек тор Библи о те ке 
Рај ко Секу лић није поно во иза бран на 
ту функ ци ју која по коа ли ци о ном спо-
ра зу му или дого во ру при па да СПС-у, 
него је на њего во место иза бран кадар 
СНС-а Сло бо дан Кекић?

Можда не би било лоше да се вра-
ти мо неко ли ко месе ци уна зад, у оно 
пред из бор но вре ме када су обја вљи-
ва не одбор нич ке листе за локал не 
избо ре. Има ју ћи у виду наја ве Иви це 

Дачи ћа да ће се Соци ја ли стич ка пар-
ти ја Срби је под мла ди ти, да ће шан-
су дати људи ма који фак тич ки нема ју 
ника кву хипо те ку про шло сти, листа 
СПС-а у Срем ској Митро ви ци била је у 
пот пу ном рас ко ра ку са жеља ма, нада-
њи ма и стре мље њи ма њихо вог пар-
тиј ског шефа. Не само да у нај ве ћем 
гра ду у Сре му соци ја ли сти нису има ли 
целу листу (61 кан ди дат), што је већ 
само по себи било чуд но за стран ку 
са таквом инфра струк ту ром и капа-
ци те том, него је за мно ге изне на ђе ње 
било и то што  су се на неко ли ко првих 
места на листи нашли пен зи о не ри, што 
би народ рекао „јед ни те исти“. Доду-
ше,  др Дани јел Бабић, пред сед ник ГО 
СПС био је први на листи, али одмах 
иза њега су били вете ра ни др Милан 
Лат ко вић, Томи слав Оже го вић, Нов ка 
Рун тић ... Неки од њих су већ неко ли-
ко неде ља након про гла ше ња избор-
не листе мора ли у дужи кућ ни каран-
тин, пошто су ста ри ји од 65 годи на, а 
у ван ред ном ста њу била им је уве де на 
мера забра не кре та ња. Тада је изгле-
да ло да неког вели ког под мла ђи ва ња 
у митро вач ком СПС-а бити, али ...

Летос су се јави ли први зна ци, или 
пред зна ци мења ња ста ња у СПС-у. 
На место дирек то ра Музе ја Сре ма, 
које је по коа ли ци о ном спо ра зу му до 
тада при па да ло Срп ској напред ној 

стран ци, име но ван је мла ди исто ри-
чар и буду ћи док тор нау ка Андри ја 
Попо ви ћ, члан СПС. То је било изне-
на ђе ње и наго ве сти ло је кадров ске 
рока де изме ђу вла да ју ћих пар ти ја до 
којих је и дошло про шле неде ље, СПС 
је добио Музеј, а СНС Библи о те ку. То 
је био и  наго ве штај вре ме на у ком ће 
поче ти да дува ју неки нови ветро ви у 
самом СПС-у.

Како смо сазна ли од чел ног чове ка 
митро вач ких соци ја ли ста др Дани је ла 
Баби ћа, под мла ђи ва ња у стран ци ће 
заи ста бити и има је. Неза до вољ ство 
ста рих кадро ва је еви дент но, али како 
каже др Бабић, про ме не су нужне. Или 
ће се СПС про ме ни ти (читај под мла-
ди ти) или ће бити осу ђен на атро фи ју 
и посте пе но неста ја ње са митро вач ке 
поли тич ке сце не. А да је поли ти ка нај-
лич ни ја ствар на све ту, осим што је и 
вешти на могу ћег, све до чи и „слу чај“ 
Васе Дамја но ви ћа. Како чује мо Дамја-
но вић није иза бран за чла на Град ског 
већа, што је основ ни извор свих њего-
вих фру стра ци ја. Место у Град ском 
већу је при па ло мла дом педи ја тру др 
Јова ну Нико ли ћу, што се пре ма Баби-
ће вим речи ма укла па у глав ну интен-
ци ју сада шњег руко вод ства СПС: дати 
при ли ку мла дим људи ма. Тако би, 
ваљ да, тре ба ло да буде, јер мла ди 
нису будућ ност, они су сада шњост. 

ПРОМЕНЕСУНУЖНЕ:ДрДанијелБабић

СХВАТИОДАЈЕЊЕГОВОВРЕМЕ
ПРОШЛО:ДрМиланЛатковић

НИЈЕСХВАТИОДАЈЕЊЕГОВО
ВРЕМЕПРОШЛО:ВасаДамјановић
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ДРНАДАЗЕЦПЕТКОВИЋ,ДИРЕКТОРКАЗАВОДАЗАЈАВНОЗДРАВЉЕСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Професионалнисмо,
зрелиикадридасесуочимо
саизазовомепидемије

Завод за јав но здра вље у Срем-
ској Митро ви ци је здрав стве на 
инсти ту ци ја која је у вре ме епи-

де ми је има ла зна чај ну уло гу у бор би 
про тив епи де ми је коро на – виру са. Са 
дирек тор ком др Надом Зец Пет ко вић 
раз го ва ра ли смо начи ну рада, орга-
ни за ци ји посла и иза зо ви ма са који ма 
су се про те клих месе ци суо чи ли запо-
сле ни у овој уста но ви. На почет ку смо 
се сагла си ли да је  ово ситу а ци ја у 
којој се ни дирек тор ка, а ни епи де ми-
о ло зи Заво да у току свог рад ног века 
још нису нашли.

– Нај и скре ни је, први пут у мом рад-
ном веку се деша ва пан де ми ја. Пре 
тога је била пре сто ти ну годи на. Има-
ли смо неке мање иза зо ве за неке дру-
ге боле сти, првен стве но за грип, али 
је први пут да се јав но здра вље, одно-
сно Завод суо ча ва са иза зо вом очу ва-
ња здра вља првен стве но поје дин ца, 
а онда и  целе попу ла ци је. То је нешто 
што се изне на да дого ди ло. Наш зада-
так је био да се што је брже могу ће 
реор га ни зу је мо, да све наше капа-

ци те те пре у сме ри мо у дру гом прав-
цу, како бисмо сачу ва ли и очу ва ли 
здра вље поје дин ца и зајед ни це и да 
кон тро ли ше мо иза зов који је настао, 
кори сте ћи све капа ци те те и ресур се 
које посе ду је мо као инсти ту ци ја. Уз 
добру сарад њу са при мар ним и секун-
дар ним ниво ом здрав стве не зашти те, 
у овом момен ту кон тро ли ше мо ситу-
а ци ју. То зна чи да свим нашим потен-
ци јал ним кори сни ци ма и потен ци јал-
ним паци јен ти ма на тери то ри ји Срем-
ског окру га у сва ком тре нут ку може мо 
да иза ђе мо у сусрет и пру жи мо им 
здрав стве ну услу гу. То се одно си на 
дијаг но сти ку, откри ва ње кон та ка та, 
инфи ци ра них, над зор над инсти ту ци-
ја ма који зах те ва ова ква ситу а ци ја, да 
бисмо на кра ју доне ли мере, спре чи ли 
раз вој и пре нос инфек ци је у овом слу-
ча ју коро на-виру са. Ово је про фе си-
о нал ни иза зов, моме нат какав нисмо 
има ли у свом живо ту, али са вели ким 
пожр тво ва њем, одго вор но шћу, истрај-
но шћу и вољом смо при сту пи ли свим 
овим актив но сти ма и зада ци ма који 

под ра зу ме ва кон тр то ла епи де ми је, 
одно сно, пан де ми је. Пока за ли смо да 
смо спрем ни, зре ли, про фе си о нал но 
саве сни да може мо све то да про пра-
ти мо од почет ка до кра ја, ево већ јед-
но десет месе ци. Лич но могу да будем 
задо вољ на, јер смо све вре ме до овог 
момен та све задат ке оства ри ли, све 
кон так те који су били нужни у реша-
ва њу про бле ма ста ви ли под над зор и, 
нарав но, све искон тро ли са ли и иско-
ор ди ни ра ли, рекла је на почет ку др 
Нада Зец Пет ко вић. 

М НОВИНЕ: Шта можете рећи о
организацијипослауЗаводу, како
су се Ваши сарадници снашли у
изазову епидемије? Поменули сте
да сте поноснинањих, па реците
нешто о унутрашњој организацији
иначинурадаувремеепидемије.
ДР НАДА ЗЕЦ ПЕТКОВИЋ:  Оно 

што мене чини про фе си о нал но задо-
вољ ном, нај и скре ни је, без обзи ра на 
иза зов епи де ми је и коли ко је напор но 
било, то су над људ ски напо ри које су 

ДрНадаЗецПетковић

M NOVINE :
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запо сле ни Заво да уло жи ли. Изу зет но 
сам задо вољ на што смо све посло ве 
ура ди ли, што је тим који је уз мене, то 
морам да истак нем, изу зе тан и нијед-
ног момен та нико није одбио рад ни 
зада так и сви су доступ ни 24 часа. 
Има мо тим који је све стан у којој се 
ситу а ци ји нала зи мо и који је спре-
ман у сва ко доба да ура ди свој рад ни 
зада так. То је оно што за мене чини 
мак си мал ну про фе си о нал ну астис-
фак ци ју и што ме чини срећ ном. Од 
мар та није дан викенд ни пра зник није 
био нерад ни за рад ни ке Заво да. Слу-
жба кли нич ке микро би о ло ги је, Слу-
жба соци јал не меди ци не и Епи де ми-
о ло шка слу жба раде ана ли зе, које 
су обја вљи ва не сва ког дана после 
под не. Ми смо ефи ка сни у доби ја њу 
резул та та- данас узор ку је мо, после 
под не већ зна мо број нових инфи-
ци ра них лица у Сре му. Тим људи из 
Заво да те задат ке ради саве сно, одго-
вор но, са вели ким ела ном и дисци-
пли ном у овом послу. Тим ски рад је 
донео тај резул тат. То зна чи да смо 
спрем ни доче ка ли одго вор ност коју 
нам је намет ну ла епи де ми ја. Наше 
рад но вре ме је и пре седам и после 15 
часо ва. То ме чини задо вољ ном, зато 
што имам еки пу људи у коју нијед-
ног тре нут ка не сум њам, јер знам да 
мисли исто као и ја, а то је да смо сви 
на услу зи нашем ста нов ни штву и да 
смо ту за њих и да им мора мо бити 
доступ ни. 

Заводпокрива територијуСрем-
ског округа. Које конкретно уста-
нове и институције су под вашом
ингеренцијом?

Ради мо над зор школ ског систе-
ма- 21 сред њу и 58 основ них шко ла 
у Сре му, над зор свих герон то ло шких 
цен та ра и уста но ва за сме штај лица 
ста ри је живот не доби или непо крет-
них. То зна чи оти ћи на терен, узор ко-
ва ти кори сни ке и запо сле не, тра жи ти 
сва ко днев но изве штај да ли је неко 
добио тем пе ра ту ру, и ако се поја ви 
сум ња, поно во иза ћи на терен, узор-
ко ва ти и доби ти што пре резул тат 
да се вирус не би пре но сио у таквој 
инсти ту ци ји. Ради мо и над зор над 
Спе ци јал ном бол ни цом за неу ро ло-
шка и пост тра у мат ска ста ња у Слан-
ка ме ну, а у кон так ту смо и са рад ним 
орга ни за ци ја ма. Не посто ји инсти ту-
ци ја с којом ми нисмо оства ри ли кон-
такт у циљу спро во ђе ња епи де ми о ло-
шког над зо ра. Ко год нам се јавио, ми 
смо одре а го ва ли. Има ли смо неко ли-
ко интер вен ци ја у ком па ни ја ма, пого-
то ву из Пећи на ца. Сви они кори сте 
одре ђе не про тив-епи де миј ске мере. 
Када нам се неко јави, даје мо пре-
по ру ке, писа не и усме не. Тако ђе, у 
систем су ушле и при ват не лабо ра-
то ри је које раде дијаг но сти ку у вези 
са акту ел ном епи де ми јом. И оне су 
у оба ве зи да доста вља ју на днев ном 
нивоу у вечер њим сати ма изве штај 
Заво ду за јав но здра вље о бро ју пози-
тив них лица. Има мо један ком плек сан 

и ком пле тан епи де ми о ло шки над зор. 
КојисуВамабилинајвећиизазо-

витокомпротеклихмесеци?Штаје
билонајтеже?

Завод као инсти ту ци ја није имао 
неких вели ких иза зо ва, у сми слу 
самог начи на рада. Одре ђу је те рад-
не актив но сти и задат ке који су вам 
били дефи ни са ни алго рит ми ма и 
упут стви ма, а  које смо ми мора ли у 
што кра ћем вре мен ском пери о ду да 
импле мен ти ра мо у цео здрав стве ни 
систем. То смо, ина че, ми већ ради-
ли и рани је, а и у буду ће ћемо исто 
тако ради ти. Овде је нај ве ћи иза зов 
био што брже доби ја ње инфор ма ци је 
и што пре доћи до  пози тив ног лица на 
тери то ри ји Сре ма и свих кон та ка та, 
које је оно оства ри ло. Затим, ура ди ти 
епи де ми о ло шко истра жи ва ње сва ког 
поје дин ца и одре ди ти епи де ми о ло-
шке мере, посла ти пред лог Сани-
тар ној инспек ци ји да се инфи ци ра ни 
паци јент ста ви у изо ла ци ју како не би 
дошло до даљег пре но са виру са.

Како се то конкретно ради на
терену?

У овом слу ча ју, нај ва жни ја је коор-
ди на ци ја. Први зада так био је да се 
пове же мо у хори зон тал ном и вер-
ти кал ном сми слу. Веза је мора ла да 
посто ји са нашим осни ва чи ма- Инсти-
ту том за јав но здра вље Вој во ди не и 
Инсти ту том за јав но здра вље „Док тор 
Милан Јова но вић Батут“. То су две 
наше кров не инсти ту ци је са који ма 
смо се ми пове за ли у сми слу доби-
ја ња свих упут ста ва и зада та ка које 
тре ба да спро ве де мо и ура ди мо. Наш 
зада так је био да спро ве де мо актив-
но сти, мере, закључ ке и оба ве зе на 
тере ну. Ми смо се даље пове зи ва ли 
са домо ви ма здра вља, Општом бол-
ни цом, гео рон то ло шким цен три ма, 
шко ла ма. У пита њу је широ ка лепе за 
инсти ту ци ја и мул ти сек тор ски при-
ступ реша ва њу про бле ма, који је иза-
звао коро на-вирус. То је била осно ва 
- добра коор ди на ци ја. Зато нијед ног 
тре нут ка нисмо има ли про бле ма у 
доби ја њу поврат них инфор ма ци ја. 
На вре ме смо доби ја ли подат ке на 
осно ву којих смо сачи ња ва ли наше 
изве шта је, а то се мора ло вео ма брзо 
ради ти како не би дошло до шире ња 
инфек ци је, јер је поен та при че била 
да кон тро ли ше мо ситу а ци ју. Сва ко ко 
је имао потре бу, дошао је до услу ге 
Заво да за јав но здра вље. Та услу га 
је брза и аде кват не дијаг но сти ке. На 
осно ву ње, сва ки паци јент је усме-
ра ван ка иза бра ном лека ру, то јест, 
лека ру који му може дати аде кват ну 
тера пи ју, а самим тим и изле че ње. 
То нам је био основ ни циљ и то смо 
све вре ме успе ва ли и успе ва мо и дан 
данас. Кадро ви Заво да су мак си мал-
но анга жо ва ни, раде нон-стоп од мар-
та. Има мо актив но сти које се оба вља-
ју и у Заво ду и на тере ну (цео Срем), 
тако да нијед ног тре нут ка нисмо има-
ли неки вели ки про блем. Све роко-
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ве, који су нам били зада ти, ми смо 
испо што ва ли. Рад но вре ме Заво да 
је и ноћу, ако тре ба, ту нема ника кве 
диле ме. Сви су неу стра ши во и тим ски 
одго во ри ли оном рад ном задат ку који 
је било потреб но ура ди ти у циљу кон-
тро ли са ња епи де ми је. У окви ру епи-
де ми о ло ги је узор ки ва чи, како у Заво-
ду, тако на тере ну, нијед ног тре нут-
ка се нису инфи ци ра ли. Било је два 
пози тив на слу ча ја, али не са тере на, 
инфек ци ја није поте кла са тере на на 
ком су били епи де ми о ло зи. У Заво ду 
није било интер ног пре но са инфек ци-
је. За све вре ме није дошло до инфек-
ци је код меди цин ских тех ни ча ра који 
су рад но анга жо ва ни као узор ки ва чи. 
То само гово ри коли ко је у спре чав-
ња њу инфек ци је изу зе зно важна лич-
на про фе си о нал на заштит на опре ма: 
заштит на маска, визир и ком би не зон. 

КаквајебиласарадњасаГрадом
СремскаМитровица?

Добра, ми смо део Шта ба за ван-
ред не ситу а ци је и пред ла же мо мере 
које се на нивоу Шта ба доно се и при-
ме њу ју. У оним момен ти ма када се 
про гла ша ва ла ван ред на ситу а ци ја 
и када се та ситу а ци ја одја вљи ва ла, 
увек је ишла на пред лог епи де ми о ло-
га Заво да. Зна чи, стру ка је број један 
и при ме на свих меди цин ских мето да 
и дока за који гово ре у при лог кон тро-
ли боле сти, у овом слу ча ју очу ва ња 
здра вља зајед ни це. 

Штаможете препоручити нашим
суграђанима?Узмитеобзиримен-
талноздравље,истресукомживи-
мовећдесетмесеци.

Ја сам при ма ри јус док тор соци јал не 
меди ци не и изве сно вре ме сам у про-
мо ци ји здра вља и на челу ове инсти-
ту ци је која се бави јав ним здра вљем. 
Ми смо сада у вре ме ну где све наше 
задат ке и фоку се тре ба да усме ри мо 
ка јед ном циљу - очу ва ње здра вља. 
Када то кажем, мислим на пси хич ко, 
физич ко и соци јал но бла го ста ње. У 
овом момен ту, соци јал но бла го ста-
ње и физич ки кон так ти, кон так ти са 
око ли ном, при ја те љи ма, род би ном, 
фами ли јом се мора ју кон тро ли са ти 
у циљу очу ва ња здра вља. Пору чи-
ла бих свим нашим сугра ђа ни ма да 
се бави мо сами собом, да сво ју сна-
гу усме ри мо на начин како ћемо се 
сачу ва ти и очу ва ти у овом вре ме ну. 
Ако је то физич ко здра вље, онда сма-
њи ти кон так те на мини мум, јер зна мо 
и виде ли смо кроз ово вре ме да сви 
ти кон так ти могу дове сти до пре но са 
инфек ци је. Ту смо већ има ли дока зе: 
поро дич не епи де ми је, орга ни зо ва-
ња неких сла вља... Што се тиче мен-
тал ног здра вља, мора мо да нађе мо 
модус да се фоку си ра мо на нешто 
што је лепо, при јат но и иза зи ва лепа 
осе ћа ња. То је првен стве но поро ди ца, 
неке нови не да уве де мо у сво ја раз ми-
шља ња, рад не оба ве зе, да раз ви ја мо 
хоби, да буде мо толи ко све сни да тре-
ба да се сачу ва мо како нас нега тив не 

емо ци је не би носи ле дуго, јер сва ка 
дужа изло же ност стре су може дове-
сти до нару ша ва ња физич ког и пси-
хич ког здра вља. Зна мо да је пси хич ко 
здра вље основ разна за обо ље ња. 
Тре ба све учи ни ти да нам дан буде 
леп, да нам живот буде леп, да учи ни-
мо све што може мо да то оства ри мо. 
Ако се суо чи мо са про бле мом који не 
може мо сами да реши мо, онда ћемо 
тра жи ти помоћ од струч ња ка. Учи ни-
мо све што може мо за сво је здра вље 
како би нам дан про шао у нај бо љој 
могу ћој мери са рас по ло же њем и 
задо вољ ством: да довољ но спа ва мо, 
да се бави мо поро ди цом, децом, да 
има мо осмех на лицу у току дана, да 
се здра во хра ни мо, про ше та мо, кори-
сти мо сред ства у сми слу суп сти ту ци је 
вита ми на, у овом слу ча ју вита ми на Д, 
јер нема мо довољ но сун че вих зра ка, 
цин ка, мине ра ла, и тако даље. Јер, 
то је осно ва све га. Ура ди ти све што 
може мо да дође до луче ња и ства-
ра ња серо то ни на и свих хор мо на 
сре ће и задо вољ ства у нашем орга-
ни зму, коли ко год да је у нашој могућ-
но сти. Наш рацио је толи ко раз ви јен, 
да мора мо бити све сни, да ће сва ка 
нега тив на мисао, и ако она дуго тра-
је, дове сти до нару ша ва ња не само 
мен тал ног здра вља, него и физич ког: 
доћи ће до ско ка крв ног при ти ска, до 
про ме не рит ма рада срца, неких обо-
ље ња веза них за диге стив ни тракт. 
То је огром на гру па пси хо со мат ских 
боле сти, које првен стве но наста ју као 
про дукт нега тив них емо ци ја које раз-
ви ја мо. Сви реа гу је мо раз ли чи то на 
стрес и на неки иза зов. Неко се скон-
цен три ше и усме ри ка томе, неко се 
пре пу сти. Раци о на лан човек не сме да 
дозво ли да се пре пу сти нече му што га 
може одве сти у амбис неке дру ге при-
ро де. Тре ба има ти лепу мисао и наду 
па како буде, тако ће бити. Не може мо 
ми сво јим стра хо ви ма, раз во јем сво-
јих фоби ја дове сти до било какве про-
ме не. Ако је про блем решив, нарав но, 
он ће бити решен. Ако се пре пу сти мо 
томе, онда не може мо оче ки ва ти да 
раз ми шља мо раци о нал но и да реши-
мо про блем. Не може мо оче ки ва ти ни 
од кога да нам помог не, ако ми првен-
стве но сами себи не помог не мо. Ако 
то пре ва зи ђе мо, онда може мо да тра-
жи мо помоћ било које врсте. Нарав-
но, бит ни су раз го вор и при ча. Када се 
човек отво ри, то може мно го помо ћи 
у сва ком сми слу те речи, ако тре ба 
посе ти ти и струч но лице.

Далиочекујетенаконовепанде-
мије, пандемију незаразних боле-
сти?

Хро нич не масов не неза ра зне боле-
сти су про блем наци о нал не пато ло ги-
је већ изве сно вре ме. Оне сад јесу у 
дру гом пла ну, јер ми тре нут но има мо 
вели ки иза зов, а то је коро на-вирус. 
Хро нич не неза ра зне боле сти се под 
тера пи јом, која се редов но кори сти, 
држе под кон тро лом. Слу чај са епи-
де ми јом је нешто што је нагло, где 
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мора мо брзин ски да реа гу је мо, пери-
од од две, три неде ље коли ко тра-
је виру сна инфек ци ја сузби ти што 
брже, кори сти ти све могу ће тера пиј-
ске мето де, који зах те ва овај трет ман. 
Ако човек кори сти тера пи ју,  редов но 
слу ша саве те, неће доћи у про блем 
да му се из неког небит ног фак то ра 
деси нешто непред ви ђе но. Про блем 
се обич но дого ди када се поре ме ти 
тера пиј ски ритам, када дође до неких 
вре мен ских непо го да које не пого ду-
ју ни хро нич ним, ни паци јен ти ма који 
има ју про бле ма са диса њем, срча ним 
рит мом, крв ним при ти ском. Али, све 
то може да се држи под кон тро лом. 
Хро нич не масов не неза ра зне боле сти 
нису само кар ди о ва ску лар не, ту има-
мо и дија бе тес мели тус, малиг ни те те, 
то су ства ри које тра ју и има ју свој ток. 
Не оче ку јем да ће епи де ми ја има ти 
неке нега тив не после ди це у том сми-
слу, јер у нашој ана ли зи здрав стве ног 
ста ња ста нов ни штва нема мо њихов 
нагли скок или нагли пад. Оне већ 
доми ни ра ју у нашој пато ло ги ји и носе 
пре ко 50, 60 посто мор би ди те та наше 
попу ла ци је. Те боле сти су веза не и за 
неке детер ми нан те здра вља које се 
одно се на годи ште, живот ну доб. Ми 
смо јед на зајед ни ца где доми ни ра ју 
ста ри ји ста нов ни ци, и логич но је да 
ћете има ти масов не неза ра зне боле-
сти. Када гово ри мо о епи де ми ји коро-
но-виру са, то је тако ре ћи акут но ста-
ње, нешто што би тре ба ло да реши 
вак ци на ци ја.

Која је ваша порука грађанима
када је реч о вакцини и вакцини-
сању и како гледате на негирање
цивилизацијског достигнућа какво
јевакцина?

Нај моћ ни је пре вен тив но сред ство 
јесте вак ци на и вели ке зара зне боле-
сти су упра во вак ци ном реше не и 
реду ко ва не. Вак ци ном се уно си мали 
ниво узроч ни ка да се сти му ли ше иму-
ни систем и да би се иза звао иму ни 
одго вор. Ко ће какав иму ни одго вор 
ство ри ти, инди ви ду ал на је ствар, али 
ће сти му ли са ти иму ни одго вор да 
доби је мо анти те ла. То зна чи да ће у 
било ком наред ном слу ча ју, када дође-
мо у кон такт са виру сом, наш иму ни 
систем да одре а гу је и неће доћи до 
раз во ја кли нич ке сли ке инфек ци је. То 
је свр ха. Оно што је зада так Заво да 
за јав но здра вље јесте да ми дистри-
бу и ра мо вак ци ну, да пра ти мо све што 
је веза но за вак ци на ци ју од доку-
мен та ци је, да вак ци ну доби ја мо од 
Инсти ту та за јав но здра вље Срби је 
и да рас по ре ђу је мо вак ци ну на осно-
ву свих план ских доку ме на та, које је 
сва ка здрав стве на уста но ва испо љи-
ла и пока за ла и доста ви ла Заво ду. 
Пла но ви су у току, и већ су кре ну ле 
неке план ске актив но сти у вези са том 
вак ци ном. Нарав но да је нај бе збед-
ни ја вак ци на, то зна мо када је вирус 
гри па у пита њу или неки дру ги виру си. 
Сузби ли смо зара зне боле сти захва-
љу ју ћи вак ци на ма. 

Кинеска, руска, немачка,  аме-
ричка вакцина,  да ли су то све
„пренадуване” дилеме? Шта Ви
мислите?

То све оствља мо нашој Аген ци ји за 
леко ве. То су струч ња ци на висо ком 
нивоу и нај ви ше је струч но тело Репу-
бли ке Срби је. Меди цин ска док три на 
и меди ци на засно ва на на дока зи ма 
је при ме њи ва и на том пољу. Како 
каже Аген ци ја за леко ве, ми се тако и 
пона ша мо. Ту нема ника кве диле ме. 
Иако су тамо про шле неке кон тро ле, 
вак ци не ће се поно во кон тро ли са ти у 
нашој држа ви.

Коликобитрајаопроцесимуни-
зације?

Сама иму ни за ци ја до сада није 
пред ста вља ла про блем, јер она тра је 
у ком би на ци ји са свим коор ди на то ри-
ма за вак ци на ци ју, коју посе ду је сва ка 
здрав стве на уста но ва. Оног момен та 
када дистри бу и ра мо вак ци не сва ком 
коор ди на то ру у здрав стве ној уста но-
ви, онда се орга ни зу је на нивоу при-
мар не здрав стве не зашти те да пре ко 
свог иза бра ног лека ра осо ба доби је 
вак ци ну. И када се вак ци ни ше про тив 
гри па, то је таква орга ни за ци ја. Не 
сећам се неке колек тив не иму ни за-
ци је, али мислим да ће то ићи пре ко 
иза бра ног лека ра и да ће се пра ви ти 
рас по ре ди и да ће се ста нов ни штво 
пози ва ти да дођу  код свог лека ра. 

И шта је на крају савет док се
ситуација не смири? Да ли је
довољнамаскаифизичкадистан-
цадокнестигневакцина?

Што се тиче кон та ка та, нарав но да 
је довољ но. Под кон так том се под ра-
зу ме ва бли скост дужа од 15 мину та 

без заштит не маске. Капљи це пада ју 
два метра нај да ље и могу да се пре-
не су аеро со лом. Нај ве ћи про це нат 
зашти те је ако оба саго вор ни ка има ју 
маску и дис тан цу и ту нема про бле-
ма. При ме ти ли смо да су инфи ци ра-
на лица која има ју више соци јал них 
кон та ка та, мла ди од 30 до 55. годи-
на, рад но актив но ста нов ни штво, нај-
ма њи удео је ста ри ја попу ла ци ја у 
струк ту ри свих инфи цар них. Они се 
нај бо ље чува ју и нај са ве сни ји су. 

Штаседешавасадругимактив-
ностимаиделатностимаЗаводаза
јавноздравља,мимоепидемије?

Завод за јав но здра вље је инсти-
ту ци ја која један део сво јих актив-
но сти спро во ди на тржи шту, што 
под ра зу ме ва да има мо кли јен те и 
да се бори мо за њих и да од тога 
функ ци о ни ше мо. Ми нисмо ни у јед-
ном момен ту дошли у ситу а ци ју да 
неке дру ге посло ве одла же мо, све се 
одви ја ло упо ре до са епи де ми јом. И 
сви они дру ги посло ви који су веза ни 
за област хиги је не, микро би о ло ги је, 
кли нич ке и сани тар не микро би о ло-
ги је, про мо ци ја здра вља, ни у јед-
ном момен ту нису дове де не у пита-
ње. Напра ви ли смо такву  зато што  
то јест реор га ни за ци ју рада да смо 
кадро ве и слу жбе, који раде посло ве 
мимо епи де ми је, нисмо укљу чи ва ли 
у ковид-систе, како би могли да се 
баве сани тар ном хиги је ном. С дру ге 
стра не, Слу жбу соци јал не меди ци не, 
део Слу жбе кли нич ке микро би о ло ги-
је и целу Епи де ми о ло ги ју смо укљу-
чи ли у ковид-систем. Напра ви ли 
смо про фе си о нал ну реор га ни за ци ју 
кадро ва у окви ру наше инсти ту ци је.  

СветланаЋосић

ЗаводзајавноздрављеСремскаМитровица
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ДРМИРОСЛАВАШЕВО,ДИРЕКТОРИЦАДОМАЗДРАВЉА

Трудимоседамаксимално
помогнемосвакомпацијенту

Годи на на изма ку ће сва ка ко оста-
ти упам ће на по епи де ми ји коро-
на-виру са, која је ути ца ла на сва-

ку сфе ру нашег живо та. Здрав стве ни 
рад ни ци и цео здрав стве ни систем су 
од мар та ове годи не први у бор би про-
тив епи де ми је. О иза зо ви ма са који ма 
се митро вач ки Дом здра вља суо ча ва 
због ново на ста ле ситу а ци је, раз го ва ра-
ли смо са дирек тор ком те уста но ве др 
Миро сла вом Шево. Како је рекла, ова-
ква ситу а ци ја је вели ки иза зов за све 

лека ре, јер је реч о новом виру су, о ком 
се на самом почет ку вео ма мало знало.

‒ Мало се зна ло о начи ну пре но ше-
ња и пре вен тив ним мера ма. Међу тим, 
вре ме ном смо доби ли више сазна ња. 
Зна мо да се вирус пре но си капљич но, 
са чове ка на чове ка и не може да живи 
без људ ског орга ни зма. Са тим у вези, 
када је епи де ми ја насту пи ла код нас, 
нај ва жни је је било орга ни зо ва ти здрав-
стве ни систем и уве сти пре вен тив не 
мере, каже је др Шево.

Она исти че да Дом здра вља од 
почет ка епи де ми је има довољ но 
заштит не опре ме - рука ви ца, ска фан-
де ра, визи ра и оста лог, па су тако лека-
ри мак си мал но зашти ће ни. 

‒ С обзи ром на ситу а ци ју, орга ни зо-
ва ли смо рад у тако зва не Ковид амбу-
лан те, где на пре глед дола зе паци јен-
ти обо ле ли од коро на-виру са. Тре нут но 
се ковид амбу лан те нала зе при бол ни-
ци. Ту се паци јен ти први пут пре гле да-
ју, ура ди се дијаг но сти ка и доби ју тера-

Превишејеболесних
људиимисе

максималнотрудимо
дапомогнемосваком

пацијенту.Срећом,
захваљујућимудром

политикомДома
здравља,запослили
смоипреепидемије

лекаре,такодаих
имамодовољноиу
оваквојситуацији,

кажедрШево

ДрМирославаШево

Ковидамбуланта Контролнаковидамбуланта(седмаздравствена)
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пи ју.  За кон трол не пре гле де 
смо отво ри ли VII здрав стве-
ну амбу лан ту, наво ди др 
Шево.

Испред Сед ме здрав стве-
не и Ковид амбу лан те су 
поста вље ни шато ри, који 
има ју функ ци ју при вре ме-
них чека о ни ца и на тај начин 
паци јен ти пре глед чека ју 
у топлом, а омо гу ће на је и 
про пи са на физич ка дис-
тан ца. Др Миро сла ва Шево 
наво ди да оста ле амбу лан те 
митро вач ког Дома здра вља 
раде редов но.

‒ Паци јен ти који болу ју од 
дру гих боле сти се јавља ју у 
оста лим амбу лан та ма Дома 
здра вља и то добро функ ци-
о ни ше, рекла је дирек то ри-
ца Дома здра вља.

У току тре ћег тала са епи-
де ми је, више има обо ле лих 
људи, па се испред ковид 
амбу лан ти јавља ју гужве.

‒ Пре ви ше је боле сних 
људи и ми се мак си мал-
но тру ди мо да помог не мо 
сва ком паци јен ту. Сре ћом, 
захва љу ју ћи мудром поли-
ти ком Дома здра вља, запо-
сли ли смо и пре епи де ми је 
лека ре, тако да их има мо 
довољ но и у ова квој ситу а-
ци ји. Мно го нам је и локал-
на само у пра ва помо гла, јер 
финан си ра већ чети ри годи-
не 10 док то ра, што се пока-
за ло вео ма добро, исти че је 
др Шево.

Она је дода ла да се у тре-
ћем тала су епи де ми је при-
ме ћу ју паци јен ти са тежом 
кли нич ком сли ком са обо-
стра ном пнеумониjом, који 
зах те ва ју хоспи та ли за ци ју. 

‒ Угро же ни су сви, без 
обзи ра на доб. Зато моли-
мо да се пошту ју пре вен-
тив не  мере, jер jе то једи ни 
начин да спре чи мо обо ље-
ва ње, апе лу је др Миро сла-
ва Шево.

Контролнаковидамбуланта(седмаздравствена)

ШТАБЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕ

Насназиновемере
Од поне дељ ка, 21. 

децем бра рад но вре-
ме Музе ја, Позо ри-

шта, Гале ри је и дру гих уста-
но ва кул ту ре, про ду же но је 
и могу да раде и викен дом, 
од 6 ују тру до 21 сат, рече но 
је на сед ни ци Шта ба за ван-
ред ну ситу а ци ју, одр жа ној 
15. децем бра.

- Објек ти брзе хра не, који 
рад ним даном раде до 23 
часа, моћи ће да раде и 
викен дом до 23 часа, ако 
свој рад орга ни зу ју тако да 
поста ве физич ку пре пре-
ку, одно сно да се оне мо гу-
ћи ула зак гости ју. Закљу чак 
је да се про да ја оба вља 
искљу чи во шал тер ским 
путем, иста кла је гра до на-
чел ни ца Све тла на Мило ва-
но вић.

Због зим ског рас пу ста 
на тери то ри ји гра да мења 
се режим ауто бу ског град-
ског и при град ског пре во-
за. За рад не дане уво ди се 
субот њи режим сао бра ћа ја, 
а доса да шњи ред вожње 
викед ном оста је исти.

- При вре да неће бити 
угро же на, одно сно неће 
трпе ти. У при град ском 
сао бра ћа ју се уки да ју два 
пола ска, али зато се уво де 
две кру жне лини је, Ноћај-
Раден ко вић-Заса ви ца, због 
рад ни ка у Општој бол ни ци 
и Дому здра вља. Лини ја 
Лаћа рак-Метал фер, сма њу-
је се са 36 на 16 пола за ка, 
док Мачван ска Митро ви ца 
оста је непро ме ње на, иста-
као је кому нал ни инспек тор 
Милош Маџић.

Маџић је додао да су у 
прет ход на два дана санк ци-
о ни са на два уго сти тељ ска 
објек та.

- За оба објек та доне то је 
реше ње о забра ни рада и 
оба вља ња делат но сти на 
72 сата. Под не сен је зах-
тев за покре та ње пре кр шај-
ног поступ ка код над ле жног 
суда. Град ској упра ви није 

у циљу кажња ва ње, али 
услед број них упо зо ре ња 
и опо ме на и даље посто-
је објек ти који крше мере, 
рекао је Маџић.

У петак, 18. децем бра,  у 
Сре му актив них слу ча је ва 
паци је на та са коро на-виру-
сом било је 4619, саоп шти-
ла је др Нада Зец Пет ко вић, 
дирек то ри ца Заво да за јав-
но здра вље. Број пре гле да 
на днев ном нивоу у послед-
њих месец дана у Ковид 
амбу лан ти је непро ме њен, 
а пре гле да се око 350 осо-
ба.

- Пре о вла да ва ју кон трол-
ни пре гле ди. Што се тиче 
кли нич ке сли ке, паци је-
на та и даље се кре ће од 
бла гих и до тешких фор ми 
за хоспи та ли за ци ју. Саве-
ту је мо поно во, оста ни те у 
домо ви ма и сма њи те кон-
так те, каже др Адил Елхаг 
из митро вач ког Дома здра-
вља.

АлександраПлавшић

Објекти брзе хране, који радним
даномрадедо23часа,моћићеда
раде и викендом до 23 часа, ако
својрадорганизујутакодапоставе
физичку препреку, односно да се
онемогући улазак гостију. Закљу-
чакједасепродајаобављаискљу-
чивошалтерскимпутем,истаклаје
градоначелницаСветланаМилова-
новић

СветланаМиловановић

дрНадаЗецПетковић дрАдилЕлхаг

МилошМаџић
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ОПШТАБОЛНИЦА

„Лалинеаверде“донирала
тонумиксазеленесалате
Општој бол ни ци 17. децем бра, уру-

чен  је поклон од јед не тоне мик са 
зеле не сала те ита ли јан ске фир-

ме „Ла линеа вер де“, која има седи ште у 
Добрин ци ма. Заме ник дирек то ра Опште 
бол ни це др Дра ган Мало ба бић се том 
при ли ком захва лио на дона ци ји. 

– Ово је вео ма зна чај на дона ци ја, која 
ће попра ви ти исхра ну паци је на та и осо-
бља у Општој бол ни ци. Ради се о див ном 
про из во ду, који ће у ова вре ме на, када су 
вита ми ни нео п ход ни, при лич но помо ћи 
да се попра ви ква ли тет исхра не у нашој 
уста но ви. Иста као бих да је ово је поче-
так наше сарад ње и сва ка ко ће бити 
наста вље на, изја вио је др Мало ба бић.

Гене рал ни дирек тор пред у зе ћа „Ла 
линеа вер де“ Денис Аби а ти том при ли-
ком је казао да дона ци ја пред ста вља 
мали допри нос у ситу а ци ји иза зва ној 
епи де ми јом коро на-виру са.

– „Ла линеа вер де“ је ита ли јан ска фир-
ма, која се сва ка ко раз ви ја, а раз ви ја ће 
се и у будућ но сти на тери то ри ји Срби-
је. Наш први циљ јесте да инте гри ше мо 
сву про из вод њу на тери то ри ји Срби је: од 
узго ја до пре ра де па све до саме про да-
је. Сва ка ко нам је вели ко задо вољ ство 
да смо доби ли при ли ку да помог не мо 
ова квој инсти ту ци ји и тру ди ће мо са да 
тако и наста ви мо, рекао је Аби а ти. 

У пла ну је да се и КП Заво ду дони ра, 
тако ђе тона мик са зеле не сала те. 

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

дрДраганМалобабић ДенисАбиати

„Лалинеаверде“поклонилатонумиксазеленесалатеОпштојболници

У четвр так, 17. децем бра 
орга ни зо ва на је поде ла све-
та ла бици кли сти ма у циљу 
уна пре ђе ња њихо ве без бед-
но сти у сао бра ћа ју. Ову акци ју 
је орга ни зо вао Град Срем ска 
Митро ви ца, Поли циј ска упра-

ва и Савет за без бед ност у 
сао бра ћа ју.

– Савез је, пре све га, фоку-
си ран на рад са децом, мла-
дим воза чи ма, угро же ним 
кате го ри ја ма, пеша ци ма и 
бици кли сти ма. Иако при пад-

ни ци поли ци је кон тро ли шу 
и санк ци о ни шу уче сни ке у 
сао бра ћа ју, ипак се деша ва ју 
незго де у вечер њим и ноћ ним 
сати ма. Ова акци ја је први пут 
орга ни зо ва на про шле годи не, 
а ми жели мо да поста не тра-
ди ци о нал на. Ове годи не ћемо 
поде ли ти хиља ду кома да 

све та ла. Од тога ћемо поде-
ли ти 500 све та ла у гра ду на 
више пунк то ва, а оста ло по 
окол ним сели ма, изја ви ла је 
Сне жа на Коње вић, заме ни-
ца начел ни ка Град ске упра ве 
за инспек циј ске и кому нал не 
посло ве.  З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Поделасветала
бициклистима

Поштованиграђани,
Град Срем ска Митро ви ца Вас пози ва да изми ри те 

Ваше оба ве зе по осно ву поре за на имо ви ну нај ка сни је до 
31.12.2020.годи не.

Бла го вре ме ним изми ри ва њем тих оба ве за пома же те 
свом гра ду у бољем фун ки ци о ни са њу, а себи при ба вља-
те пра во на поре ски кре дит  у I квар та лу наред не годи не у 
виси ни од 10 посто поре ске оба ве зе за 2020 годи ну.

Хва ла Вам на сарад њи  за бољи и леп ши град.

Поделасветалабициклистима
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Верницима који Божић славе
по грегоријанском календару
упућујемо срдачне честитке
са жељом да празничне дане

проведу у здрављу, миру и радости.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Светлана Миловановић

ОТВОРЕНОКЛИЗАЛИШТЕУЦЕНТРУИНЂИЈЕ

Чаролијеналедуупркоскорони
У сре ду, 16. децем бра 

уз пошто ва ње свих 
епи де ми о ло шких ме-

ра отво ре на је кли за ли шна 
сезо на у цен тру Инђи је. 
Радо ви на поста вља њу кли-
за ли шта тра ја ли су неко ли-
ко дана, иста као је дирек тор 
Уста но ве Спорт ски цен тар 
Или ја Трбо вић и додао да 
су цене оста ле исте, те да 
је нови на само кори шће ње 
услу га кли за ли шта, у скла ду 
са епи де ми о ло шким мера-
ма.

- Дозво љен је бора вак пет-
на е сто ро лица у исто вре ме 
на кли за ли шту уз кори шће-
ње заштит них маски и прет-
ход ну дез ин фек ци ју руку- 
обја снио је Трбо вић и додао 
да је и ове годи не цена кори-
шће ња услу ге кли за ли шта 
оста ла иста, 100 дина ра за 
сат уз кори шће ње кли заљ-
ки. Тако ђе, он је напо ме нуо 
да кли за ли ште ради сва ког 
дана од 10 до 22 сата, те да 
ако епи де ми о ло шка ситу а-
ци ја буде дозво ли ла, и ове 
годи не биће орга ни зо ва на 

шко ла кли за ња за уче ни-
ке свих основ них шко ла са 
тери то ри је инђиј ске општи-
не.

- Про шле годи не осно ве 
кли за ња нау чи ло је пре ко 
800 ђака, а нада мо се да ће 
ове годи не ту при ли ку има ти 
бар њих 300- рекао је дирек-
тор Уста но ве Спорт ски цен-
тар Инђи ја.

Зва нич ном отва ра њу кли-
за ли шта при су ство вао је и 
пред сед ник Општи не Инђи-
ја Вла ди мир Гак, који је 
иста као да су на овај начин 
желе ли деци да улеп ша ју 
зим ски рас пуст и ново го ди-
шње пра зни ке у ситу а ци ји 
када су им због цело куп не 
ситу а ци је ускра ће не мно ге 
дру ге актив но сти.

- Не може мо зау ста ви ти 
живот. Ове годи не није било 
све ча ног отва ра ња али нај-
ва жни је да смо овај мини-
мум садр жа ја омо гу ћи ли 
нашој деци. Нај ва жни је је 
да се пошту ју све епи де ми-
о ло шке мере и да деца могу 
бар на овај начин да ужи ва-
ју током рас пу ста- рекао је 
Гак.  М.Ђ.

Отвореноклизалиште
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ИНТЕРВЈУ:СВЕТЛАНАМИЛОВАНОВИЋ,ГРАДОНАЧЕЛНИЦАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ

Упркосковиду-19уМитровици
супостигнутивеликирезултати

При кра ју ове 2020. годи не, могу 
само да кон ста ту јем да нико није 
оче ки вао тако буран пери од. 

Нарав но, ту мислим на епи де ми ју, али 
исто тако веру јем да је мало оних који 
су веро ва ли да ће упр кос кови ду-19 у 
Срем ској Митро ви ци бити постиг ну ти 
вели ки резул та ти. Први део годи не је 
био нео че ки ван за сва ко га. Ван ред но 
ста ње одло жи ло је редов не избор не 
актив но сти, све сна ге су мора ле бити 
пре у сме ре не на бри гу о ста ри ји ма. 
Веру јем да смо један од бољих гра до-
ва по пита њу орга ни за ци је за помоћ 
и бри гу о гра ђа ни ма током ван ред ног 
ста ња. Брзо и ефи ка сно смо орга ни зо-
ва ли волон тер ски кол - цен тар, који је 

све вре ме био на рас по ла га њу сугра-
ђа ни ма. Још јед ном бих се у име свих 
Митров ча на захва ли ла тим див ним 
мла дим људи ма на помо ћи, коју су нам 
пру жи ли. Важно је иста ћи да смо ми по 
пре по ру ци Шта ба за ван ред не ситу а-
ци је опре де ли ли сред ства која иду из 
град ске касе ка Општој бол ни ци, Заво-
ду за јав но здра вље и Дому здра вља. 
Тре нут но је нај бит ни је да се избо ри-
мо са епи де ми јом и помог не мо коли ко 
може мо. Довољ но је само да тра же, да 
нам се обра те, ми ћемо реши ти све оно 
што је у нашој моћи. Срем ска Митро-
ви ца је један од мало број них гра до ва у 
Срби ји који је тако одлу чио, да се буџет 
Гра да окре не ка реша ва њу тог пита ња, 

рекла је за М нови не Све тла на Мило-
ва но вић, митро вач ка гра до на чел ни ца.

МНОВИНЕ: Без обзира на панде-
мијскукризумногипројектисуипак
довршениутокуовегодине.
СВЕТЛАНА МИЛОВАНОВИЋ: Без 

обзи ра на чита ву непред ви ђе ну ситу-
а ци ју, инфра струк тур ни радо ви нису 
ста ли. Напро тив, наста вље ни су „пуном 
паром“. У усло ви ма огра ни че ног рад ног 
вре ме на, Основ на шко ла „Јован Попо-
вић“ при ми ла је прве ђаке и све ча но 
је отво ре на 1. сеп тем бра, она ко како 
је пла ни ра но. Поред тога, ових дана 
гра ђе вин ске и инспек циј ске слу жбе су 
извр ши ле тех нич ки при јем новог врти-

Безобзираначитаву
непредвиђену

ситуацију,
инфраструктурни

радовинисустали.
Напротив,настављени

су„пуномпаром“.У
условимаограниченог

радногвремена,
Основнашкола

„ЈованПоповић“
примилајепрвеђаке
исвечанојеотворена
1.септембра,онако
какојепланирано.
Поредтога,ових
данаграђевинске

иинспекцијске
службесуизвршиле

техничкипријемновог
вртићауЛаћарку,

атујеинизмањих
инфраструктурних

пројекатакоји
сузавршени,

кажеСветлана
Миловановић

СветланаМиловановић

M NOVINE :
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ћа у Лаћар ку. Тако два вели ка насе ља 
као што је Блок Б и Лаћа рак заслу жу-
ју ова кве објек те обра зо ва ња и вас пи-
та ња. Дуг пут је био да се то оства ри, 
такви про јек ти нису јед но став ни ни по 
доку мен та ци ји ни по изград њи, а резул-
та ти су кон ти ну и те та који ми у град-
ској упра ви Гра да Срем ска Митро ви ца 
гаји мо, од вре ме на када је мини стар 
Бра ни слав Неди мо вић био гра до на чел-
ник, пре ко мог прет ход ни ка Вла ди ми-
ра Сана де ра, чији сам део Каби не та и 
сама била, па ево до данас и нада ље, 
када ће и овај Каби нет наста ви ти добру 
прак су рада и успе ха за нашу Митро-
ви цу. Поме ну ла бих јав но - при ват но 
парт нер ство за јав ну расве ту, да смо 
про ме ни ли девет хиља да све тиљ ки, 
заме ње не су лед сија ли ца ма и то све 
из уште де, која тре ба да буде 70 посто. 
Од уште де може да се финан си ра цео 
овај про је кат. Отво ре на је и лини ја за 
сепа ра ци ју кому нал ног отпа да, депо-
ни ја Срем - Мачва. При мар но раз вр ста-
ва ње отпа да је вео ма бит но и у Митро-
ви ци тре ба да поч не мо од тога, да при-
мар ну сепа ра ци ју отпа да ради мо код 
куће. Иско ри сти ћу при ли ку да се захва-
лим сво јим прет ход ни ци ма, Бра ни сла-
ву Неди мо ви ћу и Вла ди ми ру Сана де ру, 
који су оста ви ли град без већих про бле-
ма, Град ском одбо ру Срп ске напред не 
стран ке и одбор нич кој гру пи СНС-а, као 
и коа ли ци о ним парт не ри ма СПС-у у 
Скуп шти ни Гра да, који су ми овог сеп-
тем бра пру жи ли пове ре ње и иза бра ли 
за гра до на чел ни цу. 

У Мачванској Митровици се ове
годиненајвишерадило,алибило је
радова и у многим другим селима
натериторијиГрадаСремскаМитро-
вица. Можда су били мање медиј-
скиексплоатисанизбогситуацијеса
короном.

– Под се ти ћу да смо ми град на обе 
сав ске оба ле и да се током чита ве 
2020. годи не Мачван ска Митро ви ца 
инфра струк тур но уре ђу је и гра ди. Осим 
што је цен тар места сасвим уре ђен са 
пра те ћом кому нал ном опре мом, што је 
поста вље на пот пу но нова месна пија-
ца, исто тако је рекон стру и са на сао бра-
ћај ни ца пре ма Заса ви ци, а изгра ђе на 
је и бици кли стич ка ста за, што је важно 
за рекре а тив це и људе, који бицикл 
кори сте за соп стве ни пре воз. Ту није 
крај. План детаљ не регу ал ци је места, 
про стор око Бога за, изград ња фискул-

тур не сале, тако ђе не тако дав но изгра-
ђе не шко ле „Добро сав Радо са вље вић 
Народ“, те ула га ња у обје кат врти ћа су 
ства ри које ће бити уре ђе не, довр ше не 
и спро ве де не. У Лаћар ку су асфал ти-
ра не ули це. Укуп но за рекон струк ци ју 
локал них путе ва у 2020. годи ни, мислим 
на Лаћа рак и Мачван ску Митро ви цу 
је утро ше но око 500 мили о на дина ра. 
Ула га ње у инфра струк ту ру ће се наста-
ви ти, ту нема при че, то нам је заи ста 
потреб но. Посто је ули це и у гра ду које 
би тре ба ло мало „доте ра ти“. Што се 
тиче врти ћа у Лаћар ку, ту се чека да се 
опре ми енте ри јер, то сад све зави си од 
Мини стар ства про све те, јер је то њихо-
ва над ле жност. Гле да ће мо да се отво ри 
почет ком сле де ће годи не. У Лаћар ку је 
рекон стру и сан и ста ри вртић, њего ва 
спо ља шњост, а у 2021. смо пла ни ра ли 
да наста ви мо са уре ђе њем уну тра шњо-
сти, нарав но у дого во ру са упра вом ПУ 
„Пче ли ца“. Ту пла ни ра мо да издво ји мо 
15 мили о на дина ра. Рекон стру и са ће-
мо и вртић у „29. Новем бру“ сред стви-
ма Кан це ла ри је за обно ву и раз вој и 
за те наме не пла ни ра но је 70 мили о на 
дина ра. Када су у пита њу фискул тур-
не сале, рекон струк ци ја чека салу за 
физич ко ОШ „Јован Попо вић“, око 70 
мили о на дина ра Покра јин ске вла де, а 
у Мачван ској Митро ви ци, про је кат за 
салу је ура ђен радо ви би тре ба ло да 
поч ну сле де ће годи не, чим се завр ши 
пан де ми ја. Мислим да ћемо се сигур но 
пет месе ци и даље бази ра ти на ситу а-
ци ју са коро ном, док се све то не сми ри, 
а онда ћемо кре ну ти да ради мо све ово 
што смо пла ни ра ли. То је све у скло пу 
Про гра ма 2020-2025.

 
Којипројектисуупланузаследећу

годину, за коју се свинадамодаће
битилакшанегоова?

– За наред ну годи ну пла но ви посто-
је, али дина ми ка њихо вог спро во ђе-
ња зави си од епи де миј ске ситу а ци-
је у првих шест месе ци 2021. годи не. 
Нарав но, локал на само у пра ва ће се 
тру ди ти да ковид-19 у нај ма њој могу ћој 
мери ути че на реа ли за ци ју про је ка та, 
исто као и ове годи не. Ево, већ се поче-
ло са реа ли за ци јом про је ка та наја вље-
них ове годи не, осам де сет хиља да ста-
ба ла за осам де сет хиља да Митров ча на 
је један од првих. Поче ло се упра во у 
Мачви, сад њом дрво ре да баш уз поме-
ну ту бици кли стич ку ста зу. Сва ка ко, 
оно што гра ђа не нај ви ше зани ма јесте 
наста вак инфра струк тур ног уре ђе ња 
гра да. Мно го је ура ђе но у прет ход ном 
пери о ду. Под во жњак, про стор око ауто-
бу ске и желе знич ке ста ни це, тржни цен-
тар „Стоп шоп“ и Буле вар Кон стан ти на 
Вели ког, Кеј, кру жни ток пре ма Вели-
ким Радин ци ма, глав ни пут кроз Лаћа-
рак, цен тар Мачван ске Митро ви це, то 
су све про сто ри у гра ду који изгле да ју 
пот пу но дру га чи је, неу по ре ди во боље, 
модер ни је, и нај ва жни је функ ци о нал ни-
је за наше гра ђа не. Оно што нас чека 
јесу пот пу на и апсо лут на рекон струк ци-
ја пија це, нови град ски ста ди он, рекон-
струк ци ја и доград ња Опште бол ни це 
за десет хиља да ква дра та. Фуд бал ски 
ста ди он, ради се про јект на доку мен та-
ци ја, прет по ста вљам да ће бити на КП 
Дому, то је лока ци ја која нам је у опци-
ји. За Општу бол ни цу ради се про је кат 
за рекон струк ци ју посто је ћих згра да и 
доград њу новог про сто ра од 10 хиља-
да ква драт них мета ра. Рекон струк ци ју и 
доград њу финан си ра Покра ји на, а Град 
ће пла ти ти про јект ну доку мен та ци ју. 
Затим, за рекон струк ци ју град ске пија-
це пла ни ра на је наред не годи не јав на 
набав ка за изра ду про јект но - тех нич ке 
доку мен та ци је. Ту је изра да про јект но - 
тех нич ке доку мен та ци је за рекон струк-
ци ју Пре храм бе но-шумар ско хемиј ске 
шко ле. Тако ђе, ту је и јав но -при ват но 
парт нер ство за изград њу пре чи ста ча 
отпад них вода. Поме ну ла бих и изград-
њу ауто-пута Кузмин – Рача и изград-
њу моста на Сави код Раче. Про јек те 
на водо вод ној и кана ли за ци о ној мре жи 
ћемо наста ви ти. Сва села мора ју кому-
нал но бити опре мље на, као и кана ли-
за ци о на мре жа у Лаћар ку. У инду стриј-
ској зони „Север 3“ нема сло бод них 
пар це ла. Гра ди се нова инду стриј ска 
зона са дру ге стра не ауто - пута пре ма 
Ман ђе ло су. Ти про јек ти су кључ ни за 
сле де ћу годи ну, про јект на доку мен та-

Многојеурађеноупретходномпериоду.Под-
вожњак, простор око аутобуске и железничке
станице, тржни центар „Стоп шоп“ и Булевар
Константина Великог, Кеј, кружни ток према
ВеликимРадинцима, главнипут крозЛаћарак,
центарМачванскеМитровице,тосусвепросто-
риуградукојиизгледајупотпунодругачије,неу-
поредивобоље,модерније

Чеканаспотпунареконструкцијапијаце,нови
градски стадион, реконструкција и доградња
Општеболницезадесетхиљадаквадрата.Фуд-
балскистадион,радисепројектнадокумента-
ција,претпостављамдаћебитинаКПДому,то
јелокацијакојанамјеуопцији.ЗаОпштубол-
ницурадисепројекатзареконструкцијупосто-
јећихзградаидоградњуновогпростораод10
хиљадаквадратнихметара
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ци ја се изра ђу је, дозво ле се при ба вља-
ју. Пого то во бих иста кла бол ни цу, наши 
лека ри и меди цин ско осо бље лавов ски 
издр жа ва ју епи де ми ју. 

Како оцењујете одговор локалне
самоуправенаовуздравственукри-
зу која је угрозила читаву Србију и
цеосвет?

– Нажа лост, и ми смо, као и цела 
Срби ја, дошли у пози ци ју да су чека о-
ни це Ковид амбу лан те пре пу не. Митро-
вач кој Општој бол ни ци, као реги о нал-
ном кли нич ком цен тру гра ви ти ра пре ко 
три сто ти не хиља да ста нов ни ка Срем-
ског окру га. Град Срем ска Митро ви ца 
чини све да помог не меди цин ском цен-
тру у бор би са епи де ми јом. Прво кроз 
град ски Кри зни штаб, који је међу први-
ма у земљи донео рестрик тив ни је мере, 
за које су мно ги мисли ли да су пре у ра-
ње не, а онда и кроз добру коор ди на ци-
ју са над ле жним покра јин ским секре та-
ри ја ти ма, јер је пре ма репу блич ким и 
покра јин ским про пи си ма, као осни вач 
митро вач ког Дома здра вља и Опште 
бол ни це упи са на Ауто ном на Покра ји на 
Вој во ди на. Нарав но, када смо доно си-
ли мере, раз ми шља ли смо и о локал-
ној при вре ди, те је јед на од првих мера 
подр шке пре у сме ре на на уго сти те ље, 
чији ћемо финан сиј ски опо ра вак знат-
но помо ћи. Помоћ ће план ски и посте-
пе но бити наста вље на и пре ма дру гим 
сек то ри ма. Наши пла но ви за обно ву и 
про ши ре ње бол нич ких капа ци те та су 
наста ли пре поја ве епи де ми је. Реа ли-
за ци ја ће зави си ти и од кре та ња бро ја 
зара же них и сме ште них у Ковид цен тру 
Опште бол ни це.

Чека нас један необичан дочек
Нове године и прослава Божића у
мало измењеним условима. Шта
можете поручити суграђанима уочи
празникакојинамдолазе?

– Пред сто је нам сла ве, божић ни и 
ново го ди шњи пра зни ци. Одго вор ност 
је на нама. Можда ћемо први пут после 
дуго вре ме на схва ти ти пред но сти про-
сла ве у кру гу нај дра жих и нај бли жих 
осо ба. У циљу спре ча ва ња епи де ми је, 
Град ска упра ва је оду ста ла од тра ди-
ци о нал них ново го ди шњих мани фе ста-
ци ја и садр жа ја за децу. Уна зад неко-
ли ко годи на, у Срем ској Митро ви ци се 
избе га вао тро шак вели ког јав ног доче ка 
Нове годи не. Уме сто тога, орга ни зо ва-
ли смо „Магич ни трг“ са разно вр сним 
кул тур ним садр жа јем за децу, дели ли 
паке ти ће, поста вља ли и орга ни зо ва ли 
кли за ли ште. Меди цин ски струч ња ци 
су про це ни ли да су такве ства ри ове 
годи не небе збед не, због сигур не гужве 
које би се пра ви ле. Здра во ра зум ски је 
послу ша ти такав савет. Биће вре ме на 
за све, болест нико није желео, нико 
јој се није надао, али сада сва ко сно-
си делић одго вор но сти, јер смо у ово ме 
зајед но. Пра ти те сво је здра вље. Чувај-
те се нај ви ше маска ма, хиги је ном и дис-
тан цом. Тешко је, али сви мора мо бити 
стр пљи ви, ина че ће ова пошаст све 
дуже опста ја ти. За пра зни ке бих ста-
нов ни ци ма у гра ду Срем ске Митро ви це 
поже ле ла здра вља, љуба ви и радо сти. 
 СветланаЋосић

ОДРЖАНАСЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДА

Буџетликвидан,
свеусмеренона
борбупротивкороне

Послед ња сед ни ца Скуп шти не Гра да 
у овој годи ни одр жа на је у 18. децем-
бра. Одбор ни ци су већи ном гла со ва 
усво ји ли одлу ку о буџе ту за 2021. годи-
ну. Град ска каса изно си ће 
3.197.682.000,00 дина ра. Изме ђу оста-
лог, локал на само у пра ва има ће слу ха 
за капи тал не издат ке за сео ске месне 
зајед ни це, па ће тако за изград њу капе-
ла бити издво је но ско ро 16 мили о на 
дина ра. У про је кат сана ци је врти ћа у 
Лаћар ку усме ри ће се седам мили о на 
дина ра, а наста ви ће се и са про јек том 
изград ње лаћа рач ке кана ли за ци о не 
мре же и у те свр хе биће опре де ље но 
сто ти ну хиља да дина ра. У наред ној 
годи ни раз ми шља ће се и о спорт ској 
инфра струк ту ри која ће из град ске касе 
има ти на рас по ла га њу 19 мили о на и 
сто ти ну хиља да дина ра.

- Оно што карак те ри ше одлу ку о буџе-
ту за наред ну годи ну је то да је оквир 
буџе та сма њен у одно су на про шлу 
годи ну за 12 посто, раз лог за то је неиз-
ве сност при хо да због ново на ста ле епи-
де ми о ло шке ситу а ци је са пан де ми јом. 
Део при хо да који сле ду је Гра ду Срем-
ска Митро ви ца је мањи због низа мера 
Вла де за пред у зет ни ке, одно сно одла-
га ње пла ћа ња поре за. Град се одре као 
заку па про сто ра који поје ди ни од њих 
кори сте. Није дан про је кат није угро жен, 
то је важно, наста вља мо оно што смо 
запо че ли. Пове ћа ва мо дава ња за 
област здрав ства и помоћ бол ни ци и 
Дому здра вља са циљем пре ва зи ла же-
ња кри зе узро ко ва не коро ном. Ништа 
није угро зи ло функ ци о ни са ње гра да, а 
нај ве ћи про блем тре нут но нам пред ста-
вља одсу ство људи због боле сти. Буџет 
је ликви дан, закљу чио је начел ник Град-
ске упра ве за буџет Душко Шаро шко-
вић.

Дупли ра на је и буџет ска резер ва за 
2021. Она је сада 40 мили о на дина ра, 
док је стал на 10 мили о на дина ра. То 
није била прак са гра да до сада, када се 
то пред у зи ма с раз ло гом, за ситу а ци је 
евен ту ал них нових про бле ма услед 
шире ња виру са. Када је у пита њу кре-
дит но заду жи ва ње гра да, то није у пла-
ну. Посто ји један акту ел ни кре дит који 
се отпла ћу је. Под се ћа мо, од пери о да 
град ње неко ли ко вео ма важних инфра-
струк тур них обје ка та, као што су под во-
жњак и Град ски базен.

- Годи ну пред нама ће обе ле жи ти 
помоћ пред у зет ни ци ма са нов ча ним 
сред стви ма у виси ни од пре ко 23 мили-
о на дина ра. Није вре ме за вели ке инве-
сти ци је, завр ша ва мо запо че то, али 
мора мо нагла си ти да ће бити финан си-
ра но одр жа ва ње, одно сно уре ђе ње 
путе ва, са 37 мили о на дина ра. Мислим 
да је већ доста ура ђе но, али кад већ не 

може мо на нове про јек те, због недо-
стат ка људ ства, нажа лост, често је у 
систе му неко зара жен коро на-виру сом, 
циљ нам је да оте жа не поступ ке јав них 
набав ки и реа ли за ци је про је ка та спро-
ве де мо како је нај бо ље и завр ши мо оно 
што је у току, рекао је изме ђу оста лог 
Шаро шко вић обра ћа ју ћи се одбор ни ци-
ма.

Одбор ни ци опо зи ци је има ли су при-
мед бе на буџет за наред ну годи ну, исти-
чу ћи изме ђу оста лог да би било пожељ-
но пове ћа ти сред ства у обла сти соци-
јал не зашти те, али и набав ке сред ста ва 
за рад за угро же ну децу, која наста ву 
поха ђа ју од куће. При ли ком гла са ња, 
нису подр жа ли пред лог одлу ке о буџе ту, 
те су гла са ли про тив исте.

Иако је тач ка днев ног реда о буџе ту 
обе ле жи ла про те клу сед ни цу, рас пра-
вља ло се о још 14 тача ка. Сво је про гра-
ме посло ва ња при ло жи ла су јав на 
пред у зе ћа која је осно вао Град- „Топли-
фи ка ци ја”, „Кому на ли је”, „Водо вод”, 
„Срем гас”, затим „Урба ни зам” и Реги о-
нал на депо ни ја „Срем-Мачва”. Про гра-
ми су усво је ни већи ном гла со ва одбор-
ни ка митро вач ког пар ла мен та.

Ово је била при ли ка да се гово ри о 
новим име но ва њи ма. Одбор ни ци су 
подр жа ли пред лог да се на челу библи-
о те ке „Гли го ри је Воза ро вић“ у наред них 
годи ну дана, као врши лац дужно сти 
дирек то ра, нађе Сло бо дан Кекић, 
дипло ми ра ни про фе сор физич ког вас-
пи та ња и спор та из Чал ме.

АлександраПлавшић

ДушкоШарошковић
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Осигурањеусевасеисплати
Све више пољо при вред них про-

из во ђа ча у Срби ји схва та нео п-
ход ност оси гу ра ња сво је про из-

вод ње, и оси гу ра ње не дожи вља ва као 
тро шак, већ као ула га ње, закљу че но 
је током оби ла ска митро вач ких пољо-
при вред ни ка, које су оби шли пред став-
ни ци локал не само у пра ве, Удру же ња 
нови на ра за пољо при вре ду „Агро прес” 
и ком па ни је ,,Дунав оси гу ра ње“.

Милош Кевиљ Диво ша, чије се дома-
ћин ство бави ратар ском про из вод њом 
на пре ко 250 хек та ра, са оси гу ра њем 
је почео 2013. годи не.

‒ Ско ро сва ке годи не буде ште те на 
неком делу земљи шта, које обра ђу је-
мо, и то чак и до 30, 40 одсто. С обзром 
на то, оси гу ра ње нам се  испла ти ло 
сва ке годи не, каже Кевиљ, и дода је 
да се у њего вом селу послед њих годи-
на све више про из во ђа ча опре де љу је 
за оси гу ра ње сво је про из вод ње. Пре 
десе так годи на је једва два-три пољо-
при вред ни ка оси гу ра ва ло усе ве, а 
сада је у оси гу ра ње укљу че но сигур но 
око 30 до 40 њих.

Тихо мир Боја нић из Чал ме, пољо по-
ри вре дом се актив но бави око 35 годи-
на и то нај ви ше повр тар ством и узго-
јем пара дај за, као и воћар ством. Има 
7000 ста ба ла кру ша ка, а под пара дај-
зом обич но има пет јута ра земље. То 
је по њего вим речи ма много, и била 
би вели ка ште та да му усе ви стра да ју. 
Зато је међу први ма у селу почео да 
оси гу ра ва про из вод њу. Мла ди про из-
во ђа чи, пре ма њего вим речи ма, тре ба 
да оси гу ра ју заса де, да би могли мир-
но да спа ва ју.

Обја шња ва ју ћи шта локал на само у-

пра ва ради на помо ћи про из во ђа чи ма 
у овој обла сти, заме ник гра до на чел ни-
це Срем ске Митро ви це Петар Самар-
џић каже да је Град Срем ска Митро ви-
ца пре ко локал не Аген ци је за рурал ни 
раз вој ове годи не реа ли зо ва ла меру 
упра во у обла сти оси гу ра ња сто ке и 
усе ва. Ради се о суб вен ци о ни са њу 
дела пла ће не пре ми је оси гу ра ња и то 
од 20 одсто код оси гу ра ња ума ти че-
них грла сто ке и оси гу ра ња ратар ских 
усе ва, одно сно 10 одсто код оси гу ра-
ња у обла сти повр тар ства, воћар ства 
и вино гра дар ства. Мак си ма лан износ 
под сти ца ја по јед ном зах те ву изно-
сио је 20.000 дина ра, за чега је укуп-
но било опре де ље но пет мили о на 
дина ра. Самар џић исти че да је при-

сти гло око 300 зах те ва, да ће сви зах-
те ви бити одо бре ни и да се почет ком 
наред не годи не оче ку ју прве испла те 
ових под сти ца ја. Оно што је зна чај но 
за ову меру јесте да пот пу но куму ла-
тив но може да се кори сти са мера ма 
које се овој обла сти реа ли зу ју на оста-
лим ниво и ма вла сти, одно сно може да 
се саби ра и ком би ну је са мером коју 
у обла сти оси гу ра ња спро во ди Мини-
стар ство пољо при вре де.

‒ Са оси гу ра ва ју ћим дру штви ма смо 
годи на ма уна зад има ли добру сарад-
њу у обла сти зим ских пре зен та ци ја и 
пре да ва ња, посеб но око оси гу ра ња 
сто ке, воћар ства и повр тар ства, а са 
тим ћемо наста ви ти и убу ду ће, рекао 
је Самар џић.

ПетарСамарџић ТихомирБојанић

ГаздинствоБојанићредовноосигуравасвојеусеве
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ИНТЕРВЈУ:ВЛАДИМИРГАК,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕИНЂИЈА

2020.годинаизазоваи
највећеинвестицијеуСрбији
За општи ну Инђи ја 2020. годи-

на је, као и за мно ге дру ге била 
вео ма теш кa. Како је иста као у 

ново го ди шњем интер вјуу за М нови-
не Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи-
не Инђи ја, пре све га, јер су се бори ли 
да сачу ва ју живот сва ког ста нов ни ка у 
ситу а ци ји када се цео свет бори про-
тив пан де ми је коро на-виру са.

- Први пут смо се сусре ли са вели-
ким иза зо вом, а то је очу ва ње јав ног 
здра вља. Општи на Инђи ја је добро 
про шла, ако уоп ште може мо рећи да 
се и овај талас при во ди кра ју. У овом 
тре нут ку са око 630 обо ле лих, може-
мо рећи да се ситу а ци ја сми ру је, јер је 
на днев ном нивоу мно го мање ново-
о бо ле лих него прет ход них неко ли ко 
неде ља- иста као је Гак.

МНОВИНЕ:Осимпоборбипро-
тив корона-вируса, по чему ће
још бити упамћена 2020. година у
општиниИнђија?
ВЛАДИМИР ГАК: Инђи ја ће ову 

годи ну пам ти ти сва ка ко по 15. децем-
бру, дану када је поче ла реа ли за-
ци ја нај ве ће инве сти ци је до сада у 
нашој општи ни, изград ња постро је-
ња јапан ског „Тојо тајер са“. Чести там 
гра ђа ни ма на овој вели кој инве сти-
ци ји и захва љу јем се на пове ре њу 
које су нам дали. Због тога смо има-
ли довољ но сна ге, енер ги је и оба-
ве зу да се бори мо до кра ја. Поме ну-
та инве сти ци ја ће доне ти добро бит 
нашем гра ду и свим поро ди ца ма које 
ће живе ти мно го боље. Са „Тојо тајер-
сом“ почи ње нова ера при вред ног 
живо та у Инђи ји.

Да ли сте и поред свих изазова
успелидареализујетебуџетузадо-
вољавајућојмери?

Могу бити задо во љан извр ше њем 
буџе та у 2020. годи ни. Иако у прва 
три месе ца нисмо има ли пуње ње 
какво смо желе ли, ипак ни ове годи не 
неће мо има ти дефи цит, што је нај бит-
ни је. Успе ли смо да вра ти мо мно штво 
дуго ва, од тога је нај ва жни ји дуг Дома 
здра вља. Тако ђе, успе ли смо да реа-
ли зу је мо и неко ли ко зна чај них инве-
сти ци ја као што су изград ња новог 
врти ћа, рекон струк ци ја зна чај них сао-
бра ћај ни ца, успе ли смо да обно ви мо 
и возни парк Дома здра вља, догра-
ди мо вртић „Невен“ у Инђи ји... Поред 
Инђи је у сва ко село је сти гла нека 
нова инве сти ци ја па смо тако, изме ђу 
оста лог,  рекон стру и са ли амбу лан те 
у Јар ков ци ма, Новим Кар лов ци ма и 
Новом Слан ка ме ну, уре ђе не су  шко-
ле, домо ви кул ту ре... 

Далисадоласкомновихинвести-
тораочекујетесмањењебројанеза-
посленихлицау2021.години?

У послед ње чети ри годи не пот пи са-
ли смо уго во ре за 10 нових инве сти-
ци ја, а „Тојо такерс“ је 11. Три инве-
сти ци је су реа ли зо ва не, а јед на од 
њих је и фабри ка „Фер ти ко“, чије ће 
све ча но отва ра ње бити упри ли че но за 
око месец дана. У овом пого ну посао 
ће наћи 50 рад ни ка. Укуп но 47,7 мили-
о на евра вред ност је поме ну тих 10 
инве сти ци ја, а захва љу ју ћи њихо вој 
реа ли за ци ји биће отво ре но око 860 
нових рад них места. Уз „Тојо тајерс“ 
то ће бити укуп но око 1400 нових рад-
них места у вео ма крат ком вре мен ском 
пери о ду. Ми у овом тре нут ку има мо 
1548 лица која се нала зе на еви ден ци-
ји Наци о нал не слу жбе за запо шља ва-
ње и уко ли ко сви буду желе ли да раде 
наћи ћемо се у ситу а ци ји да ће нам 
неза по сле ност бити на нул том нивоу. 

Такву ситу а ци ју не може те наћи ниг де у 
Евро пи. Тако ђе, за неко ли ко дана оче-
ку је мо да ће бити пот пи сан још један 
уго вор, са још јед ним инве сти то ром 
који пла ни ра да запо сли око 50 лица.

Какоћеизгледатибуџетзанаред-
ну годину и да ли грађани Инђи-
је могу да очекују неке капиталне
инвестиције?

Буџет за наред ну годи ну биће на 
нивоу од 3,5 мили јар де дина ра што је 
за мили јар ду и 700 мили о на мање у 
одно су на 2020. годи ну. Износ пла ни-
ра ног буџе та је нижи, јер смо у годи-
ни иза нас успе ли да вра ти мо вели ки 
део насле ђе них дуго ва ња. Пла ни ра-
мо доста инве сти ци ја али и сле де ће 
годи не буџет ће бити соци јал но-инве-
сти ци о ног карак те ра. Оста ће све оне 
суб вен ци је и мере које смо до сада 
има ли, као што су суб вен ци о ни са ње 
борав ка деце у врти ћи ма, бес пла тан 

ВладимирГак,председникОпштинеИнђија

M NOVINE :
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пре воз за ђаке, све што се тиче ула га-
ња у шко ле...Два  кључ на про јек та која 
ћемо реа ли зо ва ти сле де ће годи не су 
нова Град ска пија ца и изград ња трга 
код Гим на зи је, завр ши ће мо и спорт ску 
халу. У сели ма ћемо има ти мно штво 
про је ка та који се тичу рекон струк ци ја 
ули ца, изград ње капе ла, новог дома 
кул ту ре у Чор та но ва ца… Тру ди ће мо 
се да до мар та ура ди мо што више про-
је ка та како не бисмо губи ли вре ме на 
папи ро ло ги ју и да већ од јуна кре не мо 
са радо ви ма. Инђи ја ће бити поно во 
нај ве ће гра ди ли ште у Сре му.

Током2020.годинемногосегово-
рилоиоизградњикадровскихста-
нова.Доклесестиглосареализаци-
јомтогпројекта?

Кадров ски ста но ви ће саче ка ти неко 
боље вре ме. За сада нема мо обез бе-
ђе на сред ства за тај про је кат који су, 
морам рећи, поздра ви ли пред став ни-
ци Вла де Срби је. Наша жеља је да на 
овај начин омо гу ћи мо мла дим брач-
ним паро ви ма кров над гла вом. Инђи ја 

је данас нај ве ће стам бе но гра ди ли ште 
у Сре му са тре нут но седам гра ди ли-
шта на који ма ће се нала зи ти објек ти 
за колек тив но ста но ва ње. То гово ри 
коли ко је вели ко инте ре со ва ње људи 
који дола зе да живот наста ве у Инђи ји. 
Наш план је да се у наред ним годи на-
ма број ста нов ни ка пове ћа за нај ма ње 
2000. Сада се виде резул та ти одлу ке 
коју смо доне ли пре чети ри годие, а то 
је да се сма њи цена накна де за уре ђе-
ње гра ђе вин ског земљи шта са 100 на 
18 евра по ква дра ту и тиме се изјед-
на чи мо са оста лим срем ским општи-
на ма. Зато данас има мо ова кав резул-
тат. Мора те ство ри ти усло ве да људи 
раде и зара де. У том делу сам више 
него задо во љан. За кадров ске ста но-
ве је спрем на план ска доку мен та ци ја 
и фали нам само новац да кре не мо у 
град њу згра де са 60 ста но ва.

Рекли сте да ће буџет за 2021.
годинубитисоцијалноидруштвено
одговоран, да ли то значи да ћете
уводитинекеновемерезаподсти-

цај наталитету или помоћ породи-
цамасадецом?

Прва одлу ка коју сам пот пи сао када 
сам 2016. годи не пре у зео одго вор-
ност за гра ђа не наше општи не је била 
одлу ка која се одно си ла на  пове ћа ње 
накна де за прво ро ђе но дете. Током 
прет ход не чети ри годи не уве ли смо 
и низ нових мера, као што су финан-
си ра ње ван те ле сне оплод ње. Дели ли 
смо и ауто-седи шта за нај мла ђе ста-
нов ни ке, изград ња врти ћа и могућ ност 
да се сва деца упи шу је тако ђе један 
од бит них кора ка ка под сти ца ју ната-
ли те та. Ове годи не, омо гу ћи ли смо и 
мла дим брач ним паро ви ма купо ви ну 
кућа на селу. Уско ро ће се 10 поро ди ца 
усе ли ти у сво је нове домо ве. Мислим 
те мере ите ка ко зна че мла ди ма, који 
желе да осну ју и или су већ осно ва ли 
поро ди це. Обез бе ђу је мо нова рад на 
места, пома же мо на више начи на и 
мислим да је то нај бо љи начин да се 
наша општи на раз ви ја у пра вом сме ру.

М.Ђ.

11новихинвестицијазачетиригодине

Завршетакхалеу2021.години

Реализованвеликибројпројекатауселима
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ПОЛОЖЕНКАМЕНТЕМЕЉАЦЗАФАБРИКУ„ТОЈОТАЈЕРС“УИНЂИЈИ

Петмилионагумагодишње
заевропскоирускотржиште

Извоз„Тојотајерса”
бићенанивоуод240
милионаевра,итоће
битиједаноднајва-

жнијихинајмоћнијих
извозникасатерито-
ријеСрбије-рекаоје
председникСрбије

АлександарВучићи
додаодајеупитању
изузетновеликпод-
стицајзаразвојсрп-

скеекономије,алијош
важнијеје,штопосле
овогулагања,очекује
идолазакновихјапан-

скихкомпанија

Поста вља њем каме на темељ ца 
на пар це ли у севе ро и сточ ној 
рад ној зони у Инђи ји 15. децем-

бра, поче ла је и зва нич но изград ња 
постро је ња јапан ског инве сти то ра 
„Тоjо тајерс“ у том срем ском гра ду. 
Све ча но сти су при су ство ва ли пред-
сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак, фуд бал ска леген да Дра ган 
Стој ко вић Пик си, пред сед ник Вла де 
Вој во ди не Игор Миро вић, мини стар-

ка при вре де Анђел ка Ата на ско вић и 
амба са дор Јапа на Така хи ко Кацу ма-
та.

Током обра ћа ња, пред сед ник Срби-
је Алек сан дар Вучић иста као је да је 
реч о инве сти ци ји од огром ног зна ча-
ја, те да ће та ком па ни ја бити један од 
нај ве ћих изво зни ка из Срби је. 

- Извоз „Тојо тајер са” биће на нивоу 
од 240 мили о на евра, и то ће бити 
један од нај ва жни јих и нај моћ ни-
јих изво зни ка са тери то ри је Срби је- 

Полагањекаменатемељца

ОбраћањепредседникаАлександраВучића
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рекао је Вучић и додао да је у пита-
њу изу зет но велик под сти цај за раз вој 
срп ске еко но ми је, али још важни је 
је, што после овог ула га ња, оче ку је и 
дола зак нових јапан ских ком па ни ја.

Јапан ски „Тојо тајерс“ инве сти ра ће 
382 мили о на евра у сво је постро је-
ње у Инђи ји, што је нај ве ћа јапан ска 
инве сти ци ја до сада у Срби ју. 

- Захва лан сам сви ма у Јапа ну који 
су ради ли на томе, као и сви ма у 
нашој земљи који су, у жесто кој кон ку-
рен ци ји, успе ли да се избо ре за вели-
ку и моћ ну ком па ни ју. То није пита ње 
јед ног или два састан ка, пре го во ре 
смо поче ли у мају 2017. годи не. Три и 
по годи не су тра ја ли раз го во ри и пре-
го во ри да бисте јед ног гиган та дове ли 
у Срби ју, да има те ова ко важну инве-
сти ци ју за Инђи ју, Вој во ди ну и целу 
Срби ју- рекао је Вучић.

У фабри ци ће ради ти 560 рад ни ка 
и про из во ди ће се годи шње око пет 
мили о на  гума, које су вео ма позна-
те у све ту. Кли јен ти ће бити позна ти 
свет ски брен до ви попут „Мицу би ши-
ја”, „Ауди ја”, „Фол ксва ге на” и „Пор-
шеа”.

Вучић је нагла сио је да ће та инве-
сти ци ја бити зна чај на не само за 
Инђи ју већ и Вој во ди ну и целу Срби-
ју и под се тио на пода так да је у овом 
срем ском гра ду сто па неза по сле но-
сти све га 3,7 одсто и да ће тај број од 
1.548 људи, који су неза по сле ни бити 
додат но сма њен.

- Веру јем да и у дру гим срем ским 
мести ма тог про бле ма више неће ни 
бити. Ова инве сти ци ја доно си нову 
тех но ло ги ју, нови при ступ и вели-
ку побе ду Срби ји. Оче ку јем да и на 
даље успе мо у при вла че њу инве сти-
то ра, што није лако у вре ме коро не. 
Ми данас у сред тре ћег тала са када је 
нај те же успе ва мо да поста ви мо камен 
теме љац за „Тојо тајерс“ - рекао је 
Вучић.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла-
ди мир Гак чести тао је гра ђа ни ма исто-
риј ски дан за општи ну, јер је Инђи ја 
од данас круп ним сло ви ма упи са на 
на при вред ну мапу не само Евро пе, 
већ и целог све та. Он је под се тио да 
је локал на само у пра ва у прет ход не 
чети ри годи не у пот пу но сти кому нал-
но опре ми ла севе ро и сточ ну рад ну 

зону и тако су се сте кли усло ви да се 
одго во ри на потре бе нај зах тев ни јих 
инве сти то ра.

- Резул тат инве сти ци ја је бољи 
живот сва ког ста нов ни ка Инђи је, 
али и целе Срби је. У прет ход не три 
годи не, коли ко су тра ја ли пре го во-
ри са јапан ским инве сти то ром, само 
у Инђи ји орга ни зо ва но је 29 посе та 
пред став ни ка Тојо тајер са и „Мицу-
би ши” кор по ра ци је. Нијед ног тре нут-
ка нисмо губи ли веру и наду, нисмо 
били није дан секунд умо р ни, јер смо 
зна ли да чини мо пра ву ствар. Зна ли 
смо да ће ова инве сти ци ја допри не ти 
ква ли тет ни јем живо ту сва ког чове ка 
у Инђи ји, њего ве деце, као и деце у 
целој Срби ји-рекао је Гак и 

При сут ни ма се обра тио и Њ.Е. 
Така хи ко Кат су ма та, амба са дор Јапа-
на у Репу бли ци Срби ји, који је рекао 
да му је вели ко задо вољ ство што 
при су ству је почет ку реа ли за ци је јед-
не инве сти ци је као што је изград ња 
фабри ке гума „Тојо тајерс“.

-Ово је до сада нај ве ћа инве сти ци ја 
Јапа на у Срби ји. Надам се да ће овај 
про је кат помо ћи ком па ни ји да се про-
ши ри на европ ска тржи шта. Желео 
бих да се захва лим пред сед ни ку 
Срби је, ценим подр шку, коју је ова 
инве сти ци ја доби ла од Вла де- рекао 
је амба са дор Јапа на у Срби ји.

Хала у Инђи ји ће захва та ти око 20 
хек та ра, глав ни изво ђач радо ва биће 
јапан ска ком па ни ја „Таке на ка”, али 
биће места и за дома ће гра ђе вин це 
као поди зво ђа че. Рок за завр ше так 
радо ва је април 2022. годи не, након 
чега се оче ку је да фабри ка годи шње 
про из во ди пет до 10 мили о на гума 
пре ми јум кла се за тржи ште Евро пе 
и Руси је. Општи на Инђи ја је обез бе-
ди ла земљи ште повр ши не 63 хек та ра 
и нео п ход ну инфра струк ту ру. Како се 
могло чути, важно је напо ме ну ти да 
ће про сеч не пла те запо сле них бити 
веће од репу блич ког про се ка.

М.Ђ.

Гене рал ни дирек тор кор по ра ци је 
Тојо тајерс Така ши Шими цу обра тио 
се при сут ни ма путем видео пози ва и 
том при ли ком изја вио је да ће град ња 
те фабри ке бити завр ше на до апри ла 
2022. годи не. Фабри ка у Инђи ји ће до 
2023. годи не са око 560 срп ских рад-
ни ка про из во ди ти годи шње пет мили-
о на Тојо гума, рекао је Шими цу.

-Пажљи во смо тра жи ли лока ци-

ју, кон ку рен ци ја је била вео ма јака 
и нашли смо савр ше но окру же ње 
у Срби ји- рекао је Шими цу и додао 
да ће фабри ка у Инђи ји снаб де ва ти 
тржи шта у Евро пи, на Бли ском исто-
ку, Афри ци и Север ној Аме ри ци.

-Иако је ово већ осма фабри ка ком-
па ни је Тојо, она ће има ти вео ма бит ну 
уло гу у уну тар нашег гло бал ног лан ца 
снаб де ва ња- нагла сио је он.

ТакашиШимицу:Фабрика
готовадоаприла2022.

Оваинвестицијадоно-
синовутехнологију,

новиприступивелику
победуСрбији.Оче-
кујемдаинадаље

успемоупривлачењу
инвеститора,штоније
лакоувремекоро-
не.Миданасусред
трећегталасакадаје
најтежеуспевамода

поставимокаментеме-
љацза„Тојотајерс“
-рекаојеАлександар

Вучић

ВладимирГакиДраганСтојковићПикси



20 23. DECEMBAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНАИРИГ

Од дру ге поло ви не авгу ста, Тихо-
мир Сто ја ко вић, про фе сор физич-
ког вас пи та ња, јесте на функ ци ји 

пред сед ни ка Општи не Ириг. На функ ци ју 
је дошао у вре ме пан де ми је коро на-виру-
са, која се, као и у целом све ту, одра зи-
ла и на амби ци о зне пла но ве ове мале 
фру шко гор ске општи не. Како је про те кла 
2020. годи на, шта је и у ова квим усло ви-
ма ура ђе но, а шта одло же но, за М нови не 
гово ри Тихо мир Сто ја ко вић.

ТИХОМИР СТОЈАКОВИЋ: Што се 
тиче годи не која је на изма ку, може мо 
кон ста то ва ти, с обзи ром на окол но сти 
које су нас пра ти ле од почет ка годи не, да 
смо задо вољ ни са реа ли за ци јом неких 
про је ка та  код нас у општи ни. Завр ши-
ли смо ком плет ну сана ци ју објек та МЗ 
у Шатрин ци ма, део ни цу пута Ири шки 
венац - Зма је вац, као и енер гестску ефи-
ка сност на објек ту заба ви шта у Ири гу. 
Ура ди ли смо  ата р ски пут у дужи ни од 
пре ко три кило ме тра, сани ра ли смо део 
ули ца у Јаску, заме ни ли дотра ја ли кров 
на згра ди Рај ко вац, где одр жа ва мо и сед-
ни це Скуп шти не, а тре нут но при во ди мо 
кра ју ком плет ну сана ци ју објек та МЗ у 
Kрушедол  Прња во ру, као и буше ње још 
јед ног буна ра у Ири гу. Да смо могли још, 
јесмо, али и са овим ства ри ма мора мо 
бити задо вољ ни с обзи ром на окол но сти 
које су нас пра ти ле и које нас још пра те. 
Све што нисмо пости гли у овој, пре ба цу-
је мо за наред ну годи ну и надам се да ће 
бити боља од прет ход не. 

Оно што свакако обележава крај
годинеусвимлокалнимсамоуправа-
ма, јесте усвајање буџета за наредну
годину. Какав је буџет за 2021. годи-
ну заиришкуопштинуичемуседаје
акценатуследећојгодини?

Општин ски буџет пред ви ђен за наред-
ну годи ну је 713 мили о на дина ра. Обу-
хва ти ли смо све месне зајед ни це, Ириг и 
Врд ник као нај ве ћа места, а пред ви де ли 
смо да ура ди мо  поне што за наше гра-
ђа не у сва кој месној зајед ни ци. Има ли 
смо ситу а ци ју да је тре ба ло да поч не мо 
град њу Дома уче ни ка у мар ту, то смо пре-
ба ци ли за наред ну годи ну. Знам да ситу-
а ци ја није сјај на због пан де ми је,  али се 
надам да ћемо успе ти да сле де ће годи-
не уђе мо у финан си ра ње Дома уче ни ка.  
Што се тиче Кан це ла ри је за упра вља ње 
јав ним  ула га њи ма, тако ђе  има мо у пла-
ну и ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ 
у Врд ни ку, чека мо да нас Кан це ла ри ја за 
упра вља ње јав ним ула га њи ма увр сти у 
њихов про грам финан си ра ња.  Вред ност 
тих  радо ва у Врд ни ку је  око 160 мили о-
на дина ра. То је нешто што је тре ба ло да 
ради мо у првој поло ви ни ове годи не, али 
је поме ре но за наред ну годи ну и ми оче-
ку је мо да ћемо испу ни ти то обе ћа ње дато 
гра ђа ни ма у Врд ни ку.

Шта од инфраструктурних пројека-
таистичитекаонајважнијеуследећој
години?

Прво, као један од нај ве ћих инфра-
струк тур них про је ка та је сана ци ја пута 
од Зма јев ца до рас кр сни це Бео чин – 
Беше но во у дужи ни од око шест коло-
ме та ра. Ту ћемо ових дана ради ти про-
јект ну доку ме на ци ју, апли ци ра ће мо код 
Упра ве за капи тал на ула га ња Вој во ди не 
и оче ку је мо пози тив но реше ње, тако да 
и ову део ни цу Гре бен ског пута, која се 
нала зи на нашој тери то ри ји завр ши мо у 
наред ној годи ни.

Оче ку је мо од Упра ве за капи тал на 
ула га ња да доби је мо и сред ства за сана-
ци ју пута Јазак – Мала Реме та у дужи ни 
5,5 кило ме та ра.  Има мо ура ђе ну про-
јект ну доку мен та ци ју за овај пут, а вред-
ност радо ва је око 160 мили о на дина ра. 
Што се тиче водо снаб де ва ња, где има мо 
вели ких про бле ма, за наред ну годи ну 
смо пла ни ра ли изград њу буна ра у Врд-
ни ку и  Нера ди ну. У Нера ди ну смо пре 
годи ну дана ура ди ли један бунар, нео п-
хо дан је још један, тако да би и Грге тег 
тиме добио воду. У току је изград ња још 

јед ног буна ра у Ири гу и оче ку јем да ће 
радо ви бити завр ше ни  до фебру а ра, 
евен ту ал но мар та. За овај бунар смо 
доби ли сред ства од Покра јин ског секре-
та ри ја та за пољо при вре ду у виси ни од 
70 про це на та, а наше уче шће је 30 про-
це на та. Део радо ва на згра ди Рај ко вац, 
у цен тру Ири га су завр ше ни. Завр ши ли 
смо ком плет ну сана ци ју кро ва и то је 
кошта ло око 4.9 мили о на дина ра. Бит-
но је да кажем да смо ове радо ве сами 
исфи нан си ра ли из нашег буџе та и то је 
по први пут нека озбиљ ни ја инве сти ци ја 
из соп стве них сред ста ва, да нисмо апли-
ци ра ли на неке покра јин ске или репу-
блич ке кон кур се. С обзи ром да није било 
довољ но сред ста ва да у овој годи ни 
завр ши мо и фаса ду, то смо пре ба ци ли 
за наред ну годи ну. Фаса да је под зашти-
том, као спо ме ник кул ту ре,  тако да зах-
те ва одре ђе не тех ни ке како би се пот пу-
но сачу вао њен посто је ћи изглед и то је 
онда и зах тев ни ји посао. То ћемо ради-
ти у наред ној годи ни и ја се надам да ће 
цен тар Ири га бити мно го леп ши када се 
завр ши ова фаса да.

Тре ба да ура ди мо и про јект ну доку-

ТИХОМИРСТОЈАКОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕИРИГ

Великипланови
занареднугодину

ТихомирСтојаковић,председникиришкеопштине
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мен та ци ју, има ли смо обе ћа ња од Кан-
це ла ри је за упра вља ње јав ним ула га-
њи ма, да ће финан си ра ти спорт ску халу, 
на самом ула зу у Ириг.  Сада је то ста ло,  
али ми не оду ста је мо, ура ди ће мо про-
јект ну доку мен та ци ју и биће мо спрем ни 
да,  чим се ука же при ли ка, апли ци ра мо 
за сред ства. Сто ји мо иза тога, с обзи ром 
на то да ири шка оптши на нема нијед ну 
спорт ску халу, има само две сале које су 
неу слов не, у који ма се реа ли зу је наста ва 
физич ког вас пи та ња и ништа више.

Крајем ове године почели сте да
решавате и ситуацију у ЈП „Комуна-
лац“,какоусмислуисплатезаосталих
зарадазапосленима,такоипобољша-
њемусловањиховограда.

Када је реч о овом јав ном пред у зе ћу, 
има мо доста про бле ма и дуго ва ња. Ми 
смо за месец дана рад ни ци ма испла ти ли 
две пла те, а 11. децем бра смо испла ти ли 
још две и тако смо  испла ти ли ком плет на 
дуго ва ња пре ма рад ни ци ма.  Оба ве за је 
локал не само у пра ве да сви има ју редов-
не пла те и пут не тро шко ве и док сам ја 
пред сед ник Општи не то ће тако и бити. 
Нећу да ула зим како се рани је посло-
ва ло, мислим да није било добро, а ја 
обе ћа вам да ће бити редов не испла те.
Ово пред у зе ће је доби ло недав но и ново 
руко вод ство. Важни су и усло ви рада 
рад ни ка, про сто ри је су биле неу слов не, 
тако да ће и оне бити рено ви ра не ком-
плет но до кра ја ове годи не. Има и про-
бле ма са вра ћа њем кре ди та рани је узе-
тих за набав ку опре ме, тако да ће нам 
цела наред на годи на у овом пред у зе ћу 
про те ћи у финан си ра њу и сер ви си ра њу 
тих кре ди та.

Одборници СО Ириг су донели и
одлуке везане за плаћање пореза на
имовинуунареднојгодини,атакосу
сроченедаподстакнуразвојсела,као
иостанакмладихнаселу.

Иако су цене расле у свим кате го ри-

ја ма, општи на је због сво јих стра те шких 
циље ва, а то су, поред раз во ја пољо-
при вре де  и раз во ја рурал ног тури зма и 
задр жа ва ње мла дих на селу, ове цене 
углав ном оста ви ла непро ме ње не. Опре-
де ље ње општи не је било да про сеч не 
цене ква драт ног метра непо крет но сти 
за утвр ђи ва ње поре за на имо ви ну пољо-
при вред ног земљи шта оста ну непро ме-
ње не и изно се 95 дина ра, а цена за гра-
ђе вин ско земљи ште у тре ћој зони – која 
под ра зу ме ва села -  је сма ње на са 700 
на 500 дина ра. Дефи ни са не су чети ри  
зоне, од тога је нај ва жни је да тре ћа зона 
обу хва та искљу чи во сео ска насе ља, а 
рани је је ту било и дело ва насе ља Ириг 
и Врд ник. Ири шка општи на је првен стве-
но јед но рурал но под руч је и са новом 
поре ском поли ти ком жели мо да афир-
ми ше мо како инве сти ци о на ула га ња у 
рурал на под руч ја Општи не, тако и у сео-
ска насе ља, да задр жи мо мла де људе 
на селу, али и дефи ни ше мо област која 
се одно си на раз вој рурал не еко но ми је 
и тури зма. Зато смо посеб но дефи ни са-
ли зону која се одно си на сео ска насе-
ља, а дру гом одлу ком, која се одно си на 
цене непо крет но сти  у тим зона ма, ми 
смо фак тич ки сма њи ли поре зе на гра ђе-
вин ско земљи ште које се нала зи у тре-
ћој зони сео ских насе ља, а задр жа ли 
смо исту цену поре за на пољо при вред но 
земљи ште – то је нај ва жни ји иско рак у 
целој при чи.

Дру га циљ на гру па су пред ла га чи ма 
били инве сти то ри,  са новим одлу ка ма 
је поре ска поли ти ка усме ре на ка циљ ној 
гру пи која се нала зи у викенд зони. То су 
инве сти то ри који гра де, што је посеб но 
акту ел но у Бањи Врд ник. У викенд зони 
ће бити пове ћа ња поре за на имо ви ну 
када су у пита њу вла сни ци нови јих непо-
крет но сти. И ту смо желе ли да води мо 
јед ну балан си ра ну, али и про гре сив ну 
поре ску поли ти ку,  да доми цил но ста нов-
ни штво које се, углав ном нала зи у првој 
зони, пла ћа порез, углав ном, по ста рим 

цена ма. Има ли смо пове ћа ње када су у 
пита њу викенд зоне и инве сти ци о но ула-
га ње које се махом одно си на наме ну 
обје ка та комер ци јал ног типа, на при мер, 
ко хоће да гра ди апарт ма не, да се баве 
посло ва њем и тури змом.

Иришка општина је успела да на
државном путу Првог б реда бр 21
Нови Сад - Рума – Шабац, уврсти и
површинску раскрсницу Врдник која
јеизузетнобитназаопштину.

 Реч је о рас кр сни ци кру жног тока Врд-
ник, која прво бит но није била пла ни ра на 
на Фру шко гор ском кори до ру, али је ири-
шка општи на,  уз вели ку подр шку над ле-
жних држав них инсти ту ци ја и држав ног 
руко вод ства успе ла да се избо ри да у 
пла ну под руч ја посеб не наме не инте гри-
ше још један при кљу чак, одно сно поме-
ну ту рас кр сни цу.

Ово је дру ги излаз за који смо се избо-
ри ли да Ириг има, који скра ћу је пут изме-
ђу Ири га и Врд ни ка на неких чети ри 
кило ме тра, а сада је тај пут око 13 кило-
ме та ра. Сва ка ко да ћемо нове пла но ве 
при ла го ђа ва ти  тој рас кр сни ци и буду ћој 
тра си која ће ићи ка Врд ни ку. Тако ће се, 
после чети ри деце ни је, оства ри ти сан 
Ири жа на да терет ни сао бра ћај не иде 
више кроз Ириг, већ да се за то кори сти 
оби ла зни ца. Дакле, олак ша ће се кому-
ни ка ци ја изме ђу Ири га и Врд ни ка, брже 
ће се дола зи ти из Новог Сада до Врд ни-
ка и Ири га. Ми смо нестр пљи ви прво да 
поч ну радо ви, па потом и да се завр ше. 
Рок за завр ше так је 2024. годи на, а ја се 
надам  да ће бити и рани је.

Шта бисте поручили и пожелели
Ирижанима у наредној години, има-
јућиувидуда јеова, чијепоследње
дане бројимо, „била не повратила
се“?

Гра ђа ни ма Општи не Ириг  бих у Новој 
годи ни поже лео искљу чи во добро здра-
вље! С.Џакула

ОбновљенадеоницаГребенскогпута
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ИНТЕр вју: МИлО рАд ПАН ТИЋ, ПОвЕ рЕ НИк ОПШТИН скОг ОдбО рА
срП скЕ НАПрЕд НЕ сТрАН кЕ ПЕЋИН ЦИ

са гра ђани ма смо
у нај те жим тре ну ци ма

Са пове ре ни ком Општи-
н ског одбо ра Срп ске 
напред не стран ке 

Пећин ци Мило ра дом Пан-
ти ћем суми ра ли смо годи ну 
која се пола ко бли жи кра ју, 
а у којој је један од нај бо љих 
избор них резул та та од уво-
ђе ња више стра нач ја у Срби-
ји нека ко остао у сен ци пан-
де ми је коро на-виру са, која 
нас све опсе да. СНС је на 
локал ним избо ри ма у општи-
ни Пећин ци, одр жа ним 21. 
јуна, осво ји ла апсо лут ну 
већи ну, са чак 26 одбор нич-
ких места од укуп но 30 коли-
ко бро ји пећи нач ки пар ла-
мент, што јој је омо гу ћи ло да 
само стал но фор ми ра власт. 

Шта се у општи ни Пећин
ци про ме ни ло избо ром 
новог општин ског руко

вод ства, пита ли смо нашег 
саго вор ни ка.

‒ Ново руко вод ство је 
доне ло нове иде је и нови 
рад ни елан, што нам је било 
потреб но у овој изу зет но 
тешкој годи ни, у којој се због 
пан де ми је буџет ски при лив 
сма њио, а тро шко ви пове ћа-

ли. Исто вре ме но се води ла 
бор ба и за очу ва ње здра вља 
гра ђа на, и за функ ци о ни са-
ње при вре де, и за наста вак 
реа ли за ци је важних инфра-
струк тур них про је ка та. Јав-
на пред у зе ћа и уста но ве 
функ ци о ни шу, запо че те 
инве сти ци је се завр ша ва ју 

и при пре ма ју се нови капи-
тал ни про јек ти. При вре да 
у нашој општи ни и даље 
успе шно ради, а у пери о ду 
од мар та до окто бра има ли 
смо чак и пад бро ја неза по-
сле них са 688 на 642 лица. 
Сви ти пара ме три гово ре да 
је општин ско руко вод ство 

Није за
реша ва ње

свих про бле ма
потре бан новац.

Поне кад је
потреб на само

добра воља,
а наши

акти ви сти
увек има ју воље

да помог ну
сугра ђа ни ма

који ма је та 
помоћ

нај по треб ни ја

Милорад Пантић
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добро ради ло. Ова ко добрим резул та-
ти ма је у вели кој мери допри не ла сна-
жна подр шка у Скуп шти ни општи не 
Пећин ци, коју обез бе ђу је 26 одбор ни ка 
Срп ске напред не стран ке.

ДалијеподршкаСрпскојнапред-
ној странци од 79,41 одсто на јун-
скимизборимабилаочекивана?

‒ Сва ка ко смо оче ки ва ли апсо лут-
ну побе ду, јер је већ годи на ма јасно 
видљи во да гра ђа ни пећи нач ке општи-
не нај ви ше пове ре ња има ју у СНС, 
али нисмо лици ти ра ли са про цен ти-
ма. Дра го нам је што је то пове ре ње 
на избо ри ма ова ко недво сми сле но 
иска за но и ми га неће мо изне ве ри ти. 
Срп ска напред на стран ка ника да није 
била од оних стра на ка које се пред гра-
ђа ни ма поја вљу ју само у вре ме пред-
из бор них кам па ња. Ми смо увек са 
гра ђа ни ма. Наши акти ви сти реа ли зу ју 
осам до десет акци ја месеч но. Пома-
жу у уре ђе њу насе ља у који ма живе. 
Баве се и хума ни тар ним радом. Пома-
жу ста ри јим сугра ђа ни ма да при пре-
ме огрев за зиму, да оду код лека ра, 
доне су им намир ни це из про дав ни це. 
За сугра ђа не сла би јег мате ри јал ног 
ста ња при ку пља ју полов ну оде ћу и 
обу ћу и дони ра ју паке те хра не и сред-
ста ва за лич ну хиги је ну. Није за реша-
ва ње свих про бле ма потре бан новац. 
Поне кад је потреб на само добра воља, 
а наши акти ви сти увек има ју воље 
да помог ну сугра ђа ни ма који ма је та 
помоћ нај по треб ни ја. Пове ре ње у СНС 
је резул тат осмо го ди шњег рада, не 
само руко вод ства стран ке, већ и свих 
акти ви ста на тере ну, наших одбор ни-
ка, који увек када гла са ју у Скуп шти ни 
општи не Пећин ци воде рачу на о инте-
ре си ма наших гра ђа на, општин ског 
руко вод ства које има одлич не еко ном-
ске резул та те, наших чла но ва који сва-
ко днев но раде за гра ђа не у саве ти ма 
месних зајед ни ца и, нарав но, поли ти-
ке еко ном ски јаке и међу на род но при-
зна те Срби је, коју води пред сед ник 
Репу бли ке и пред сед ник наше стран ке 
Алек сан дар Вучић. Поли ти ке коју наши 
гра ђа ни пре по зна ју и којој веру ју.

Далисупандемијаиповећанброј
инфицираних у општини Пећинци
зауставилирадОпштинскогодбора?

‒ Епи де ми о ло шка ситу а ци ја је сва-
ка ко оте жа ла рад нашег општин ског 
одбо ра, али га зау ста ви ла није. Ми као 
нај ја ча, нај број ни ја и нај бо ље орга ни-
зо ва на поли тич ка стран ка, која уз то 
врши власт у општи ни, не може мо да 
се при та ји мо кад је тешко. Напро тив, 
тада мора мо још више да ради мо, јер 
смо у таквим ситу а ци ја ма сугра ђа ни-
ма још потреб ни ји. Ми смо од почет ка 
пози ва ли гра ђа не да пошту ју све мере 
зашти те и да сачу ва ју здра вље. И сада 
вред но ради мо, али пазе ћи да нико-
га не угро зи мо и пошту ју ћи све мере 
зашти те од шире ња инфек ци је које 
су про пи са ли Вла да Репу бли ке Срби-
је, репу блич ки Кри зни штаб и Штаб за 
ван ред не ситу а ци је општи не Пећин ци. 

Гра ђа ни то виде. Пан де ми ја је пока за-
ла да као зајед ни ца може мо да буде мо 
и јаки, и сло жни, и соли дар ни. Ако сви 
схва ти мо да мора мо да се пона ша мо 
одго вор но, иза ћи ћемо као побед ни ци.

Колико тешко ће бити испунити
предизборна обећања у условима
пандемије?

‒ Упр кос пан де ми ји, током ове годи-
не смо већ завр ши ли две капи тал не 
инве сти ци је – кана ли за ци ју у Доњем 
Товар ни ку и основ ну шко лу у Кар лов-
чи ћу. Само ове две инве сти ци је су 
вред не 180 мили о на дина ра. У току 
је изград ња врти ћа у Шима нов ци ма и 
рекон струк ци ја и доград ња шко ле у 
Купи но ву, а и гаси фи ка ци ја општи не 
тече она ко како је пла ни ра но. Спрем ни 
смо и за ула га ње у изград њу водо вод-
них и кана ли за ци о них мре жа. У Шима-
нов ци ма, Срем ским Миха љев ци ма и 
Прхо ву пла ни ра мо заме ну азбест них 
цеви у водо вод ним мре жа ма, у Обре жу, 
Дечу, Попин ци ма и Бре ста чу изград њу 
кана ли за ци о них мре жа, а у Пећин ци-
ма доград њу кана ли за ци о ног пре чи-
ста ча. Пла ни ра мо рекон струк ци ју шко-
ла у Пећин ци ма и Попин ци ма, а већ је 
при кра ју про је кат рекон струк ци је Дома 
здра вља у Пећин ци ма. Све то не би 
било могу ће без вели ке подр шке пред-
сед ни ка Репу бли ке, Вла де Репу бли ке 
Срби је и Покра јин ске вла де. Сигу ран 
сам да ће општи на Пећин ци ту подр шку 
има ти и у будућ но сти. Можда ће због 
пан де ми је доћи до поме ра ња роко ва, 
али неће бити оду ста ја ња од инве сти-
ци ја. Неке од пла ни ра них инве сти ци ја 
чак и нису биле међу пред из бор ним 
обе ћа њи ма. Ми у пред из бор ној кам па-
њи не даје мо нере ал на обе ћа ња, тако 
да често ура ди мо и више него што смо 
обе ћа ли. Д.С.

Пандемија
јепоказаладакао
заједницаможемо
дабудемоијаки,

исложни,и
солидарни.

Акосвисхватимо
даморамода
сепонашамо

одговорноизаћи
ћемокаопобедници

ГасдосвакогдомаћинствауопштиниПећинци
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Америчкигигантупроизводњипољопривред-
немеханизације„ЏонДир”,каоштосмоинаја-
вили пролетос, дошао је у Сремску Митрови-
цу преко компаније „КИТЕ д.о.о”. Веома ми је
драгодасуони,уовимзаистатешкимвреме-
нима,већпочелисапочелисаизградњомсвог
дистрибутивногцентраиуказалинамповерење
каолокалнојсамоуправи,реклајеградоначел-
ницаСветланаМиловановић

Мађар ска ком па ни ја „КИТЕ д.о.о”, 
заступ ник позна тог брен да 
пољо при вред не меха ни за ци је 

„Џон Дир”, запо че ла је изград њу ком-
плек са логи стич ког цен тра 30. новем-
бра. Буду ћи логи стич ки цен тар ће се 
нала зи ти у бли зи ни митро вач ког Хипо-
дро ма, у инду стриј ској зони „Север”. 
Он ће бити изгра ђен на земљи шту 
повр ши не 2,1 хек тар, а у самом ком-
плек су, који ће се  про сти ра ти на више 
од хиља ду ква драт них мета ра, нала-
зи ће се кан це ла ри је, изло жбе ни сало-
ни, ради о ни це и затво ре на скла ди шта. 
Тако ђе, у пла ну је и изград ња отво ре-
ног изло жбе ног пла тоа, чија је наме-
на скла ди ште ње и изла га ње вели ких 
пољо при вред них маши на. За поче так, 
биће запо сле но шест рад ни ка у комер-
ци ја ли и сер ви сној слу жби. Радо ве на 
изград њи овог ком плек са оби шла је 16. 
децем бра гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић са сво јим сарад ни ци ма. 

– Аме рич ки гигант у про из вод њи 

пољо при вред не меха ни за ци је „Џон 
Дир”, као што смо и наја ви ли про ле тос, 
дошао је у Срем ску Митро ви цу пре ко 
ком па ни је „КИТЕ д.о.о”. Вео ма ми је  
дра го да су они, у овим заи ста тешким 
вре ме ни ма, већ поче ли са поче ли са 
изград њом свог дистри бу тив ног цен-
тра и ука за ли нам пове ре ње као локал-
ној само у пра ви и задо вољ ни су оним 
што ћемо зајед но пости ћи. Надам се 
да ће ова ком па ни ја дистри бу тив ним 
цен тром и сво јим пози тив ним иску-
ством са локал ном само у пра вом при-
ву ћи мно ге дру ге стра не инве сти то ре. 
Дистри бу тив ни цен тар ће бити вели ка 
помоћ, не само рата ри ма и пољо при-
вред ни ци ма у Срем ској Митро ви ци, 
него и  из целог реги о на. Овде ће моћи 
да доби ју све потреб не инфор ма ци је, 
моћи ће чак и сво је ста ре „Џон Дир” 
трак то ре да попра вља ју, моћи ће да 
наба ве и нове дело ве и све што им је 
потреб но да би поспе ши ли сво ју про из-
вод њу.  Крај радо ва пред ви ђен је током 

2021. годи не, запо сле них ће за сада 
бити шест, али у наред ним фаза ма 
како се буде раз ви јао дистри бу тив ни 
цен тар пове ћа ва ће се и број запо сле-
них, што је нама вео ма бит но, изја ви ла 
је Све тла на Мило ва но вић након оби-
ла ска радо ва.

Ком па ни ја „КИТЕ д.о.о” је као резул-
тат пове ћа ња про ме та и оби ма актив-
но сти про ши ри ла сво је дело ва ње, са 
цен трал не лока ци је у Новом Саду на 
дис ти ри бу тив не цен тре у неко ли ко гра-
до ва, међу који ма је и Срем ска Митро-
ви ца.

– Ула ском ком па ни је на тржи ште 
Репу бли ке Срби је, пољо при вред ни ци 

НОВЕИНВЕСТИЦИЈЕУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Почелаизградњалогистичког
центрафирме„ЏонДир”

СветланаМиловановић
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широм Срби је има ће при ли ку да при-
ме не савре ме не, еко ло шки при хва-
тљи ве тех но ло ги је, чија екс пан зи ја је 
један од стра те шких циље ва ком па ни је 
„КИТЕ д.о.о”. Тре нут но има мо пре ко 70 
рад ни ка, од тога непу них 60 у меха ни-
за ци ји и пре ко 15 у агро но ми ји. У Срем-
ској Митро ви ци ћемо отво ри ти дистри-
бу тив ни, логи стич ки цен тар. Оно што 
морам да напо ме нем, кад смо тра-
жи ли лока ци ју  у Сре му,  доби ли смо 
вео ма лепу и кон струк тив ну подр шку 
од митро вач ке локал не само у пра ве и 
зато смо одлу чи ли да баш овде гра-
ди мо буду ћи цен тар. Мислим да смо у 
Срем ској Митро ви ци доби ли јед ну од 
нај бо љих лока ци ја гле да но са стра не 
посло ва ња и наше делат но сти, рекао 
је Имре Киш, гене рал ни дирек тор ком-
па ни је „КИТЕ д.о.о”.

Ина че, поред логи стич ког цен тра у 
Срем ској Митро ви ци, ком па ни ја „Ките 
д.о.о” гра ди још један у Чене ју. Цело-
куп ни про је кат изград ње оба логи стич-
ка цен тра кошта ће пре ко три мили о на 
евра, где 50 посто фина си ра фир ма 
„Ките д.о.о”, а 50 одсто је доби је но као 
као под сти цај од „ХЕПЕ” фон да ци је за 
раз вој запад ног Бал ка на. 

Извр шни дирек тор фир ме „КИТЕ 

д.о.о” заду жен за посло ве пољо при-
вред не меха ни за ци је Ђор ђе Мишко вић 
је изја вио да је дистри бу тив ни цен тар 
првен стве но пољо при вред ни ци ма са 
овог тере на, задру га ма и при вред ним 
дру штви ма, неза ви сно од тога да ли је 
у пита њу сит ни ја или круп ни ја меха ни-
за ци ја. 

– У окви ру пону де и про да је наћи ће 
се и резер вни дело ви за трак то ре ста-
ри је гене ра ци је, а ту су и раз не дру ге 
пољо при вред не маши не. Акце нат ста-
вља мо, не само на про да ју, него и на 
еду ка ци ју пољо при вред ни ка, пошто 
је наш циљ пре ци зна пољо при вре да 
и спа ја ње меха ни за ци је и агро но ми је. 
До 2030. годи не би тре ба ло да уђе мо 
у свет ски еко ло шки тренд где тре ба 
сма њи ти 50 посто упо тре бу хемиј ских 
сред ста ва у про из вод њи пољо при-
вред них про из во да, а 20 одсто сма њи-
ти упо тре бу вештач ких ђубри ва. То се 
једи но може савре ме ним маши на ма са 
акцен том на пре ци зној пољо при вре ди, 
рекао је Ђор ђе Мишко вић.

 Радо ви ће се одви ја ти фазно. У току 
је прва фаза, где гра ди се обје кат од 
нешто пре ко хиља ду ква драт них мета-
ра, у дру гој фази тре ба ло би да се 
догра ди скла ди шни про стор и у тре ћој 

обје кат за сек тор агро но ми је.
‒ Пла ни ра но је да се изгра ди управ-

на згра да са кан це ла риј ским про сто ри-
ма, затво ре ни изло жбе ни салон, лини-
је за сер вис пољо при вред них маши на, 
мага ци ни за резер вне дело ве, уља, 
мази ва и мага ци ни за агро ном ске про-
из во де. У окви ру ком плек са нала зи ће 
се још и пра те ћи објек ти попут пор тир-
ни це, пери о ни це и дру гих скла ди шта 
и отво ре ни изло жбе ни пла то вели ких 
гра ђе вин ских пољо при вред них маши-
на на пре ко 5.000 ква дра та и наше 
интер не сао бра ћај ни це. Захва љу јем 
се Гра ду Срем ска Митро ви ца, који је 
уло жио вели ке напо ре у овој ситу а ци ји 
којом смо сви пого ђе ни услед пан де-
ми је коро на-виру са, јер нам је омо гу-
ћи ла да у рекорд ном року исхо ду је мо 
све сагла сно сти и гра ђе вин ске дозво ле 
како бисмо запо че ли град њу дистри-
бу тив ног цен тра. Тако ђе, желим да 
позо вем и дру ге ком па ни је да нам се 
овде при дру же и да отво ре сво ја пред-
став ни штва и да зајед нич ким сна га ма 
ради мо даље на раз во ју Гра да Срем-
ска Митро ви ца, изја вио је Огњен Шага-
у но вић, руко во ди лац про је ка та у ком-
па ни ји „КИТЕ д.о.о”.  З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

ЂорђеМишковић ИмреКиш ОгњенШагауновић

Почелаизградњалогистичкогкомплекса
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Буџетза2021.годину
развојниисоцијални
Сва ка ко да је нај ва жни-

ја одлу ка која се сва-
ке годи не у децем бру 

доно си на скуп штин ској сед-
ни ци јетес буџет локал не 
само у пра ве, којом се опре де-
љу ју прав ци раз во ја општи не 
у наред ној годи ни. Одлу ка о 
буџе ту Општи не Рума доне та 
је на сед ни ци која је одр жа на 
18. децем бра.

Обра зло же ње одлу ке о 
буџе ту за наред ну годи ну под-
не ла је Биља на Дамља но вић, 
шефи ца Оде ље ња за финан-
си је, при вре ду и пољо при вре-
ду која је иста кла да су укуп-
ни при хо ди и при ма ња, као и 
рас хо ди и изда ци пла ни ра ни 
на нивоу од 2.015.847.853 
дина ра. 

– При хо ди од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал не 
добит ке изно се 900 мили о-
на дина ра, а само порез на 
зара де у овом изно су је 720 
мили о на дина ра, док је порез 
на имо ви ну пла ни ран на 418 
мили о на дина ра. Тран сфер-
на сред ства са дру гих нивоа 
вла сти изно се 231,2 мили о-
на дина ра, неу тро ше на сред-
ства из рани јих годи на су 
100 мили о на. Општи на је и у 
2021. годи ни издво ји ла зна-
чај на сред ства за раз вој не и 
инве сти ци о не про јек те, али 
и мере соци јал не поли ти ке 
– иста кла је Биља на Дамља-
но вић. Она је поја сни ла и да 
раз лог за сма ње ње оби ма 
буџе та за 2021. годи ну у изно-
су од 335,5 мили о на лежи у 
капи тал ним про јек ти ма, који 
су били пла ни ра ни и завр ше-
ни у овој годи ни, а који су се 
финан си ра ли из сред ста ва 
буџе та Општи не и теку ћих и 
капи тал них намен ских тран-
сфе ра Репу бли ке и АП Вој-
во ди не. Мно га јав на пред у зе-
ћа су у овој годи ни завр ши ла 
зна чај не капи тал не про јек те 
које је Општи на финан си ра-
ла, па у сле де ћој годи ни ће 
спро во ди ти про јек те који су 
мање финан сиј ске вред но-
сти, рекла је Биља на Дамља-
но вић. 

Буџет ска сред ства су рас-
по ре ђе на у 17 про гра ма, а 
поме ни мо нека: у про гра му 
7. за пут ну инфра струк ту ру 
је опре де ље но 151 мили он 
дина ра за поправ ке и одр жа-
ва ње путе ва, ста за и тро то а-
ра, пру жних пре ла за и слич но, 
за пред школ ско вас пи та ње 

и обра зо ва ње су опре де ље-
на укуп на сред ства од 386,9 
мили о на дина ра, за основ но 
обра зо ва ње 110,5 мили о на,  
сред ње 35,2 мили о на дина-
ра. У про гра му 11. соци јал на 
и дечи ја зашти та укуп на сред-
ства изно се 179,6 мили о на 
дина ра, а за раз вој спо р та и 
омла ди не 53,8 мили о на.

Гово ре ћи о буџе ту за наред-
ну годи ну, Сла ђан Ман чић, 
пред сед ник Општи не,  под ву-
као је  да ова ква одлу ка оли-
ча ва кон ти ну и тет, наста вак 
јед ног ста бил ног ста ња и ула-
га ња у рум ску општи ну.

 - Мислим да је пред нама 
доста добро изба ла си ран 
буџет,  који је засно ван на 
реал ним осно ва ма, с обзи ром 
на то да ми на на дана шњи 

дан има мо реа ли за ци ју буџе-
та за ову годи ну  на 83 одсто 
од пла на, поред свих про бле-
ма, засто ја, ван ред ног ста ња 
... Ово је буџет који наста вља 
ста би лан и одго во ран раз вој 
наше општи не, пре све га у 
финан сиј ском сми слу. Нисмо 
ула зи ли у кре дит на заду же-
ња, а са дру ге стра не, масу 
капи тал них про је ка та смо 
реа ли зо ва ли у овој годи ни као 
и у годи на ма које су иза нас 
– ука зао је први човек рум ске 
Општи не.

Он је иста као да ће у 
наред ној годи ни нај ве ћи про-
јек ти бити изград ња дру ге 
фазе врти ћа „Коц ки ца“ али и 
рекон струк ци је Дома Вој ске 
који је пла ни ран у овој годи-
ни, али ће се реа ли зо ва ти у 

наред ној. Реч је о про јек ти ма 
који ће се финан си ра ти соп-
стве ним сред стви ма, а ту је и 
завр ше так ули ца 15. мај и 15. 
август, који је запо чет у овој 
годи ни.

 - Финан си ра ће мо са 131 
мили он дина ра из нашег буџе-
та изград њу новог , поред већ 
посто је ћег врти ћа  „Коц ки ца“. 
То ће бити про стор за нових 
осам гру па, за нових 200 деце 
и на тај начин  ћемо дуго роч-
но обез бе ди ти сме штај све 
наше деце у врти ћи ма. То је 
про је кат нај ве ће вред но сти, 
који смо пла ни ра ли за наред-
ну годи ну. Има мо наја ву да је 
про је кат рекон струк ци је Дома 
Вој ске  готов и вред ност радо-
ва је 62 мили о на, ту је ура чу-
на та и рата од осам мили о на 
за годи шњу рату. Набав ке за 
оба про јек та ћемо пусти ти у 
јану а ру. Сма њи ли смо неко-
ли ко пози ци ја: дава ња за јав-
но инфор ми са ње  и за вер-
ске објек те, а сма њи ли смо 
за десет про це на та дава ња 
нашим јав ним пред у зе ћи ма, 
јер жели мо да их нате ра мо да 
се боре на тржи шту – рекао је 
Ман чић.

Пред сед ник Ман чић је наја-
вио и два зна чај на про јек та 
за рум ску општи ну која дуго 
пред ста вља ју про блем, а тре-
ба ло би да поч ну да се реша-
ва ју у сле де ћој годи ни, али 
не сред стви ма из општин ског 
буџе та. 

СлађанМанчић

БиљанаДамљановићСтеванКовачевић
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- Ући ћемо у изград њу пре-
чи ста ча отпад них вода, који 
ће у пот пу но сти финан си ра-
ти  Мини стар ство  за зашти-
ту живот не сре ди не, а про је-
кат је вре дан 14,5 мили о на 
евра. Тако пока зу је мо две 
ства ри, да може мо да обез-
бе ди мо озбиљ на сред ства са 
вишег нивоа вла сти, али и да 
се бори мо  за очу ва ње наше 
живот не сре ди не, за чисти ју и 
здра ви ју Руму. Дру ги дуго го-
ди шњи про блем је ауто бу ска 
ста ни ца, већ на првој сед ни-
ци у новој годи ни ћемо има ти 
одлу ку која ће то дефи ни са-
ти. Има мо заин те ре со ва ну 
фир му која ће финан си ра ти 
изград њу нове ауто бу ске ста-
ни це, а наша ће оба ве за бити 
да дамо земљи ште на којем 
ће се она гра ди ти – рекао је 
Сла ђан Ман чић. 

Задо во љан сам што смо 
усво ји ли одлу ку која потвр ђу-
је кон ти ну и ра но опре де ље ње 
општин ских орга на вла сто да 
се у кре и ра њу буџе та држи мо 
реал них пока за те ља, да се 

пла ни ра урав но те жен и реал-
но оства рив буџет који ће има-
ти раз вој ну ком по нен ту, али 
неће запо ста ви ти ни соци-
јал ну димен зи ју. Ова одлу ка 
је упра во таква, пла ни ра ни 
обим сред ста ва се кре ће на 
нивоу оче ки ва ног оства ре ња 
у овој годи ни и то потвр ђу је 
став пред ла га ча да се ува жа-
ва ју објек тив не окол но сти у 
који ма се општи на нала зи и 
неиз ве сно сти коли ко ће ова 
епи де ми ја тра ја ти – рекао је 
о буџе ту Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума.

На овој сед ни ци су усво је-
ни и пла но ви рада за наред-
ну годи ну јав них пред у зе ћа 
и уста но ва чији је осни вач 
рум ска Општи на, а за в. д. 
дирек то ра новог Јав ног пред-
у зе ћа за урба ни стич ко пла ни-
ра ње, упра вља ње путе ви ма и 
изград њу Рума, које је наста-
ло спа ја њем ЈУП „План“ и ЈПК 
„Пар кинг и инфра стру ку тра“ 
име но ва на је Јела на Бркљач, 
дипло ми ра на прав ни ца.

С.Џакула

Одбор ни ци СО Рума, на 
сед ни ци одр жа ној 18. децем-
бра, дали су сагла сност на 
одлу ке над зор них одбо-
ра ЈКП „Пар кинг и инфра-
струк ту ра“ и ЈУП „План“ о 
статуснoj про ме ни, одно сно 
спа ја њу ова два пред у зе ћа.

Обра зла жу ћи ову одлу ку, 
пред сед ник Општи не Сла-
ђан Ман чић је иста као да се 
локал на само у пра ва води 
еко но мич но шћу и ефи ка сно-
шћу, као и раци о на ли за ци јом 
бро ја запо сле них.

Ова пред у зе ћа су до сада 
била у два одво је на про сто-
ра, од којих је један изнајм-
љи ван и запо шља ва ла су 
четр де се так људи. Сма њи-
ва ње режиј ских тро шко ва и 
бро ја запо сле них су ефек-
ти овог спа ја ња. Ман чић је 
при том иста као да је у овом 
про це су било и опструк ци је, 
у сми слу жеље да се оста не 
у новом пред у зе ћу које има 
већа при ма ња ,но која су у 
Општин ској упра ви. 

– Иде мо у еко но мич ни-
је посло ва ње, нека се сва ко 
бори за сво је место на тржи-
шту. Исто важи и за ново 
пред у зе ће које ће има ти 15 
запо сле них. Тре ба ло је то и 
рани је да ура ди мо, али није 
било сна ге, а сада је има мо. 
Утро ше не су мили јар де за 
ова два доса да шња пред-
у зе ћа, сигур но нису толи ко 
зара ди ли на тржи шту. Ми 

смо зацр та ли да напра ви мо 
модер ну и здра ву само у пра-
ву на услу зи гра ђа ни ма, да 
сма њи мо тро шко ве, буде мо 
ефи ка сни ји и еко но мич ни ји 
– иста као је Сла ђан Ман чић.

Он је додао да, да се таква 
поли ти ка није води ла, сигур-
но не би било реа ли зо ва но 
мно го капи тал них про је ка та.

-Доне ли смо одлу ку о спа-
ја њу, иза бра ли в. д. дирек-
то ра и чла но ве Над зор ног 
одбо ра. Оста је да се ново 
пред у зе ће упи ше  у при вред-
ни реги стар, те усво ји  Ста-
тут тако да ће оно поче ти 
да ради после Нове годи не. 
Нико од запо сле них у овим 
пред у зе ћи ма, а који неће 
ради ти у овом новом, неће  
оста ти без посла, неки ће 
бити пре ра спо ре ђе ни у дру ге 
општин ске слу жбе – рекао је 
Сте ван Кова че вић, пред сед-
ник СО Рума.

Формираноново
јавнопредузеће

Усвојенбуџет

ПАРТИЦИПАТИВНОБУЏЕТИРАЊЕ

Следећегодине
петпројеката

У буџе ту рум ске општи не 
за наред ну годи ну сво-
је место је нашло и пет 

про је ка та, који су доби ли нај-
ви ше гла со ва гра ђа на у окви-
ру про це са пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња. 

Под се ти мо, пилот про је кат 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња 
први пут је реа ли зо ван 2016. 
годи не, и од тада, сва ке годи-
не гра ђа ни пред ла жу шта би 
тре ба ло ура ди ти и финан-
си ра ти у њихо вој локал ној 
зајед ни ци, а потом се  гла са, и 
пред ло зи који доби ју нај ви ше 
гла со ва, реа ли зу ју се наред не 
годи не. 

Ове годи не нај ви ше гла со ва 
су доби ли про јек ти  уре ђе ње 
„мале фон та не“ и про сто ра на 
пла тоу око ње у цен тру гра да, 
чија је вред ност три мили о на 
дина ра, као и поста вља ње 

сен зор ских чесми са водом 
за пиће на више лока ци ја, за 
шта је опре де ље но 1.325.000 
дина ра. 

Тре ћи је про је кат уре ђе ње 
дрво ре да и пове ћа ње оби ма 
зеле ни ла ули ца у Руми за шта 
ће бити издво је но 1,5 мили-
о на дина ра, потом „памет-
не табле“ за чети ри град ске 
основ не шко ле и седам сео-
ских што је набав ка вред-
на три мили о на дина ра и 
пети про је кат је поста вља ње 
инклу зив ног игра ли шта код 
објек та врти ћа „Лива де“ вре-
дан шест мили о на дина ра. 

Зна чи, за наред ну годи ну 
биће финан си ра но пет про-
је ка та изгла са них у про це су 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња, 
који су укуп но вред ни око 15 
мили о на дина ра.

С.Џакула

ГЕРОНТОЛОШКИЦЕНТАРРУМА

Заражено
30корисника

Како сазна је мо од дирек то-
ра ГЦ „Срем“ др Зора на Сла-
ву је ви ћа, са 21. децем бром у 
овој уста но ви за сме штај ста-
рих лица је обо ле ло 30 кори-
сни ка и 12 запо сле них. Број 
обо ле лих је нешто сма њен, а 
прво о бо ле ли паци јен ти су и 
рете сти ра ни. 

– Пред у зи ма мо све про пи-
са не мере, стро го их пошту-
је мо али је ситу а ци ја јако 
озбиљ на. Пого то во и што је 
вели ки при ти сак на Дом здра-
вља као и срем ско ми тро вач ку 
Бол ни цу, када су обо ле ли гра-
ђа ни у пита њу – каже др Сла-
ву је вић. 

Од овог бро ја обо ле лих, 
већи на има лак ше симп то ме, 
а шест лица је на лече њу у 
Општој бол ни ци у Срем ској 
Митро ви ци.

Када је реч о Дому здра вља 

Рума, под се ћа мо Ковид амбу-
лан та ради сва ког дана од 7 
до 20 часо ва. 

Коор ди на тор ка у Ковид 
амбу лан те др Еми ли ја Освалд 
исти че да је рад амбу лан те 
добро орга ни зо ван. Отво ре на 
је још јед на амбу лан та, тако 
да су одво је ни паци јен ти, који 
дола зе на први пре глед од 
оних који дола зе на кон трол-
не, као и да је тре нут но више 
оних који дола зе на кон тр ол-
не, него прве пре гле де. 

Паци јен ти доби ја ју и бро-
је ве, тако да је сада зна чај но 
сма ње но чека ње на пре гле де. 

Рад ним дани ма у Ковид 
амбу лан ти раде чети ри еки пе 
у првој и три у дру гој сме ни, 
а викен дом су анга жо ва не по 
две еки пе меди цин ских рад-
ни ка у пре по днев ној и попо-
днев ној сме ни. С.Џ.

Запуштенамалафонтана
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ:УСВОЈЕНБУЏЕТЗАНАРЕДНУГОДИНУ

Вишеод700милионадинара
уопштинскојкаси
Одбор ни ци СО Ириг на сед ни ци 

која је одр жа на 18. децем бра су 
усво ји ли буџет за наред ну годи ну.

Укуп на виси на буџе та је 713.969.200 
дина ра, а с обзи ром на то да је пла ни ран 
буџет ски дефи цит у изно су нешто више 
од 8,2 мили о на дина ра, као и отпла та 
дуга од девет мили о на дина ра, ова сред-
ства ће се у изно су од 17.272.000 дина ра 
обез бе ди ти из неу тро ше них сред ста ва 
из прет ход них годи на. 

Теку ћа буџет ска резер ва је пла ни ра на 
у изно су од пет  мили о на дина ра, а стал-
на буџет ска резер ва је 200.000 дина ра. 

Неки од пла ни ра них капи тал них про је-
ка та у наред ној годи ни, пла ни ра ни у 
буџе ту,  су завр ше так изград ње кана ли-
за ци је у Ири гу са 5,1 мили он  дина ра у 
сле де ћој годи ни, пет  мили о на у 2022. 
годи ни  и исто толи ко у 2023. годи ни. Ту 
је и завр ше так кана ли за ци је у Врд ни ку у 
вред но сти чети ри мили о на дина ра, 
рекон струк ци ја фаса де згра де Рај ко вац 
у виси ни од 3,5 мили о на дина ра. Потом, 
адап та ци ја и сана ци ја објек та Месне 
кан це ла ри је у Кру ше дол Прња во ру од 
11,5 мили о на дина ра, рекон струк ци ја 
објек та локал не  само у пра ве за обје кат 
врти ћа у Нера ди ну три мило на и  рекон-
струк ци ја Дома кул ту ре  у Кру ше дол селу 
4,5 мили о на.

На овој сед ни ци је усво јен и дру ги 
реба ланс општин ског буџе та за теку ћу 
годи ну. 

Реба ланс је пред ло жен због потре бе 
пре ра спо де ле посто је ћих сред ста ва из 
буџе та са пози ци је које неће бити утро-
ше не на дру ге пози ци је у буџе ту, као и да 
се изме на ма апро при ја ци ја код поје ди-
них кори сни ка омо гу ћи несме та но функ-
ци о ни са ње буџе та.

Нај ве ћи део сред ста ва који се пре ра-
спо де љу је је  оства рен од про је ка та који 
су завр ше ни или од којих се у овој годи ни 
оду ста ло.

Буџет је ума њен за 59.907 854 дина ра, 
тако да је дру гим реба ла сом он пла ни-
ран у изно су од  907.377.340 дина ра.

Пред сед ник општи не Ириг Тихо мир 

Сто ја ко вић наво ди да ће и у сле де ћој 
годи ни бити вели ких про је ка та упр кос 
пан де ми ји.

– Буџет за наред ну годи ну изно си 713 
мили о на дина ра. Мањи је у одно су на 
про шлу годи ну, али с обзи ром на то да 
од виших нивоа вла сти оче ку је мо тран-
сфе ре, одно сно, про јек те, буџет ће до 
кра ја годи не веро ват но бити уве ћан, 
надам се и већи у одно су на 2020. годи-
ну. Што се тиче већих про је ка та, ради ће 
се изград ња Дома уче ни ка. То је било 
пла ни ра но у овој годи ни, али је због епи-
де ми о ло шке ситу а ци је одло же но. Вред-

ност радо ва је око 380 мили о на дина ра, 
а план је да се про је кат финан си ра од 
стра не Кан це ла ри је за јав на ула га ња. 
Тако ђе, биће наста вље на и рекон струк-
ци ја гре бен ског пута на Фру шкој гори. 
Општи на Ириг је рекон стру и са ла две 
део ни це овог пута, оста ла је тре ћа и 
послед ња. Нада мо се да ћемо сред-
ства за тај про је кат доби ти већ почет ком 
наред не годи не на кон кур су Упра ве за 
капи тал на ула га ња и да ће про је кат до 
почет ка лета бити завр шен, каже Тихо-
мир Сто ја ко вић.

Пред сед ник Скуп шти не Сте ван Кази-
ми ро вић  се освр нуо на кадров ски план 
за Општи ну Ириг. 

– Завр ши ли смо кон сти ту и са ње свих 
рад них тела Скуп шти не. Што се тиче 
кадров ског пла на за Општи ну Ириг, 
доне ли смо одлу ку да при ми мо пет осо-
ба са висо ком струч ном спре мом, пре-
ко про гра ма “Моја прва пла та”, за рад 
у општин ској упра ви. Оче ку је мо да ће 
пот пи си ва ње уго во ра бити до кра ја ове 
годи не и да ће од јану а ра већ сту пи ти на 
рад. Сви они ће одра ди ти свој стаж од 
девет месе ци, а већ у ово вре ме сле де-
ће годи не, део ових мла дих, струч них и 
шко ло ва них људи ћемо сигур но и запо-
сли ти. То је јако добра прак са, јер ћемо 
на тај начин кон крет но упо зна ти те људе 
са радом локал не само у пра ве, јер они 
су ти који ће нас насле ди ти у наред ном 
пери о ду, наво ди Сте ван Кази ми ро вић.

Што се тиче већих пројеката, радиће се изградња
Домаученика.Тојебилопланираноуовојгодини,али
језбогепидемиолошкеситуацијеодложено.Вредност
радовајеоко380милионадинара,апланједасепро-
јекатфинансираодстранеКанцеларијезајавнаулага-
ња.Такође,бићенастављенаиреконструкцијагребен-
скогпутанаФрушкојгори,кажеТихомирСтојаковић

ТихомирСтојаковић

ОдборнициуСкупштини

СтеванКазимировић
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ИРИГ

Саниранкомплетан
кровзграде„Рајковац“
Јед на од нај леп ших згра да 

у цен тру Ири га је сва ка ко 
она позна та под име ном 

„Рај ко вац“, која се нала зи и 
под зашти том држа ве, а у 
којој се одр жа ва ју и сед ни це 
СО Ириг. 

Има ју ћи у виду да је у при-
лич но лошем ста њу и да 
про ки шња ва, локал на само у-
пра ва је доне ла одлу ку да се 
кре не у њено рено ви ра ње, а 
запо че ло се од нај ве ћег про-
бле ма – кро ва.

Радо ви на ком плет ној сан-
ци ји кро ва су запо че ли 23. 
окто бра, а окон ча ни су 11. 
децем бра, дакле пре уго во-
ром одре ђе ног рока, који је 
био 22. децем бра. – Вред ност 
ових радо ва је око 4,7 мили-
о на дина ра, а бит но је да 
истак нем 

да смо их  сами исфи нан си-
ра ли из нашег буџе та. То је по 
први пут да је нека озбиљ ни ја 
инве сти ци ја ура ђе на из соп-
стве них сред ста ва, да нисмо 
апли ци ра ли на неке покра јин-

ске или репу блич ке кон кур-
се – каже за   Тихо мир Сто-
ја ко вић, пред сед ник ири шке 
општи не.

С обзи ром на то да није 
било довољ но сред ста ва да 
се у овој годи ни завр ши  и 

фаса да, радо ви су пре ба че ни 
за наред ну годи ну. 

- Фаса да је под зашти том 
држа ве тако да  зах те ва одре-
ђе не тех ни ке како би пот пу-
но сачу ва ла свој изглед и то 
је онда и зах тев ни ји и ску-

пљи посао. То ћемо ради ти у 
наред ној годи ни и ја се надам 
да ће цен тар Ири га бити мно-
го леп ши када се завр ши ова 
фаса да – каже Тихо мир Сто-
ја ко вић.

С.Џакула

ЗградаРајковац

ДУ„ДЕЧИЈАРАДОСТ“ИИРИШКАОПШТИНА

Укључениупројекатреформе
предшколскогваспитања
Стра те ги ја уна пре ђи ва ња пред-

школ ског вас пи та ња и обра зо ва-
ња у ири шкој општи ни од 2020. до 

2025. годи не ини ци ра на је у окви ру про-
јек та „Подр шка рефор ми систе ма пред-
школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња у 
Срби ји“ - Sup port to Preschool Edu ca tion 
System Reform in Ser bia- SUPER, који се 
реа ли зу је у сарад њи са Мини стар ством 
про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја. 

Про јек том упра вља Мини стар ство 
финан си ја, Сек тор за уго ва ра ње и

финан си ра ње про гра ма из сред ста ва 
Европ ске уни је. 

Ове про јект не актив но сти су поче ле у 
мар ту теку ће годи не, тра ја ће две годи не, 
а финан си ра их Европ ска уни ја са 
900.000 евра. 

- Основ ни циљ про јек та је да се пове-
ћа обу хват деце узра ста од 3 до 5,5 годи-
на

ква ли тет ним про гра ми ма пред школ-
ског вас пи та ња и обра зо ва ња, реформa 
систе ма пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња, као и импле мен та ци ја 
нових осно ва пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња. ДУ „Дечи ја радост“ и локал-
на само у пра ва су  укљу че не у актив но-

сти поме ну тог про јек та – каже за наше 
нови не Јеле на Вида но вић, дирек тор ка 
ДУ „Дечи ја радост“ Ириг.

Актив но сти самог про јек та пред ста-
вље не су 25. јуна про шле годи не у Бео-
гра ду, где су уче ство ва ли и пред став ни-
ци ове ири шке уста но ве, као и локал не 
само у пра ве, буду ћи да се нала зе међу 
50 општи на и уста но ва, које су укљу че не 
у овој про је кат. 

Про шле годи не је име но ва на и Рад на 
гру па за реа ли за ци ју актив но сти про јек-
та „Подр шка рефор ми систе ма пред-
школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња у 
Срби ји“.

Актив но сти кроз овај про је кат теже ка 
раз ви ја њу про фе си о нал них ком пе тен ци-
ја вас пи та ча и запо сле них у локал ним 
само у пра ва ма, као и уна пре ђе њу закон-
ских и план ских окви ра за ква ли тет ни је и 
пра вед ни је пред школ ско вас пи та ње и 
обра зо ва ње. Про је кат под ра зу ме ва и 
опре ма ње пред школ ских уста но ва, обу-
ку запо сле них, као и изра ду стра те ги је.

Нацрт стра те ги је је про шао кроз јав ну 
рас пра ву, а о њему ће се конач но изја-
сни ти одбор ни ци СО Ириг. 

– Оно што је дефи ни са но као визи ја  

јесте да унаред них пет годи на жели мо 
да сва ко дете у ири шкој општи ни, узра-
ста од јед не до пет и по годи на  буде 
обу хва ће но пред школ ским про гра ми ма 
ДУ „Дечи ја радост” – исти че дирек тор ка 
Јеле на Вида но вић.

Стра те ги ја  ће се посеб но усме ри ти на 
реша ва ње три иден ти фи ко ва на про бле-
ма. То су низак сте пен обу хва ће но сти 
деце јасле ног узра ста пред школ ским 
про гра ми ма, низак сте пен све сти роди-
те ља деце узра ста од јед не до 5,5  годи-
на о зна ча ју пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња, те низак сте пен обу хва ће-
но сти деце осе тљи вих и мар ги на ли зо ва-
них гру па пред школ ским про гра ми ма. 

- Редов но ће се ради ти ева лу а ци ја, а 
глав на пита ња који ма ће се Рад на гру па 
руко во ди ти су да ли про је кат реша ва 
поста вље ни про блем и  реа ли зу је поста-
вље не циље ве, да ли се актив но сти 
спро во де у скла ду са акци о ним пла ном, 
да ли је успо ста вље на пла ни ра на сарад-
ња изме ђу носи о ца актив но сти и парт не-
ра, да ли посто је непо вољ не окол но сти 
које ути чу на ток при ме не и слич на пита-
ња – рекла је о овом про јек ту Јеле на 
Вида но вић. С.Џакула
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ДОНАЦИЈАГИЗ-АЗАСРЕМСКУМИТРОВИЦУ,ПЕЋИНЦЕИШИД

Електричнибицикли
загеронто-домаћице

Немач ка раз вој на аген ци ја (ГИЗ) 
је кроз про је кат немач ко-срп-
ске сарад ње „Услу ге соци јал-

не зашти те за осе тљи ве гру пе“ и у 
сарад њи са локла ним само у пра ва ма 
Срем ске Митро ви це, Шида и Пећи-
на ца про те кле неде ље обез бе ди ла 
укуп но 13 бици ка ла за герон то-дома-
ћи це. Дона ци ја је вид подр шке герон-
то-дома ћи ца ма, које у току епи де ми је 
ста рим и боле сним људи ма пру жа ју 
нео п ход ну помоћ. 

У општи ни Пећин ци дона ци ју у виду 
три елек трич на бици кла са каци га ма 

и резер вним лан ци ма је 14. децем-
бра, при мио пред сед ник Општи не  
Сини ша Ђокић, који је том при ли ком 
рекао да пећи нач ка локал на само-
у пра ва већ дужи низ годи на финан-
си ра две зна чај не услу ге из обла сти 
соци јал не зашти те – Днев ни бора вак 
за децу и мла де са смет ња ма у раз-
во ју у Субо ти шту и Помоћ у кући за 
ста ра лица.

– Захва љу ју ћи уче шћу у про јек ту 
„Услу ге соци јал не зашти те за осе-
тљи ве гру пе” наша општи на је доби ла 
зна чај ну струч ну подр шку за изра ду 

нове Одлу ке о соци јал ној зашти ти на 
тери то ри ји општи не Пећин ци и Стра-
те ги је соци јал не зашти те општи не 
Пећин ци 2020-2025. годи не. Ова два 
доку мен та, која тре ба да буду усво је-
на до кра ја годи не су кључ ни за уна-
пре ђе ње обла сти соци јал не зашти те 
и за зна чај но ква ли тет ни ју подр шку 
соци јал но осе тљи вим гру па ма – изја-
вио је Ђокић и додао да је у окви ру 
овог про јек та у пла ну и отва ра ње 
Саве то ва ли шта за мла де. Елек трич-
ни бици кли раде на бате ри ју и могу 
се вози ти са и без елек тро-пого на, а 

СинишаЂокићпримиодонацијуГИЗ-а

БраниславВукмируручиоелектричнебициклегеронто-домаћицама
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КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕШИДЗОРАНАСЕМЕНОВИЋА

Опадаброј
новозаражених

У поне де љак, 14. де-
цем бра тач но у под не 
орга ни зо ва на је кон-

фе рен ци ја за новинaре, а 
на којој је гово рио пред сед-
ник Општи не Шид Зоран 
Семе но вић.

Прва тема са којом је 
поче ла кон фе рен ци ја је 
била епи де ми о ло шка ситу-
а ци ја у општи ни.

- На нашу сре ћу епи де-
ми ја јења ва, а током про-
те клог викен да је бит но 
сма њен број лица са пози-
тив ним нала зом, и било 
их је 19. У овом тре нут ку 
актив них слу ча је ва има 
310. Надам се да ће вре-
мен ски усло ви и све мере 
само за шти те, које гра ђа ни 
спро во де, дове сти још до 
сма ње ња бро ја обо ле лих, 
рекао је Семе но вић.

Тра ди ци о нал но, нај ма-
ла ђи сугра ђа ни пред Нову 
годи ну доби ја ју паке ти ће, 
које обез бе ди Општи на 
Шид. То ће бити и ове годи-
не у изме ње ним усло ви-
ма,што потвр ђу је и Зоран 
Семе но вић:

- И ове годи не Општи-
на Шид ће доде ли ти паке-
ти ће деци узра ста од 0 до 
10 годи на, пре 30. децем-
бра сви паке ти ћи ће бити 
доста вље ни учи те љи ца ма 
по сели ма, као и у Шиду, 
вас пи та чи це ће то ура ди ти 

у врти ћи ма, а месне зајед-
ни це у шид ској општи не ће 
то ура ди ти за ону децу која 
не поха ђа ју вртић, а мла ђи 
су од 7 годи на. Обез бе ђе но 
је 3170 паке ти ћа.

Пред сед ник Општи не 
Шид Зоран Семе но вић се 
освр нуо и на недав ну посе-
ту пот пред сед ни це Вла де 
Репу бли ке Срби је и мини-
стра кул ту ре Маје Гој ко вић.

- Општи на Шид се захва-
љу је свим људи ма и инсти-
ту ци ја ма које желе да 
нам помог ну. Сигу ран сам 
да Гале ри ја сли ка „Сава 
Шума но вић”  заслу жу је 
да буде дале ко више пре-
зен то ва ни ја и видљи ви ја 
у одно су што јесте и због 
тога смо пред у зе ли мно ге 
про гра ме у 2021. годи ни за 
њену пре зен та ци ју и напу-
шта ње сли ка ван општи не 
Шид. Сли ке Саве Шума-
но ви ћа  се нала зе у нашој 
гале ри ји и зау век ће  оста-
ти у Шиду. Захва љу јем се 
људи ма из Мини стар ства 
кул ту ре и инфор ми са ња 
који желе да нам помог ну, 
а то се пре све га одно си 
на завр ше так депоа у дво-
ри шту Гале ри је и на ком-
плет ну реха би ли та ци ју и 
рекон струк ци ју род не куће 
Саве Шума но ви ћа- рекао је 
Зоран Семе но вић.

Д.Попов

ЗоранСеменовић

при ла го ђе ни су вожњи на 
рав ном тере ну.

Срем ској Митро ви ци је 
покло ње но шест елек трич-
них бици ка ла. Дирек тор 
Цен тра за соци јал ни рад 
„Сава“ Бра ни слав Ву мир је 
15. децем бра уру чио бици-
кле герон то-дома ћица ма. 

– Ових шест бици ка ла ће 
помо ћи герон то-дома ћи-
ца ма и омо гу ћи ти им бржи 
одла зак на терен и оби ла-
зак већег бро ја кори сни-
ка. Наша герон то-услу га 
покри ва, како рурал ни, тако 
и урба ни део гра да. Сто га, 
овај поклон од ГИЗ-а је од 
изу зет ног зна чаја за уна пре-
ђе ње наших услу га. Цен тар 
за соци јал ни рад анга жо вао 
је за сада 13 герон то-дома-
ћи ца, које тре нут но покри-
ва ју 110 кори сни ка. Бици-
кла су наме ње на  герон то-
дома ћи цам, које обу хва та ју 
нај ши ри терен на тери то-
ри ји Срем ске Митро ви це, 
рекао је Вук мир.

Услу га герон то-дона ћи-
ца Цен тра за соци јал ни 
рад није била обу ста вље-
на због епи де ми је и редов-
но се при жа уз пошто ва ње 
свих мера, за чега је Град 
обез бе дио сву нео п ход ну 
помоћ. 

– Овај поклон ће нам 
добро доћи, јер се днев но 
пре ла зи од 10 до 20 кило-
ме та ра, зави сно од кори-
сни ка. Захва љу је мо се 
Цен тру за соци јал ни рад, 
Гра ду Срем ска Митро ви ца. 
Рад ће нам бити олак шан 
и моћи ћемо брже да стиг-
не мо до кори сни ка, Оби ла-
зим засад 10 кори сни ка, то 
се вре ме ном мења, некад 
мање, некад више. Дра-
го ми је што може мо да им 

помог не мо. Помоћ им вео-
ма зна чи, јер мно ги нема-
ју нико га дру гог осим нас, 
рекла је герон то-дома ћи ца 
Борк Лобо жин ски.

Тако ђе, децем бра, 
Општи ни Шид, уру че на су 
чети ри елек трич на бици-
кла, која је у име локал не 
само у о ра ве при мио Небој-
ша Илић, помоћ ник пред-
сед ни ка Општи не.

Про је кат „Услу ге соци-
јал не зашти те за осе тљи ве 
гру пе” реа ли зу ју Мини стар-
ство за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на 
пита ња и Немач ка аген ци ја 
за међу на род ну сарад њу 
(ГИЗ) До кра ја 2020. годи-
не локал ним само у пра ва-
ма уче сни ца ма про јек та 
широм Срби је биће уру че но 
58 елек трич них бици ка ла - 
26 при ла го ђе них брд ским 
пре де ли ма и 32 наме ње на 
рав ни чар ком тере ну.

Мар кус Мајер, вођа овог 
про јек та ГИЗ-а, у сво јој 
изја ви је изра зио задо вољ-
ство што се дона ци јом од 
шест елек трич них бици ка-
ла олак ша ва рад герон то-
дома ћи ца. 

– Помоћ у кући за ста ри-
ја лица јед на је од нај че шће 
кори шће них услу га соци-
јал не зашти те. Вео ма нам 
је дра го што ћемо дона ци-
јом елек трич них бици ка-
ла подр жа ти  запо сле не у 
соци јал ној зашти ти и тиме 
олак ша ти дола зак до кори-
сни ка, а има ти и пози ти ван 
ефе кат на зашти ту живот-
не сре ди не. Чиње ни ца да 
су бици кли про из ве де ни у 
Срби ји је додат ни бонус, јер 
тиме подр жа ва мо и раз вој 
дома ће зеле не еко но ми је, 
рекао је Мар кус Мајер.

НебојшаИлићидонацијаГИЗ-а
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Функционалнибуџет
занареднугодину
У сали Кул тур но-обра-

зов ног цен тра,  18. 
децем бра одр жа на је 

сед ни ца Скуп шти не Општи-
не Шид, а одбор ни ци су 
рас пра вља ли и одлу чи ва ли 
о седам тача ка, које су биле 
на днев ном реду. Сва ка-
ко, нај зна чај ни ја је одлу ка 
о буџе ту општи не за 2021. 
годи ну која је усво је на. Због 
епи де ми о ло шке ситу а ци-
је и вели ког бро ја инфи ци-
ра них рад ни ка Општи не,  
изве сти лац је по овој тач ки 
днев ног реда био  пред сед-
ник Општи не Шид Зоран 
Семе но вић.

-Про јек то ва ни буџет за 
сле де ћу годи ну је 1.242 
000.000 дина ра. Буџет јесте 
кон зер ва ти ван и ште дљив. 
Пре све га, засно ван је на 
прин ци пу пра вич но сти рас-
по де ле сред ста ва пре ма 
нај у гро же ни јим кате го ри ја-
ма како ста нов ни штва, тако 
и уста но ва које воде бри-
гу о деци, кул ту ри и све му 
оно ме што ће бити  важно 
да се нико од наших гра-
ђа на не осе ти угро же ним 
због сма ње ња при ли ва, 
који има мо у буџе ту. Буџет 
је мањи за око 500 мили о-

на у одно су на прет ход ну 
годи ну. Руко во ди ли смо се 
тиме да све што је бит но и 
све по чему тре ба да функ-
ци о ни ше Општи на Шид 
и да гра ђа ни схва те да је 
ово функ ци о нал ни буџет и 
како бисмо могли да одр-
жи мо ста бил ност систе ма у 
овим тешким усло ви ма иза-
зва ним епи де ми јом коро-
на-виру са.Одбор ни ци су 
одлу ку и буџе ту подр жа ли 

јед но гла сно, као и гра ђа ни 
који су уче ство ва ли у њего-
вој изра ди, рекао је Семе-
но вић.

 На сед ни ци је усво јен и 
Про грам буџет ског фон да 
за зашти ту и уна пре ђе ње 
живот не сре ди не општи не 
Шид, а доне те су и одлу ке 
о оту ђе њу непо крет но сти 
на ката стар ској пар це ли бр. 
1871/7 у К.О. Вишњи ће во из 
јав не сво ји не општи не Шид 

и Одлу ка о дава њу сагла-
сно сти за укла ња ње стам-
бе них згра да за колек тив но 
ста но ва ње на ката стар ским 
пар це ла ма бр.4136/7 и 
4136/21 у К.О. Шид на којој 
општи на има пра во зајед-
нич ке сво ји не. За дирек-
то ра Кул тур но-обра зов ног 
цен тра име но ван је Срђан 
Мале ше вић, који је и до 
сада оба вљао ту функ ци ју.

Д.Попов

ЗоранСеменовић

ПОДЕЛАНОВОГОДИШЊИХПАКЕТА

Радостзамалишане
Као што је било наја вље но,  18. децем бра на 

тери то ри ји општи не Шид подељенo  је пре ко 
три хиља де ново го ди шњих паке ти ћа за сву 

децу узра ста до 10 годи на ста ро сти. Због тре нут-
не епи де ми о ло шке ситу а ци је, поде ла паке ти ћа је 
орга ни зо ва на у шко ла ма и врти ћи ма, а деца која 
нису обу хва ће на пред школ ским и школ ским про-
гра мом паке ти ће су могла да пре у зму у про сто-
ри ја ма месне зајед ни це на чијој тери то ри ји живе.

-Локал на само у пра ва је и ове годи не, иако се 
тре нут но цела држа ва па и наша општи на нала-
зи у тешкој ситу а ци ји, успе ла да обез бе ди 3. 170 
ново го ди шњих паке ти ћа за сву децу узра ста од 
ново ро ђен че та до 10 годи на ста ро сти. Општи на 
Шид је јед на од рет ких у Репу бли ци Срби ји, која 
обез бе ђу је паке ти ће за сву децу и ту ће прак су 
наста ви ти и у будућ но сти. Циљ нам је да обра-
ду је мо сву нашу децу скром ним паке ти ћем и на 
тај начин им се захва ли мо за све оно што чине за 
нас. Деца су наша нај ве ћа радост и наша будућ-
ност, изја вио је пред сед ник општи не Шид Зоран 
Семе но вић.

Д.Попов
ЗоранСеменовићинајмлађисановогодишњимпакетима
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ПРОЈЕКАТ„БРИГАЗАДЕЦУЈЕЗАЈЕДНИЧКАОДГОВОРНОСТ“

Бригазадецу
увремепандемије

„Бри га за децу је зајед нич ка одго-
вор ност“ је про је кат који Oпш тина Шид 
реа ли зу је у парт нер ству са Пред школ-
ском уста но вом „Јели ца Ста ни ву ко вић 
Шиља”, Цен тром за соци јал ни рад, 
Црве ним крстом и шид ским Домом 
здра вља, а уз подр шку Мини стар ства 
про све те, нау ке и тех но ло шког раз во-
ја. Он је део вели ког про јек та „Инклу-
зив но пред школ ско вас пи та ње и 
обра зо ва ње”, који се финан си ра сред-
стви ма зај ма Свет ске бан ке и његов 
глав ни циљ је уна пре ђе ње при сту па, 
ква ли те та и јед на ко сти пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња за сву децу 
од рође ња до узра ста од шест и по 
годи на, уз посе бан нагла сак на децу из 
мате ри јал но угро же них поро ди ца.

Про је кат је почео у окто бру 2019. 
годи не, а завр ши ће се кра јем сеп тем-
бра 2021.

- Оно што нас је под ста кло да се 
при ја ви мо на овај позив је зва ни чан 
пода так Цен тра за соци јал ни рад, по 
којем је број мате ри јал но угро же них 
поро ди ца са децом узра ста од рође-
ња до 6,5 годи на у пора сту и чиње-
ни ца да је вео ма мали број ове деце 
обу хва ћен пред школ ским вас пи та њем 
и обра зо ва њем. Про блем је велик, јер 
се деша ва да роди те љи упи су ју децу 
у пред школ ске гру пе са шест годи на, у 
које она дола зе недо вољ но соци ја ли-
зо ва на и спрем на за пола зак у шко лу. 
Деша ва се, тако ђе, да та деца има ју 
оску дан ниво општих зна ња, што се 

непо вољ но одра жа ва на њихов напре-
дак у шко ли,

рекла је Бра ни мир ка Риђо шић, коор-
ди на тор про јек та.

Због све га тога, овај про је кат инклу-
зив ног пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња, пред ви ђа број не ради о-
ни це, како са децом, тако и са њихо-
вим роди те љи ма, број не инфор ма тив-
не кам па ње о зна ча ју раног раз во ја 
деце, здрав стве ној нези, као и одго-
ва ра ју ћим услу га ма зајед ни це, које су 
њима на рас по ла га њу, а о који ма нису 

довољ но инфор ми са ни. Како вели ки 
број њих није у могућ но сти да при су-
ству је поје ди ним деша ва њи ма, која су 
пла ни ра на да се орга ни зу ју у Шиду, 
кроз про је кат је обез бе ђе но ком би 
вози ло, којим је реше но пита ње пре-
во за деце и роди те ља из сео ских сре-
ди на.

Вози ло је испо ру че но 28. фебру а ра 
2020. годи не, и том при ли ком је пред-
став ни ца Мини стар ства про све те, нау-
ке и тех но ло шког раз во ја Сања Штр-
бац Мусмар уру чи ла кљу че ве ком би ја 
са 17 места.

Епи де ми ја иза зва на виру сом коро на 
је ути ца ла на реа ли за ци ју про јек та, јер 
оку пља ње већег бро ја људи у затво ре-
ном про сто ру није било могу ће. Пла ни-
ра не ради о ни це и вели ке инфор ма тив-
но еду ка тив не кам па ње су изо ста ле, 
али про јект ни тим је успео да кроз кућ-
не посе те бла го вре ме но инфор ми ше 
роди те ље о про јек ту „Бри га за децу је 
зајед нич ка одго вор ност“ и ука же им на 
важност раног раз во ја. Вас пи та чи це су 
путем вибер гру па ради ле са децом и 
успо ста ви ле редо ван кон такт са роди-
те љи ма. Пре ко теле фо на се одго ва-
ра ло на све недо у ми це роди те ља и 
дава на су упут ства за рад код куће. 
Епи де ми о ло шке мере за бор бу про тив 
коро на-виру са су се мора ле пошто-
ва ти, али то није спре чи ло про јект ни 
тим да изме ни дина ми ку реа ли за ци је 
актив но сти и рад са децом орга ни зу-
је на начин како тре нут на ситу а ци ја 
дозво ља ва. Вас пи та чи из сео ских сре-
ди на и Шида су ради ли, како са децом 
која од пре поха ђа ју ПУ, тако и са 
децом из мате ри јал но угро же них поро-
ди ца. Њихо вим зала га њем је пове ћан 
обу хват деце из мате ри јал но угро же-
них поро ди ца пред школ ским про гра-
мом и услу га ма у окви ру пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња.

-Нада мо се да се крај епи де ми је 
нази ре и да ће се све уско ро вра ти-
ти у нор мал не токо ве, тако да и оку-
пља ња деце и роди те ља, ради о ни це, 
инфор ма тив не кам па ње и све оно што 
је пла ни ра но про јек том, буде изво-
дљи во. Веру је мо да ће овај про је кат 
допри не ти изјед на ча ва њу могућ но сти 
за уче ње и раз вој деце из осе тљи вих 
дру штве них гру па, да ће се роди те љи-
ма ука за ти на нео п ход ност раног раз-
во ја деце и важност коју

ће оно има ти за њихо ву будућ ност, а 
саме инсти ту ци је које уче ству ју у овом 
про јек ту ће оја ча ти сво је капа ци те те за 
пру жа ње ова кве врсте услу га,- напо-
ме ну ла је Бра ни мир ка Риђо шић, коор-
ди на тор про јек та.

Д.Попов

БранимиркаРиђошић

Малишаниспремнизапуткавртићу
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Трећинабуџетазаинвестиције

Сед ни ца Скуп шти не општи не 
Бео чин одр жа на је 18. децем-
бра, а пред одбор ни ци ма се 

нашло укуп но 14 тача ка. Том при ли-
ком, усво је на је одлу ка о  буџе ту за 
2021. годи ну. Буџeт зa наред ну гoдину 
сaстojи сe oд прихoдa и примaњa у 
изнoсу oд 653.900.000 динaрa, рaсхoдa 
и издaтaкa у изнoсу oд 718.000.000 
динaрa, буџeт скoг дeфицитa у изнoсу 
oд 64.100.000,00 динaрa. Буџeт-
ски дeфицит  ћe сe финaнсирaти из 
примaњa oд прoдaje финaнсиjскe 
имoвинe у изнoсу oд 300.000,00 динaрa 
и нeутрoшeних срeдстaвa из прeтхoднe 
гoдинe у изнoсу oд 63.800.000,00 
динaрa. Како је рекла пред сед ни ца 
Општи не Мир ја на Мале ше вић Мил кић 
у буџе ту је акце нат ста вљен на инфра-
струк ту ру, обра зо ва ње и соци јал ну 
зашти ту.  

‒ Чак 32,35 про цен та буџе та је скон-
цен три са но на инве сти ци је и набав ку 
опре ме. Буџе том за 2021. годи ну су 
одво је на сред ства за купо ви ну уџбе-
ни ка за прва ке. Нај бо љи уче ни ци ће 
бити подр жа ни уве ћа њем сти пен ди ја 
са седам на десет хиља да дина ра,  а 
пред ви ђе но је да се сту дент ске сти-
пен ди је уве ћа ју са седам на 15 хиља да 
дина ра. У пла ну је да се реши про блем 
Пред школ ске уста но ве „Љуба Стан ко-
вић” и то доград њом и рекон струк ци-
јом објек та, али и оса вре ме њи ва њем 
опре ме. Јед на од нови на је про је кат 

који омо гу ћа ва уче шће гра ђа на у доно-
ше њу одлу ке о буџе ту и то кроз про-
је кат пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња. 
Гра ђа ни ма је пону ђен низ про је ка та, а 
сво јим гла са њем су иза бра ли један у 
који ће Општи на инве сти ра ти. Када је 
реч о инве сти ци ја ма, пла ни ран је завр-
ше так спорт ске хале у Раков цу, као и 
реха би ли та ци ја ули ца у свим насе ље-
ним мести ма. У пла ну је и изград ња 
јав ног осве тље ња у Све то сав ској ули-

ци у Бео чин Гра ду у поте зу од ауто-
бу ске ста ни це до капи је пред у зе ћа 
„Лафарж”. У Ново град њи у Бео чин Гра-
ду пла ни ра но је реша ва ње про бле ма 
пар кин га. Јед на од већих инве сти ци ја 
је изград ња и завр ше так при ста ни шта 
у Бано што ру, док је један од нај ве ћих 
при о ри те та изград ња кана ли за ци о не 
мре же у Раков цу, Бано што ру и Бео чин 
Селу, иста кла је пред сед ни ца Општи не 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић.

Тако ђе, у свом обра ћа њу одбор ни-
ци ма, пред сед ни ца Општи не се освр-
ну ла на рад локал не вла сти у прет ход-
них шест месе ци, отка да је Соци ја ли-
стич ка пар ти је Срби је дошла на власт 
у Бео чи ну. Како је иста кла, локал на 
само пу ра ва је у иза зов ној годи ни услед 
епи де ми је коро на-виру са, успе ла пре-
ко кон кур са Мини стар ства при вре де 
да обез бе ди пет мили о на дина ра за 
дез ин фек ци ју јав них повр ши на и обје-
ка та. Тако ђе, дода ла је да је Општи на 
апли ци ра ла на неко ли ко кон кур са при 
Мини стар ству про све те, Покра јин ском 
секре та ри ја ту за спорт и омла ди ну и 
Покра јин ском секре та ри ја ту за гра-
ђе ви нар ство, енер ге ти ку и сао бра ћај. 
Када је реч о инфра струк ту ри, и ту се 
мно го ура ди ло. Поста вљен је сема фор 
на рас кр сни ци у Раков цу, асфал ти ра на 
је Фру шко гор ска ули ца у Лугу, а свим 
месним зајед ни ци ма  је поде љен стру-
га ни асфалт како би се насуо тамо где 
је нео п ход но,  рекон стру и са но је деч је 

МирјанаМалешевићМилкић

СедницаСкупштинеопштине



3523. DECEMBAR 2020.  M NOVINE

игра ли ште у Бео чин Селу, и то су само 
неки од инфра струк тур них про је ка та, 
који су реа ли зо ва ни у овој годи ни. 

Мир ја на Мале ше вић Мил кић је дода-
ла да је Цен тар за кул ту ру, спорт и 
тури зам на челу са новом дирек то-
ри цом Ива ном Бран ков реа ли зо вао 
низ про гра ма у окви ру Деч је неде ље 
и Дана општи не. Еко ло ги ја је област 
којој ће се дава ти више зна ча ја у 
наред ном пери о ду. Укло ње не су мно ге 
дивље депо ни је, а Бео чин је недав но 
био и део про јек та „Зеле на Срби ја”, 
када је испред Дома за кул ту ру поса-
ђе но дрве ће. Тако ђе, пред сед ни ца се 
освр ну ла и на рад Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Бео чин” и Јав ног пред у зе ћа 
„Топла на”, рекав ши да посто је вели ки 
про бле ми у њихо вом посло ва њу. 

‒ ЈКП „Бео чин” зах те ва озбиљ но 
реструк ти ра ње. Број ни поте зи, који су 
чиње ни у прет ход ном пери о ду су ту 
ситу а ци ју само погор ша ли. У пери о ду 
тех нич ке Вла де, по искљу чи во пар-
тиј ском кри те ри ју му шесто ро лица је 
засно ва ло рад ни однос у ЈКП „Бео чин”. 
То је терет, који ни боље орга ни зо ва-
но и про фи та бил но пред у зе ће не би 
издр жа ло. ЈП „Топла на” има дуг од 90 
мили о на дина ра. Ту нам сле ди нај ве ћи 
и нај те жи рад, иста кла је пред сед ни ца 
на кра ју свог изла га ња.

Руко во ди лац Оде ље ња за буџет и 
финан си је Дра ган Гли го рић је одбор-
ни ци ма пред ста вио буџет за наред ну 
годи ну. Он је рекао да ће на осно ву 
упут ства Мини стар ства за финан си-
је бити финан си ра но 16 про гра ма. За 
пред школ ско вас пи та ње је опре де ље-
но 139.074.000 дина ра и та сред ства су 
наме ње на за редов но функ ци о ни са ње 
те уста но ве, као и доград њу и рекон-
струк ци ју објек та у Бео чи ну. За кому-
нал ну делат ност пла ни ра на сред ства 
су 82 мили о на дина ра, а за сао бра ћај-
ну инфра струк ту ру 72 мили о на дина ра. 

‒ Пла ни ра ни су при хо ди са пове ћа-
њем изнад про јек то ва ног номи нал-
ног раста у 2021. годи ни од 8,8 посто. 
Обра зло же ње ова ко уве ћа них при хо да 
у поре зи ма на дохо дак, добит и капи-
тал не добит ке се обја шња ва у чиње ни-
ци пове ћа ња запо сле но сти неза по сле-
них лица услед инве сти ци о них актив-
но сти у Бео чи ну и Новом Саду, већег 
обу хва та обве зни ка поре за на имо ви ну 
прав них и физич ких лица и напла те 
дуго ва ња из рани јег пери о да, про јек-
то ва них пове ћа ња на гру пи поре за на 
добра и услу ге услед бољих послов них 
резул та та у току 2020. годи не. У окви-
ру поре за на дохо дак, добит и капи тал-
не добит ке, укуп но пла ни ра ни при хо ди 
изно се 293.721.000 дина ра, казао је 
Гли го рић.

Сред ства резер ве су пла ни ра на у 
изно су од 8.100.000 дина ра, од чега 
је стал на буџет ска резер ва 100.000,00 
дина ра, а теку ћа буџет ска резер ва 
8.000.000 дина ра. 

Одлу ку о буџе ту за 2021. годи ну нису 
подр жа ли одбор ни ци Срп ске напред не 
стран ке. 

‒ Одбор ни ци Срп ске напред не 

стран ке нису били укљу че ни у раз го во-
ре о кре и ра њу буџе та за наред ну годи-
ну. Нисмо били позва ни, а сма тра мо 
да смо могли и те како да помог не мо, 
рекао је Лука Апић, шеф одбор нич ке 
гру пе Срп ске напред не стран ке.

Мир ја на Мале ше вић Мил кић иста-
кла да су свим одбор ни ци ма вра та 
Општин ске упра ве увек отво ре на, без 
обзи ра на поли тич ку при пад ност.

На овој сед ни ци је дирек тор ЈП 
„Топла на” Вла ди мир Михић раз ре шен 
дужно сти, а на њего во место је име-
но ван Јован Свир че вић. Овај пред-
лог, тако ђе, нису подр жа ли одбор ни-
ци СНС-а. Лука Апић је том приликом 
рекао да је директор Владимир Михић 
дао све од себе како би се побољшао 
рад тог предузећа и да је требало и 
он да буде позван на седницу како  
би изнео стање у ЈП „Топлана“. Након 
тога су одборници СНС-а напустили 
седницу.

Одбор ни ци су усво ји ли пред лог 
кадров ског пла на Општин ске упра ве 
и Пра во бра ни ла штва за наред ну годи-
ну, пред лог Декла ра ци је о уло зи функ-
ци је упра вља ња људ ским ресур си ма, 
затим, пред лог одлу ке о пла та ма и 
накна да ма функ ци о не ра, слу жбе ни ка 
на поло жа ју, одбор ни ка, чла но ва над-
зор них и управ них одбо ра и рад них 
тела орга на Општи не. Тако ђе, усво јен 
је пред лог о локал ним кому нал ним 
так са ма, про грам оту ђе ња и дава ња 
у закуп гра ђе вин ског земљи шта у јав-
ној сво ји ни, пред ког одлу ке о доно ше-
њу изме на и допу на ПДР-а насе ља 
Бео чин, пред лог одлу ке о при сту па њу 
изра ди Пла на раз во ја општи не, пред-
лог одлу ке о изме на ма и допу на ма 
одлу ке о ускла ђи ва њу осно вач ког акта 
ЈКП „Бео чин”. Одбор ни ци су изгла са-
ли и пред лог реше ња о раз ре ше њу и 
име но ва њу пред сед ни ка и чла на Над-
зор ног одбо ра ЈКП „Бео чин” и пред лог 
реше ња о раз ре ше њу и постав ња њу 
чла на Општин ског шта ба за ван ред не 
ситу а ци је.  З.Поповић

фото:Б.Туцаковић
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Објекатпомеридеце
Пред сед ник Општи не Пећин ци 

Сини ша Ђокић, који је у прат њи 
заме ни ка Зора на Вој ки ћа, у 

сре ду 16. децем бра, оби шао радо ве 
на изград њи новог објек та Пред школ-
ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ у Шима нов ци ма, изја вио је 
након оби ла ска да са при во ђе њем 
кра ју гру бих гра ђе вин ских радо ва на 
дру гој и тре ћој фази про јек та тек сада 
може да се сагле да коли ко је импо-
зан тан овај обје кат вре дан 220 мили-
о на дина ра.

– Нови вртић је гра ђен по мери 
деце, а биће опре мљен у скла ду са 
нај са вре ме ни јим стан дар ди ма, тако 
да ће шима но вач ки мали ша ни са ужи-
ва њем дола зи ти у вртић, а настав но 
осо бље ће има ти иде ал не усло ве за 
рад. Иако пан де ми ја коро на-виру са 
оте жа ва орга ни зо ва ње посла, радо ви 
напре ду ју добро и ако не буде напре-
дви ђе них окол но сти радо ви ће бити 
завр ше ни кра јем јуна, а обје кат ће у 
новој школ ској годи ни бити у пот пу но-
сти спре ман да доче ка децу – рекао је 
Ђокић.

Он је оце нио да је епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја у Пред школ ској уста но ви 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ под кон-
тро лом и да се рад у свих 15 обје ка та 
ове уста но ве на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не одви ја без већих про бле ма.

– Има мо чети ри вас пи та ча, који су 
пози тив ни на коро на-вирус и један 
број деце, који тре нут но не дола зе у 
вртић, јер су им роди те љи зара же ни, 
али успе ли смо да пре ра спо ре ди мо 
настав ни кадар и да обез бе ди мо 
функ ци о ни са ње врти ћа у свим насе-
љи ма. У Шима нов ци ма смо, у дого во-
ру са роди те љи ма, одре ди ли при о ри-

те те тако да су прво упи са на деца 
којој су оба роди те ља запо сле на. Са 
завр шет ком новог врти ћа више неће-
мо мора ти да при бе га ва мо ова квим 
мера ма, јер ће места бити за сву 
децу, а наша општи на ће бити јед на 
од ређих у који ма не посто је листе 
чека ња за упис у вртић– пору чио је 
први човек пећи нач ке Општи не.

Протеклогвикенда22случајаинфекције
Током викен да у општи ни Пећин ци је потвр ђе но 22 нова 

слу ча ја инфек ци је виру сом коро на, седам у субо ту и 15 у 
неде љу. За то вре ме је оба вље но укуп но 118 пре гле да, а на 
коро на-вирус је тести ра но 57 паци је на та са симп то ми ма 
респи ра тор них инфек ци ја.

Иако је током прет ход не неде ље у пећи нач кој општи ни 
реги стро ван нешто мањи број слу ча је ва зара зе, а и број 

првих пре гле да је сма њен у одно су на кон трол не пре гле де, 
у Шта бу за ван ред не ситу а ци је општи не Пећин ци нагла ша-
ва ју да епи де ми о ло шка ситу а ци ја још увек није ста бил на и 
апе лу ју на гра ђа не да и даље пошту ју све про пи са не мере 
зашти те од шире ња инфек ци је. У Шта бу стра ху ју да би због 
обе ле жа ва ња Све тог Нико ле током ове неде ље поно во 
могло да дође до пора ста бро ја зара же них.
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УређенебанкинеодСибачадоПећинаца
У поне де љак, 14. децем бра, у Сиба чу су 

завр ше ни радо ви на уре ђе њу бан ки на дуж пута 
од цен тра насе ља до оби ла зни це око Пећи на-
ца. Како нам је рекао пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Сибач Ђор ђе Сми ља нић, због тога 
што су бан ки не на овој део ни ци пута биле 
вишље од коло во за вода од атмос фер ских 
пада ви на није могла да оти че, па су вели ке 
коли чи не воде дани ма оста ја ле на самом коло-
во зу.

– То је дово ди ло до бржег про па да ња асфал-
та, посеб но у зим ском пери о ду, када се на тим 
мести ма ства рао лед који, поред тога што пред-
ста вља опа сност за воза че, додат но оште ћу је 
асфалт и пове ћа ва тро шко ве одр жа ва ња пута. 
Захва љу ју ћи раз у ме ва њу пећи нач ке локал не 
само у пра ве у послед њих неко ли ко дана вишак 
земље је укло њен са бан ки на, па вода поно во 
може несме та но да оти че, што ће бити олак ша-
ње и за воза че и за пута ре – изја вио је Сми ља-
нић.

Општинаиовегодинеобрадовала
малишанепакетићима

У све три основ не шко ле и пред-
школ ској уста но ви у свих пет на-
ест насе ља пећи нач ке општи-

не, нај мла ђи су 18. децем бра, ужи-
ва ли у ново го ди шњој атмос фе ри уз 
паке ти ће и Деда Мра за. Доду ше, у 
мало изме ње ним окол но сти ма због 
тре нут не епи де ми о ло шке ситу а ци је. 
Наи ме, као и сва ке годи не Општи на 
Пећин ци је обез бе ди ла сред ства за 
1522 ново го ди шња паке ти ћа за децу 
из Пред школ ске уста но ве и основ це 
од првог до четвр тог раз ре да у свих 
15 насе ља пећи нач ке општи не, за 

децу која поха ђа ју спе ци јал на оде-
ље ња у Купи но ву и Пећин ци ма, 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, као и за децу без роди тељ ског 
ста ра ња.

Дуго го ди шња је тра ди ци ја у општи-
ни Пећин ци да пред став ни ци локал-
не само у пра ве лич но уру чу ју паке ти-
ће мали ша ни ма, али због пан де ми је 
коро на виру са та тра ди ци ја је ове 
годи не изо ста ла. 

‒ Поде ла ново го ди шњих паке ти ћа 
деци је јед на од нај леп ших оба ве-

за које има мо као чел ни ци локал не 
само у пра ве, али ове годи не мора-
ли смо да ста ви мо здра вље деце на 
прво место. Нарав но, паке ти ћи су сти-
гли до сва ког дете та у нашој општи-
ни и сигур ни смо да су се мали ша ни 
обра до ва ли, једи но смо ми оста ли 
ускра ће ни за јед но лепо дру же ње са 
децом. Али, нада мо се да ћемо већ 
сле де ће годи не моћи да наста ви мо 
тра ди ци ју и да у ново го ди шњим пра-
зни ци ма ужи ва мо зајед но са мали ша-
ни ма – пору чио је пред сед ник општи-
не Пећин ци Сини ша Ђокић.
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ПрипремезаБожићкод
старопазовачкихСловака
Сло ва ци су се наста ни ли у Ста-

рој Пазо ви пре 250 годи на и од 
самог дола ска негу ју сво је оби-

ча је по гре го ри јан ском кален да ру, а 
про сла ва Божи ћа сигур но је јед на од 
нај ста ри јих тра ди ци ја.  Икао сушти на 
оста је иста, годи на ма су се неки оби-
ча ји мења ли у сми слу при ла го ђа ва ња 
савре ме ном живо ту, што се нај ви ше 
одра зи ло на при пре му све ча не трпе-
зе и кола ча и на укра ша ва ње дома. 

Ана Сла мај се сећа оби ча ја из свог 
детињ ства, и успо ме не на овај пра-
зник су вео ма лепе и иза зи ва ју јаке 
емо ци је. 

‒ У поре ђе њу са данашњом јел ком, 
она некад није била ова ко бога та, али 
мени је била лепа.  Увек сам има ла 
пра ву јел ку, а на њу смо ста вља ли 
бом бо не у шаре ним папи ри ма, ора хе 
уви је не у фоли ју,  суве смо кве и шљи-
ве, а кома ди ћи вате су пред ста вља ли 
сне жне паху ље и ја сам била због тога 
радо сна, каже Ана Сла мај.

У сусрет Божи ћу, на Бад њи дан се 
кува ло и спре ма ло, али тако да буде 
за неко ли ко дана, и да на сам пра зник 
дома ћи ца  може да одмо ри.  

‒ Кува ла се сар ма, неко је спре мао 
кисе ли купус, свињ ско пече ње, дома-
ће коба си це. Некад још у дав ни ја вре-
ма на чула сам да су се спре ма ли и 
резан ци са маком, али моја мама то 
није кува ла тог дана. Вече ра ло се увек 
на Бад ње вече, тек након дола ска из 
цркве, или ко није ишао у цркву, након 
што су цркве на зво на огла си ла крај 
све ча не литур ги је, при се ћа се Ана.  

Овај део оби ча ја је сачу ван до 
дана шњих дана, али мало се изме ни-
ла трпе за, тако да се сада у мно гим 
поро ди ца ма тра ди ци о нал но за Бад-
ње вече спре ма риба.  Што се тиче 

кола ча, некад су то биле само шапи-
це са ора си ма, вани ли це, облан де и 
пита од бун де ве и  сиром, а данас у 
мно штву реца па та сва ка се дома ћи-
ца тру ди да напра ви спе ци ја ли те те 
по вољи уку ћа на. Важно је да нај у жа 
поро ди ца буде те вече ри на оку пу и то 
је сушти на пра зни ка. За  Бад ње вече 
се није ниг де ишло, осим оних који 
су пева ју ћи цркве не песме о рође њу 
Ису са Хри ста, посе ћи ва ли род би ну и 
ком ши је.  

Први дан Божи ћа је тра ди ци о нал-
но био одре ђен за већа поро дич на 
оку пља ња, и нарав но за коле да ре. 
Деца су дола зи ла код род би не са 
сво јим песми ца ма за чега су доби ја-
ла даро ве, али опет некад је  то све 
било мно го скром ни је,  каже  наша 
саго вор ни ца,  сма тра ју ћи,  да су тад 

срца људи била пуни ја.  
‒ Као деца радо ва ли смо се покло-

ни ма и паке ти ћи ма, иако је у њима 
било мало ора ха, помо ран џе, јабу ке, 
дома ћи кола чи и по који динар, али 
нама то мно го зна чи ло, каже Ана. 

Још један од оби ча ја који се негу је 
у Ста рој Пазо ви јесте уза јам но пошто-
ва ње два наро да, Сло ва ка и Срба, 
који у свом више де це ниј ском сужи во-
ту јед ни дру ги ма чести та ју пра зни ке 
и посе ћу ју се наиз ме нич но како би са 
сво јим ком ши ја ма поде ли ли радост 
коју све чар ски дани доно се.  Нажа-
лост, ове годи не, ће због епи де ми је 
коро нав-иру са ових посе та сигур но 
бити мање, што никог не раду је, али 
лепе жеље и честит ке увек се могу 
упу ти ти теле фо ном или посред ством 
дру штве них мре жа.

ОлтарсуСловачкојцркви

АнаСламај
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Репу бли ка Срби ја
Ауто ном на  Покра ји на  Вој во ди на

Град  Срем ска  Митро ви ца
ГРАДСКАУПРАВА

ЗАСОЦИЈАЛНУЗАШТИТУИ
ЗАШТИТУЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

На осно ву чла на 81. Зако на о зашти ти живот не сре ди-
не ( „Сл.гла сник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 
72/09-др.закон и 43/11-одлу ка УС) и чла на 20. Зако на о 
про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла-
сник РС”,  број 135/2004 и 36/2009)

ОГЛАШАВАСЕ
јав ни увид ажу ри ра не Сту ди је о про це ни

ути ца ја на живот ну сре ди ну 
пројектарадио-базнастаницамобилнe
телефонијe“SMU129SML129SMO129SM

Istok“

Ажу ри ра на Сту ди ја о про це ни ути ца ја, пројекта –
радио-базнастаницамобилнeтелефонијe“SMU129
SML129SMO129SMIstok“чије поста вља ње се пла-
ни ра на ката стар ској пар це ли бр.9069/3 к.о.Срем ска 
Митро ви ца.

Носи оц  про јек та  је Пред у зе ће за теле ко му ни ка ци је  
“Теле ком Срби ја”А.Д.  Таков ска 2 , Бео град, Дирек ци ја 
за тех ни ку, Буле вар Умет но сти 16а, Бео град.

Обра ђи вач  ажу ри ра не Сту ди је од новем бра 2020. 
годи не  је W-LINE d.o.o. , Ауто пут за Загреб 22, Бео-
град - Земун

Ажурирана Студија о процени утицаја, про јек та – 
радио-базна ста ни ца мобил не теле фо ни је “SMU129 
SML129 SMO129 SM Istok“, чија реализација  се 
планира на катастарској парцели бр. 9069/3 к.о.Срем-
ска Митро ви ца, на територији Града Сремска 
Митровица, на животну средину, садржи податке: опис 
локације на којој се планира извођење пројекта, опис 
пројекта, приказ  главних алтернатива које је носилац 
пројекта разматрао, приказ стања животне средине на 
локацији и ближој околини (микро и макро локација), 
опис могућих значајних утицаја пројекта на животну 
средину, процену утицаја на животну средину у случају 
удеса, опис мера предвиђених у циљу спречавања, 
смањења и, где је то могуће, отклањање сваког 
значајнијег штетног утицаја на животну средину, 
програм праћења утицаја на животну средину,  
нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) 
до 9), подаци о техничким недостацима или непостојању 
одговарајућих стручних знања и вештина или 
немогућности да се прибаве одговарајући подаци.

На осно ву чла на 20. Зако на о про це ни ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС”, 135/2004 и 
36/2009) oдржаће се:

1.ЈАВНИ УВИД сту ди је у тра ја њу од 20 дана од 
24.12.2020. годи не до  14.1.2021. годи не.

Сту ди ја ће бити изло же на на јав ни увид сва ког рад-
ног дана од 9-14 часо ва у  холу згра де Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

Све бли же инфор ма ци је о месту изла га ња и потреб-
на обја шње ња про јек та могу се доби ти у Град ској 
упра ви за соци јал ну зашти ту и зашти ту живот не сре-
ди не.

Физич ка и прав на лица могу доста ви ти при мед бе на 
сту ди ју у писа ном обли ку Град ској упра ви за соци јал ну 
зашти ту и зашти ту живот не сре ди не.

2.ЈАВНАПРЕЗЕНТАЦИЈАИ ЈАВНАРАСПРАВА о  
ажу ри ра ној Сту ди ји о про це ни утицајa 21.1.2021. годи-
не у Срем ској Митро ви ци у про сто ри ја ма Град ске куће 
Гра да Срем ска МИтро ви ца,  ули ца  Све тог Дими три ја  
број 13 у 11,00 часо ва

Одбојкашице„Јединства“
уполуфиналукупа

Одбој ка ши це „Једин ства“ 
из Ста ре Пазо ве игра ће у 
полу фи на лу 55. Купа Срби-
је пошто су у четврт фи на лу 
биле успе шни је од „Пар ти-
зан Соке ра“, захва љу ју ћи 
бољем поен колич ни ку. У 
реванш мечу четврт фи на-
ла Пар ти зан Сокер је у сре-
ду, 16. децем бра у Ста рој 
Пазо ви побе дио Једин ство 
са 3:2, по сето ви ма 25:19, 
26:24, 21:25, 15:25 и 15:13, 

али је пла сман у полу фи на-
ле оства ри ло „Једин ство“, 
које је у првом мечу сла ви-
ло са 3:2, али уз бољи поен 
колич ник у обе утак ми це 
поје ди нач но. У полу фи на-
лу 55. Купа Срби је у кон ку-
рен ци ји одбој ка ши ца игра ће 
„Уб“, „ТЕНТ“ из Обре нов ца, 
„Желе зни чар“ из Лај ков ца и 
„Једин ство“ из Ста ре Пазо-
ве.

Д.Г.

Посадисвојхлад
У Кан це ла ри ји за мла-

де Општи не Ста ра Пазо-
ва  у пери о ду од 14. до 16. 
децем бра, деље не су  сад-
ни це јасе на, гра ђа ни ма који 
су се рани је при ја ви ли за 
уче шће у акци ји „Поса ди 
свој хлад”. Сад ни це су дона-
ци ја дру штве но одго вор них 
ком па ни ја, парт не ра који су 
се ода зва ли пози ву да уче-
сту ју у овој акци ји Зеле ног 
раз вој ног цен тра из Срем-
ске Митро ви це, који је пред-
став ник за Срби ју „Let`s Do 
It и „Tril lion Tre es“. Од 30.000 

сад ни ца јасе на, коли ко је 
поде ље но ове годи не, у 
Ста ру Пазо ву је сти гло око 
300 за гра ђа не ове општи-
не, али и Руме и Батај ни це, 
а посред ник је општин ска 
Кан це ла ри је за мла де. Гра-
ђа ни  су доби ли и упут ства 
како поса ди ти дрво са вези-
цом на коју могу да упи шу 
име и датум сад ње, након 
које има ју оба ве зу да се 
фото гра фи шу поред ста бла 
и поша љу адми ни стра то ру 
акци је.

З.К.

МаријаВршка
поновонаграђена

Одбор за инфор ми са ње 
Наци о нал ног већа сло вач ке 
наци о нал не мањи не, Сло-
вач ки изда вач ки цен тар и 
редак ци ја дечи јег часо пи са 
„Зор нич ка“ (Дани ца)  и ове 
годи не обја ви ли су књи-
жев ни кон курс за ауто ре 
из Вој во ди не, који пишу за 
децу на сло вач ком јези ку. 
У кон ку рен ции је било осам 
ауто ра у кате го ри ји пое зи је 
и чети ри ауто ра у кате го ри-
ји про зе. Струч ни тро чла ни 

жири одлу чио  је да ће за 
пое зи ју награ ди ти само јед-
но тре ће место и то Мари ју 
Вршку из Ста ре Пазо ве, која 
је исто вре ме но осво ји ла и 
дру го место за про зу. Чла-
но ви коми си је похва ли ли су 
пре све га Мари ји ну иде ју да 
тек сто ве осве жи и гра фи ка-
ма, што у вој во ђан ској лите-
ра ту ри за децу није уоби ча-
је но. Мари ја Вршка је води-
тељ и нови нар  РТВ Ста ра 
Пазо ва. Д.Г.
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ПОЉОПРИВРЕДНАСТРУЧНАСЛУЖБАРУМА

Нискаоткупнацена
проблемузгајивачајунади
Јед на од мера помо ћи  

Вла де Срби је пољо при-
вред ним про из во ђа чи ма 

тов не јуна ди била је суб вен-
ци ја од 20.000 дина ра сви ма 
који су сво ја  тов на грла пре-
да ли кла ни ца ма у пери о ду од 
5. сеп тем бра до 20. новем бра.

За газдин ства која нису у 
систе му ПДВ-а мак си ма лан 
број јуна ди је био 100 грла, а 
за оне која су у систе му ПДВ-а 
је мак си ма лан број јуна ди за 
који се могао под не ти зах тев 
је био 200 грла.

Зах тев су про из во ђа чи 
могли под не ти и пре ко Пољо-
при вред не струч не слу жбе 
Рума, а како сазна је мо од 
Мир ка Били ћа, саве то дав ца 
за сто чар ство, Пољо при вред-
ној струч ној слу жби се јави ло 
око 100 лица.

 - Мера је била добра, суб-
ве ни цја од 20.000 дина ра по 
грлу је дошла у пра во вре-
ме, јер тре нут на ситу а ци ја на 
тржи шту уоп ште није сјај на. 
Не знам коли ко су људи упу-
ће ни, али је извоз, због епи де-
ми о ло шке ситу а ци је,  гото во 
пот пу но стао. Пону да је вели-
ка, потра жња мала и цена је 
оти шла доле – каже Билић. 

Неке кла ни це су иско ри сти-
ле ту ситу а ци ју и  јед но став но 
су отку пљи ва ле тов на грла по 
цена ма које су дале ко испод 
реал не тржи шне цене и зато 
се јави ло неза до вољ ство код 
пољо при вред них про из во ђа-
ча. Зашто?

- Има ли смо слу ча је ве да 
људи ма сти же рата кре ди-
та и хит но им је био потре-
бан новац, па су мора ли да 
про да ју по тим вео ма ниским 
цена ма од 1,30 до 1,40  евра 
по кило гра му живе ваге. Има-
ли смо такву ситу а ци ју први 
пут после јако дуго годи на, да 
је цена кило гра ма  јуне ти не 
била мал те не као кило гра ма 
сви ње ти не, што је нере ал на 
цена. Она је сада мало пора-
сла, чујем на тере ну да људи 
тре нут но про да ју за 1,80 -1,85 
евра по кило гра му, па када 
се у то укло пи тих додат них 
20.000 дина ра плус  редов на 
суб вен ци ја од 15.000 дина ра, 
то дође на око 2,10-2,15 евра, 
што је већ корект на цена – 
исти че Мир ко Билић. 

Међу тим, сто ча ри ма је 
про блем што тре ба да кре ну 
у про из вод њу, а не зна ју по 
којој цени ће да про да ју, јер је 

сада ситу а ци ја да су вели ке 
осци ла ци је у откуп ној цени у 
току годи не. Зато би тре ба ло 
нешто ура ди ти по том пита њу,  
да При вред на комо ра  или 
Мини стар ство пољо при вре-
де у сарад њи са кла ни ча ри ма 
обез бе де кон ти ну и ран извоз,  
а не да јед не годи не има мо 
извоз и више од 10.000 грла, 
а у неким годи на ма дра стич но 
пад не и до све га 3.000, 4.000 
грла.  

- То дово ди до вари ра ња 
цене, дакле, потре бан је кон-
ти ну и ра но обез бе ђен извоз. 
Ова ситу а ци ја са коро ном је 
тешка и за земљу и за пољо-
при вред ни ке и цео свет. Све 
је ста ло, про мет робе, нов ца 
и услу га, то је сада про блем, 
али је добро што је држа-
ва пре по зна ла тај про блем 
и потру ди ла се да помог не 
пољо при вред ни ци ма. Цена 
и даље није реал на, нада мо 
се да ће држа ва опет сле де ће 
годи не обез бе ди ти пла сман и 
извоз про из во да или ће помо-
ћи додат но неком суб вен ци-
јом директ но пољо при вред-
не про из во ђа че – иста као је 
Мир ко Билић, саве то да вац за 
сто чар ство у ПСС Рума.

О овој ситу а ци ји и суб вен-
ци ја ма за наше нови не је 
гово рио и Сло бо дан Палић из 
Кра ље ва ца који има 26 бико-
ва. 

-  Ако се ова ква ситу а ци ја 
наста ви, пре ки дам са про из-
вод њом. До пре две годи не 
је то била уно сна про из вод-
ња, сада више не. Само теле 
је ску по, а  када се одго ји  не 
може мо са овом тре нут ном 
ценом да покри је мо тро шко-
ве. Да би се рад испла тио, 
цена тре ба да буде мини мал-
но 2,10 евра живе ваге, а сада 
је 1,70 - 1,80 евра.  За ових 
15.000 дина ра сам кон ку ри-
сао  про шле годи не, недав но 
сам добио реше ње  o испла-
ти. Реше ње о суб вен ци ји од 
20.000 дина ра нећу доби ти 
док грла не про дам, а нисам 
их про дао у року. Када будем 
про да вао, да ли ће тада бити 
20.000 или не, то ћу да видим. 
Ако се то не испла ти, мени 
је цела зара да, кад про дам 
бика,  само тих 15.000 дина ра 
суб вен ци је по грлу. И то ако је 
цена корект на – каже Сло бо-
дан.

Он дода је, ако се ова ситу а-
ци ја наста ви, да ће пре ки ну ти 

про из вод њу тов не јуна ди.
 - Ова мера је одлич но 

зами шље на само што нам 
то узму кла ни ча ри, јер они 
одмах за тих 20.000 дина ра 
спу сте цену. На при мер, мој 
при ја тељ је уго во рио на лини-
ји кла ња 3,10 евра, а када је 
дошла ова суб вен ци ја добио 
је  2,90 евра по кило гра ма 
живе ваге – исти че Сло бо дан 
Палић из Кра ље ва ца.

Томи слав Матић из Руме је 
имао седам бико ва за које је 
пре дао зах тев за финан сиј ску 
подр шку од 20.000 дина ра. 

–  30 годи на хра ним бико-
ве, ове сам годи не оду стао. 
Жао ми је, јер сам се толи ко 
дуго бавио тиме, а сада пре-
ки дам. Пре ки нуо сам зато што 
ми доби ја мо суб вен ци је, али 
ових 20.000 дина ра  нисмо 
доби ли ми сто ча ри, него 
кла ни ча ри. Ево како: они су 
одмах спуд ти ли цену за виси-
ну те суб вен ци је. Немам коме 
да про дам бико ве, него сам 
морао дати за оно ли ко коли-
ко кла ни ча ри нуде, ту нема 
пога ђа ња, него како они кажу 
– исти че Матић. 

Он гово ри да су 2018. годи-
не бико ви има ли одлич ну 

Акосеовакваситуацијанастави,прекидамсапроизводњом.
Допредвегодинејетобилауноснапроизводња,садавишене.
Самотелејескупо,акадасеодгојинеможемосаовомтренут-
номценомдапокријемотрошкове.Дабисерадисплатио,цена
требадабудеминимално2,10евраживеваге,асадаје1,70-
1,80евра,кажеСлободанПалић,сточаризКраљеваца

ТомиславМатић,МиркоБилићиСлободанПалић
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цену, да је у јесен узео телад 
коју је пла ћао до 650 евра, а 
када је сле де ће годи не тре-
ба ло да их уто вље не про да, 
нико није хтео да их купи. 

- На при мер, ја сам 2018. 
годи не про дао кла ни ци 
„Недељ ко вић“ у Шашин ци-
ма за 4,10 евра по кило гра му 
чистог меса, те исте јесе ни 
сам купио дру гу телад, а 2019. 
годи не ту телад нико није хтео 
да купи. Ми узга ји ва чи доби ја-
му ту суб вен ци ју, али нам кла-
ни це спу шта ју цене одмах за 
толикu износ.  Ове годи не су 
ми пла ти ли три евра на лини-
ји кла ња. Пре дао сам седам 
бико ва и све папи ре, али још 
нисам добио ту суб вен ци-
ју од 20.000 дина ра. То сада 
чекам. Кад купим телад и гле-
дам их како једу ја сам весео, 
а кад про да јем два месе ца се 
мучим, тра жим ко ће купи ти. 
Зато ове годи не нема узго ја 
бико ва, сад сам почео нешто 
са узго јем сви ња – гово ри 
Томи слав Матић.

Он исти че да више воли 
узгој јуна ди, доби је се новац 
на гоми ли и тако је било уна-
зад 10 до 15 годи на. 

- Тржи ште је бит но, а код 
нас је сада ката стро фа, 
немаш коме про да ти. Ја знам 
у Руми мно ге јаке про из во ђа-
че који сада има ју два – три 
бика.Тако је дошло да ћемо 
јести  ово стра но што уво зи-
мо, све и сва шта, не може 
бити то ква ли тет кад га купиш 
за 400 дина ра и да буде добро 
или, на при мер, коба си це 200 
– 250 дина ра, па од чега су те 
коба си це напра вље не – пита 
се Матић.

Мир ко Билић, саве то да вац 
за сто чар ство, исти че да нису 
сви кла ни ча ри тако посту пи ли 
када су суб вен ци је у пита њу, 
али пошто није било већег 
изво за, већи на кла ни ча ра 
није отку пљи ва ла јунад, јер 
нису има ли коме да про да ју 
месо после кла ња. 

– Потре бе нашег дома ћег 
тржи шта нису толи ко вели-
ке да би се сва јунад, која се 
про из ве де могла про да ти на 
дома ћем тржи шту. Зато и про-
из во ђа чи и кла ни ча ри вео ма 
зави се од изво за. У годи на-
ма када је извоз слаб, цене 
пада ју, те држа ва често при-
бе га ва интер вент ном отку пу 
за роб не резер ве или пома же 
додат ним суб вен ци ја ма про-
из во ђа че, што је увек добро-
до шла помоћ. Нада мо се да 
ће уско ро на свет ском тржи-
шту бити нађе ни куп ци који ће 
кон ти ну и ра но отку пљи ва ти 
нашу јунад, што ће онда ути-
ца ти повољ но на ста бил ност 
откуп не цене и сигур ност пла-
сма на – исти че Мир ко Билић.

 С.Џакула

КУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА

Квалитетнисадржаји
унареднојгодини
Рум ски Кул тур ни цен-

тар „Бра на Црн че вић“, 
ове годи не због пан-

де ми је коро на виру са, није 
реа ли зо вао нај ве ћи део 
сво јих пла ни ра них актив-
но сти. План актив но сти ове 
уста но ве кул ту ре за наред-
ну годи ну је усво јен, уз наду 
да ће се сле де ће годи не то 
пла ни ра но и реа ли зо ва ти и 
тако одго во ри ти на потре бе 
гра ђа на, када је у пита њу 
кул ту ра.

Те актив но сти су пла ни-
ра не у неко ли ко про грам-
ских обла сти, као што је 
позо ри шна, филм ско-при-
ка зи вач ка, музич ка, ликов-
на, ама тер ска и слич но.

Кул тур ни цен тар успе шно 
реа ли зу је од 1985. годи не, 
када је осно ван, низ кул тур-
них про гра ма у скла ду са 
потре ба ма, инте ре со ва њи-
ма али и узра стом публи ке. 

У сле де ћој гди ни циљ 
је одр жа ва ње достиг ну тог 
нивоа ква ли те та про је ка-
та у обла сти позо ри шта, 
музич ких и дру гих про гра-
ма, потом финан сиј ска ста-

бил ност уста но ве, набав ка 
недо ста ју ће опре ме као и 
поче так сана ци је позна те 
Вели ке дво ра не и то прво 
пре свла че ње седи шта и 
пода у овој сали која при ма 
700 гле да ла ца. 

То ће сва ка ко, зави си ти 
од сред ста ва која су опре-
де ље на  за ову уста но ву у 
општин ском буџе ту.

Када је реч о позо ри шном 
про гра му,  циљ је да се рум-
ској публи ци при ка жу нај бо-
ље позо ри шне пред ста ве 
ЈДП, Бео град ског драм ског 
позо ри шта, Народ ног позо-
ри шта, СНП Нови Сад, Ате-
ље 212, Зве зда ра теа тра...

Пла ни ра не су мани фе-
ста ци је током Кул тур ног 
лета, које ове годи не није 
ни реа ли зо ва но, пред ста-
ве како за одра сле тако 
и децу. Неће изо ста ти ни  
позна ти музич ки про грам 
Чај у 8, који је заи ста сте-
као завид ну попу лар ност 
међу рум ском публи ком, па 
је кон цер те пра ти ло, у про-
се ку, сто ти нак гле да ла ца и 
слу ша ла ца. 

Први кон церт про гра ам 
Чај у 8 је пла ни ран поло ви-
ном мар та. 

Кул тур ни цен тар је познат 
и као дома ћин фести ва ла, 
пре све га, ту је Међу на род-
ни фести вал там бу ра шки-
хор ке ста ра у окто бру и 58. 
Фести вал музич ких дру шта-
ва Вој во ди не, пла ни ран за 
мај или јун, а на реду су так-
ми че ња хоро ва.

Рума је јед на од ређих 
мањих сре ди на која још 
увек има и био скоп ски про-
грам који је пла ни ран и за 
наред ну годи ну, као и изло-
жбе не актив но сти у окви ру 
Гале ри је Кулк тур ног цен тра. 

У пла ну је да се наста ви 
са реа ли за ци јом иде је  да 
се пред ста вља ју рено ми ра-
ни умет ни ци из бли жег окру-
же ња, али и мла ђих ауто ра. 

Међу изло жба ма је  и тра-
ди ци о нал ни РУФ – изло жба  
фото гра фи ја рум ских фото-
гра фа и Рум ски ликов ни 
салон који се сва ке годи-
не одр жа ва  увек кра јем 
децем бра.

С.Џакула

РЕПУБЛИКАСРБИЈА,АПВОЈВОДИНА,ОПШТИНАИНЂИЈА,ОПШТИНСКАУПРАВА
Одељењезаурбанизам,комуналнo-стамбенeпословеизаштитуживотнесредине
Завод ни број: 501-108/2020-IV-02
Дана 23.12.2020.годи не
Цара Душа на број 1
Инђи ја
Тел. 022/561-322

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, на осно ву чла на 30. Зако на о про це ни ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 36/09) обја вљу је:

ОБАВЕШТЕЊЕ
оподнетомзахтевузаодлучивањеопотребипроценеутицаја

затеченогстањанаживотнусредину
Носи лац про јек та Драгољуб Миловано-
вић из Новог Слан ка ме на, Ули ца цара 
Душа на број 145 под нео је зах тев за одлу-
чи ва ње о потре би про це не ути ца ја зате че-
ног ста ња на живот ну сре ди нузапостоје-
ћипословниобјекатзапрерадумесау
поступку озакоњења на ката стар ским 
пар це ла ма  број  1702/2 и 1701/3 КО Нови 
Слан ка мен, на тери то ри ји општи не Инђи ја.
Увид у доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца 
про јек та могућ је у пери о ду од 10 дана од 
дана обја вљи ва ња овог огла са и то од 
23.12.2020. годи не до 04.01.2021. годи не, 
сва ког рад ног дана у вре ме ну од 900-1200 
часо ва у про сто ри ја ма Оде ље ња 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, Цара Душа на 
број 1.
Заин те ре со ва на јав ност, орга ни и орга ни-
за ци је могу доста ви ти сво ја мишље ња у 
писа ној фор ми на адре су над ле жног орга-
на, Оде ље ња за урба ни зам, кому нал но 
стам бе не посло ве и зашти ту живот не сре-
ди не Општин ске упра ва општи не Инђи ја, 
Цара Душа на 1, за вре ме тра ја ња јав ног 
уви да.

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

 и зашти ту живот не сре ди не
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Великопризнање
запећиначкогуметника
Сли ка ру Дра го љу бу 

Трин ди ћу у петак, 11. 
децем бра, у Кул тур-

ном цен тру Пећин ци уру че-
но је При зна ње за осво је но 
прво место на 21. Смо три 
ликов них умет ни ка ама те ра 
Вој во ди не у Бач кој Палан-
ци. При зна ње је уру чио 
пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић, 
који се том при ли ком захва-
лио Трин ди ћу на сво је вр-
сној про мо ци ји ове општи не 
широм Срби је.

„Ово је била добра при ли-
ка да скре не мо пажњу јав-
но сти на један вели ки успех 
нашег умет ни ка, а да се 
исто вре ме но госпо ди ну 
Трин ди ћу захва ли мо што на 
један, ова ко леп начин кроз 
умет ност про мо ви ше 
општи ну Пећин ци – изја вио 
је пред сед ник Ђокић.

Побед нич ку сли ку под 
нази вом „То сва ко од нас 
може бити“, Дра го љуб 
Трин дић, доско ро реа ли ста, 
радио је тех ни ком уље на 
плат ну по први пут као 
апстракт ни савре ме ни 
умет ник, а како нам је рекао 
осво је но прво место на 
Покра јин ској смо три има 
вели ки зна чај за њега.

„Ово је успех не само мој, 
него и Кул тур ног цен тра и 
Општи не Пећин ци, и то је 
на неки начин и циљ, да се 
наша општи на пре зен ту је 
зајед нич ким сна га ма, јер ми 
има мо јако пуно тале на та. 

Надам се да ће ова награ да 
отво ри ти вра та за буду ћа, 
још боља пре зен то ва ња 
наших мла дих умет ни ка – 
рекао је Трин дић.

Зајед но са при зна њем 
сти гао је и ката лог са 
Покра јин ске смо тре, а ката-
лог је уру чио дирек тор КЦ 
Јован Девр ња, који је том 
при ли ком нагла сио зна чај 
дуго го ди шње успе шне 
сарад ње изме ђу умет ни ка 
и уста но ве кул ту ре на чијем 
је челу.

– Наша уста но ва већ 
годи на ма кан ди ду је ликов-
не умет ни ке из наше општи-
не на зон ску смо тру и дра го 

ми је да је то даје резул та-
те. Зајед но са госпо ди ном 
Трин ди ћем, на Покра јин ској 
смо три је уче ство ва ла и 
наша мла да умет ни ца из 
Пећи на ца Ива на Пет ко вић 
са сли ком „Без на ђе”, која 
није про шла неза па же но од 
жири ја. Нада мо се да ће и 
она поћи Дра го љу бо вим 
сто па ма и да ћемо наред не 
годи на има ти још више мла-
дих умет ни ка из наше 
општи не на Покра јин ској 
смо три – рекао је Девр ња, и 
додао да Кул тур ни цен тар 
при пре ма спе ци јал ни ката-
лог Трин ди ће вић дела који 
ће на један посе бан начин 

иста ћи његов умет нич ки 
опус.

Умет ник из Кар лов чи ћа је 
Општи ни Пећин ци покло нио 
јед но од сво јих нај зна чај ни-
јих дела – сли ку „Магло ви то 
јутро”, награ ђе ну 2014. годи-
не на Покра јин ској смо три 
на Пали ћу.

– Ова сли ка је за мене 
вео ма важна јер пред ста-
вља одскоч ну даску у мом 
раду и баш зато сам се 
одлу чио да њу покло ним 
Општи ни Пећин ци. Сли ка 
„Магло ви то јутро” је пока за-
тељ шта се све може пости-
ћи зајед нич ким радом – 
казао је Трин дић.

Онлајнпремијерапозоришне
представе„Београд–Берлин”

Ово го ди шњи Сајам кул ту ре мла дих 
на селу у Пећин ци ма, који орга ни зу је 
пећи нач ки Кул тур ни цен тар под покро-
ви тељ ством Општи не Пећин ци, 
Покра јин ског секре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но инфор ми са ње и одно се с вер-
ским зајед ни ца ма и Мини стар ства кул-
ту ре и јав ног инфор ми са ња Репу бли ке 
Срби је наста ви ло се 20. децем бра, 
када је на званичномЈуТјубканалу
Културногцентра пре ми јер но еми то-
ва на позо ри шна пред ста ва за мла де 
под нази вом „Бео град - Бер лин“.

Пред ста ву је по тек сту Маје Пеле-
вић режи рао сту дент позо ри шне и 
радио режи је на Факул те ту драм ских 

умет но сти у Бео гра ду Сло бо дан Стан-
ко вић из Пећи на ца, а игра ју мла ди 
глум ци Алек сан дра Опа чић и Нико ла 
Наић.

– У цен тру зби ва ња ове, наиз глед 
јед но став не роман тич не при че, нала-
зе се девој ка и мла дић који се сре ћу у 
Бео гра ду на желе знич кој ста ни ци на 
путу за Бер лин. Да ли смо спрем ни да 
пре у зме мо ини ци ја ти ву у тра же њу 
сре ће само је јед но од пита ња који ма 
се бави овај комад. Јуна ци током 
путо ва ња дожи вља ва ју спо зна ју о 
себи сами ма и дру го ме, али и о дру га-
чи јем све ту у којем почи њу да живе. 
Кроз моно ло ге ова два јуна ка опи су ју 

се њихо ви стра хо ви, сећа ња и жеље. 
Пред ста ва ће, тако ђе, за све љуби те-
ље позо ри шне умет но сти бити изве-
де на ужи во на сце ни Кул тур ног цен-
тра када се за то стек ну усло ви, што 
зна чи да ће бити отво ре на за мањи 
број гле да ла ца по пред ста ви који ће је 
пра ти ти на сце ни  – изја вио је Стан ко-
вић.

Тре ћи по реду Сајам, све ча но ће 
бити затво рен послед ње неде ље у 
месе цу, 27. децем бра када ће пре ми-
јер но бити еми то ван Кон церт кла сич-
не музи ке посве ћен 250-годи шњи ци 
од рође ња чуве ног ком по зи то ра 
Лудви га ван Бето ве на.

Садоделепризнања
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КИКБОКСКЛУБ„РУ-09“

Свихседамтакмичара
освојиломедаље
На међу на род ном тур ни ру „Bal kans best fig-

hters“ који је 12. и 13. децем бра одр жан у 
Јаго ди ни насту пи ло је седам так ми ча ра из  

Kик бокс клу ба „РУ09“ и тамо оства ри ло запа же не 
резул та те. 

Рум ски клуб је на овом так ми че њу зау зео висо-
ко четвр то место у укуп ном пла сма ну, одмах иза 
репре зен та ци ја Бугар ске и Мол да ви је, као  и Kик 
бокс клу ба „Ниш“, који је и нај бо љи клуб у Срби ји 
у овој годи ни.

Злат не меда ље су оти шле у руке сени о ра  Мла-
де на Чести ћа, у кате го ри ји  63,5 кило гра ма, ста-
ри је јуни ор ке Мила не Михај ло вић, у кате го ри ји до 
48 кило гра ма, мла ђе јуни ор ке Нико ли не Kасап, 
у кате го ри ји 60+ кило гра ма као и мла ђег јуни о ра  
Мило ша Вуко ви ћа, у кате го ри ји до 67 кило гра ма. 

Сре бр не меда ље су осво ји ли мла ђа јуни ор ка 
Јова на Kасап и мла ђи јуни ор  Дра ган Делић. Брон-
за но одлич је је при па ло мла ђем јуни о ру Петру 
Јова но ву. С.Џ.

РумљаниуЈагодини

Донирањеморгана
продужавасенечијиживот
Мар ко Марин ко вић је имао про-

бле ма са бубре зи ма. Он је нај-
пре осе ћао симп то ме муч ни не. 

Није се освр тао на то, иако га је пра тио 
тај осе ћај чита вог лета. У јесен су поче-
ле врто гла ви це, затим и малак са лост. 
Тада је имао 18 годи на и ишао је у 
сред њу шко лу. Оти шао је код лека ра, а 
онда му је кон ста то ван висок крв ни 
при ти сак. Када му је ура ђе на крв на 
сли ка, на осно ву резул та та про пи са на 
му је и прва хемо ди ја ли за. 

- По успо ста вља њу дијаг но зе се 
нисам изне на дио, јер деце ни ја ма, неко-
ли ко гене ра ци ја у мојој поро ди ци има 
исти про блем. Сва ки члан наше поро-
ди це, који је нул та пози тив на крв на гру-
па је на хемо ди ја ли зи. Одмах ми је 
било јасно шта ми је и живео сам с тим. 
После тач но три годи не, у новем бру 
родио се нови Мар ко. Захва љу ју ћи 
дона ци ји, добио сам нови бубрег, каже 
Марин ко вић.

Од тог дана, Мар ко твр ди да му је 
живот постао нор ма лан. Више није 
везан три пута недељ но за апа рат, не 
боли га ништа, хра ни се и кре ће без 
про бле ма, што рани је није могао. 

На хемо ди ја ли зу у митро вач ку Општу 
бол ни цу тре нут но дола зи редов но 120 
паци је на та. Десет одсто свет ске попу-
ла ци је има неки од бубре жних про бле-
ма. Први симп то ми су про бле ми с 
мокре њем, а онда и тего ба ма у пре де лу 
бубре га. У поод ма клој фази паци јен ти 
доби ју ане ми ју, због пре стан ка рада 
над бу бре жне жле зде, као и врто гла ви-
цу или гла во бо ље. Ризик за бубре жне 

боле сти има ју паци јен ти са хипер тен зи-
јом, ста ри ји од 65 годи на, дија бе ти ча ри, 
гоја зни и они који нису у физич кој кон-
ди ци ји или оба вља ју ста ти чан посао. 

- Распон годи на на хемо ди ја ли зи је 
од 22 до 84 годи не живо та. Њихо ва 
тера пи ја тра је чети ри сата, некад и 
дуже, по три пута у сед ми ци. Ми смо 
мно го веза ни за њих, дели мо њихо ву 
тугу, радост, про бле ме... Наро чи то смо 
веза ни за паци јен те који чека ју тран-
сплан та ци ју и како би тиме про ме ни ли 
свој живот на боље, каже Вио ле та 
Србља нин из Удру же ња бубре жних 
боле сни ка у Срем ској Митро ви ци, која 
је ина че и сестра на Оде ље њу хемо ди-
ја ли зе. 

Да би води ли нор ма лан живот поно-
во, тим паци јен ти ма је потре бан орган, 
а један донор, каже стру ка, може спа си-
ти чак шест људ ских живо та. Осо ба 
поста је донор на добро вољ ној бази, 
али и чла но ви поро ди це по смр ти свог 
чла на могу одо бри ти донор ство. О 
важно сти истог, гово ре меди цин ски 
рад ни ци.

- Само поми сли те да ваше воље но 
ство ре ње после смр ти, кроз дру гог 
паци јен та може и даље да гле да дони-
ра њем рожња че, да дише дони ра њем 
плу ћа, да  му срце и даље куца... Где 
ћете бољи и хума ни ји при мер, закљу чу-
је сестра Вио ле та. 

АлександраПлавшић

МаркоМаринковић ВиолетаСрбљанин
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ЦиркусКолорадо
У уто рак, 22. децем бра, зва нич но 

је поче ла нова сезо на НБА лиге. 
После сил них пери пе ти ја и одло-

же ног настав ка сезо не због пан де ми је, 
чел ни ци лиге су доне ли одлу ку да нова 
сезо на поч не у децем бру. Било је неких 
при ча да ће се чека ти сре ди на јану а ра 
али су иску сни лисци изра чу на ли да би 
тиме изгу би ли од пола мили јар де до 
мили јар ду зеле них нов ча ни ца. Дово-
љан мотив за поче так так ми че ња, иако 
су тимо ви има ли рекорд но кра так рок 
да се спре ме за нову сезо ну.

Аме ри су, ина че, одр жа ли лек ци ју 
целом спорт ском све ту и овог лета 
пока за ли шта зна чи добра орга ни за-
ци ја. Завр шни тур нир су орга ни зо ва ли 
у Орлан ду, где је напра вљен тако зва-
ни мехур у којем су игра чи и струч ни 
шта бо ви били буквал но изо ло ва ни од 
спољ њег све та. Гото во неве ро ват но 
зву чи чиње ни ца да за сво вре ме док је 
тур нир тра јао, није било нијед ног пози-
тив ног слу ча ја на коро на-вирус. Гле да-
ли смо врхун ски баскет, а изгле да да је 
НБА кошар ка једи ни спорт у којем се 
одсу ство публи ке и не при ме ти. На све 
су мисли ли, па тако и на разно ра зне 
звуч не и визу ел не ефек те на три би на-
ма.

Сада се, ипак, ула зи у нешто неиз-
ве сни ју ситу а ци ју. Тимо ви неће бити 
изо ло ва ни и биће зани мљи во виде ти 
како ће сезо на изгле да ти и да ли ће 
бити неких вели ких изо ста на ка и про-
бле ма. Виде ли смо на при ме ру Евро-
ли ге коли ко може да се заком пли ку је 
ситу а ци ја због коро не, али чини се да 
су вре ме ном ства ри дошле на сво је.

Леј кер си су и ове годи не нај ве ћи 
фаво ри ти за осва ја ње титу ле. Задр-
жа ли су Енто ни Деј ви са, нај ве ћу зве-
зду еки пе. Поред Лебро на, нарав но. 
Глав но је пита ње до којих гра ни ца 
Леброн Џејмс може да исфор си ра сво-
је тело, јер је човек већ у поод ма клим 
годи на ма али и даље је живо ти ња. У 
сва ком слу ча ју, при су ству је мо зени ту 
јед не врхун ске кари је ре, а да ли ће до 
кра ја успе ти да се оки ти још јед ним 
шам пи он ским прсте ном, оста је да се 
види.

Леј кер си ма ће глав ни кон ку рен ти 
бити град ски рива ли Кли пер си, затим 
Ден вер и Мил во ки. Биће зани мљи во 
виде ти и Гол ден Стејт пред во ђен опо-
ра вље ним Сте фом Кари јем. Међу тим, 
сти че се ути сак да неће има ти баш с 
ким да сара ђу је на тере ну, с обзи ром 
на то да се еки па про шле годи не при-
лич но расу ла.

Бру клин има егзо тич ну еки пу оку-
пље ну око Кеви на Дурен та и Кај ри ја 
Ирвин га. Овај први се опо ра вио од 
тешке повре де због које је про пу стио 

целу про шлу сезо ну, али на при прем-
ним утак ми ца ма делу је као звер. Што 
се тиче Ирвин га, нема сум ње да се 
ради о ван се риј ском игра чу који има 
титу лу свет ског и олим пиј ског прва ка и 
НБА прстен. Ипак, у гла ви и нема баш 
чиме да се похва ли, довољ но је рећи 
да баја отво ре но твр ди да је земља 
рав на пло ча. Не би био про блем да је 
то једи ни испад дотич ног госпо ди на, 
тако да је пита ње како ће све то изгле-
да ти ове сезо не. Може бити сва шта.

Џејмс Хар ден није задо во љан у Хју-
сто ну. Бра до ња се вид но уго јио и жели 
да иде, али му ови не дају. Његов 
доско ра шњи коле га, Расел Вест брук, 
нај ве ћи „при ват ник“ у НБА, ухле био се 
у Вашинг то ну који је саста вио зани-
мљи ву еки пу.

Што се наших кошар ка ша тиче, очи 
ће, поред Бје ли це и Боби ја, нај ви ше 
бити упр те у Јоки ћа и Бог да но ви ћа. 
Бје ли ца се лепо сна ла зи у Сакра мен ту 
и кори сти мину те које доби је. Дале ко 
је то од неке лидер ске уло ге у тиму, 
али је њему очи глед но добро у Кали-
фор ни ји. Бобан Мар ја но вић ће и ове 
годи не бити епи зо ди ста у Дала су и од 
њега може мо оче ки ва ти више акци је 
ван, него на тере ну. Али и њему је 
лепо, изгле да.

Нико ла Јокић наста вља где је стао. 
Очи глед но је да деч ко ради на себи, 
из годи не у годи ну је све више физич-
ки спрем ни ји. Ове сезо не би могао да 
одве де свој „цир кус Коло ра до“ до 
вели ког фина ла и сва ка ко тре нут но 
важи за јед ног од нај бо љих игра ча у 
НБА.

Бог дан Бог да но вић је про ме нио 
сре ди ну. Обрео се у Атлан ти, пре сто-
ни ци стрип тиз баро ва који су нерет ко 
дола зи ли гла ве мно гим игра чи ма. 
Мало ко је ово оче ки вао, али на кра ју 
је пре су ди ла цифра од неких десе так 
мили о на дола ра више од оно га што 
му је нуђе но у Мил во ки ју. Мало ли је? 
Боги је сада већ изгра дио неки углед 
у лиги. Пита ње је како ће се укло пи ти 
у еки пу Атлан те која је дове ла неко-
ли ко добрих поја ча ња.Ту је и прва 
зве зда, Треј Јанг који воли да силу је и 
шути ра са свих пози ци ја, али и уме да 
затр па кош про тив ни ка са 40-50 пое-
на.

НБА цир кус је поно во почео. Као и 
код оста лих спор то ва, и овде се не 
зна шта да се оче ку је од наред не 
сезо не, али у сва ком слу ча ју, заба ва 
је зага ран то ва на за све заљу бље ни ке 
у аме рич ку кошар ку, а има их мно го и 
на нашим про сто ри ма. Ужи вај те.

НиколаЈокић
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИБРАК:Дани јел Али ма но вић 
и Инди ја на Мујић, Томи слав Пер ге и Татја-
на Бау ер, Његош Лакић и Боја на Куле зић.
ДОБИЛИСИНА: Нема ња и Боја на Крстић 

- Салаш  Ноћај ски, Мла ден и Дра га на Ђур-
ко вић - Рума, Дани јел и Ива Мимић - Мар-
тин ци, Нико ла Петрић и Тиха на Туро по љац 
Петрић - Заса ви ца I, Дејан и Весна Лукић - 
Рума, Нико ла и Љуби ца Ива но вић - Срем-
ска Митро ви ца, Слав ко и Зори ца Босан чић 
- Голу бин ци, Давид и Лидиа Чањи - Шид.
ДОБИЛИЋЕРКУ: Вас ко и Боја на Јеји на - 

Срем ска Митро ви ца, Љубо ја и Ива на Смо-
лић - Рума, Мар ко и Сан дра Јевре мо вић - 
Срем ска Митро ви ца, Алек сан дар и Жељ ка 
Кузми нац - Моро вић, Бра ни слав и Мир ја на 
Ман дић - Јар ков ци, Дали бор и Алек сан дра 
Фар каш - Срем ска Митро ви ца, Павле и Ива-
на Мили че вић - Рума, Милош и Нико ли на 
Биро вић - Срем ска Митро ви ца, Иви ца и Гор-
да на Козен ко - Јарак.
УМРЛИ: Митар Марић рођ. 1941, Војин 

Штр бац рођ. 1934, Иван Печа ре вић рођ. 
1963, Мио драг Маслаћ рођ. 1936, Божи-
дар Секу лић рођ. 1935, Бран ко Бује но вић 
рођ. 1957, Радо сла ва Брчин рођ. 1947, 
Алек сан дар Васи ље вић рођ. 1926, Недељ-
ко Кудра рођ. 1942, Вито мир Дро нић рођ. 
1962, Љуби ца Божо вић рођ. 1939, Дарин ка 
Симић рођ. 1943, Томи слав Дими три је вић 
рођ. 1952, Миле на Јако вље вић рођ. 1948, 
Мило ван Поштић рођ. 1940, Јока Сто ја-
но вић рођ. 1944, Сла во љуб Попо вић рођ. 
1954, Мара Билић рођ. 1934, Вери ца Павли-
чић рођ. 1962, Гор да на Петро вић рођ. 1956, 
Нико ла Кља јић рођ. 1937, Дан ка Риђич-
ки рођ. 1946, Бори слав Опа чић рођ. 1936, 
Веро на Бре жњак рођ. 1942, Бран ко Мали 
рођ. 1930, Јови ца Вој кић рођ. 1961, Раден-
ко Лазић рођ. 1937, Дра гу тин Лопин рођ. 
1939, Милан Вин чић рођ. 1939, Милен ко 
Савић рођ. 1951, Ста ни слав Јели чић рођ. 
1983, Пре драг Јели чић рођ. 1977, Еви ца 
Вито ро вић рођ. 1939, Душан ка Стој са вље-
вић рођ. 1940, Дани ца Гра о вац рођ. 1952, 
Лазар Ђекић рођ. 1946, Перо Мари ја но вић 
рођ. 1961, Ради вој Теп шић рођ. 1963, Нада 
Никић рођ. 1948, Момир Симић рођ. 1941, 
Бра ни слав Мило са вље вић рођ. 1953, Саво 
Вуко вић рођ. 1932, Душан Јови чић рођ. 
1952, Недељ ко Мар ја но вић рођ. 1954, Јер ко 
Јови чић рођ. 1939, Вера Гра ђа нин рођ. 1940, 
Мир ко Трзин рођ. 1952, Мом чи ло Рађе вић 
рођ. 1937, Џевад  Тахи ро вић рођ. 1980, 
Нада Ада мо вић рођ. 1953, Симо Ћир ко вић 
рођ. 1941, Зла та Ока но вић рођ. 1949, Миро-
сла ва Мар ко вић рођ. 1929, Мира Пуђа рођ. 
1941, Сто јан Бог да но вић рођ. 1953, Сте ван 
Попо вић рођ. 1940, Здрав ко Кне же вић рођ. 
1939, Злат ко Колен ко рођ. 1953.

RUMA

УМРЛИ:Бран ко Нико лић, рођ. 1951, Сте-
ва Сава но вић, рођ. 1948, Деса Бајић, рођ. 
1940, Неђељ ка Мусу лин, рођ. 1933, Дра гу-
тин Бодор, рођ. 1944, Мијољ ка Батић, рођ. 
1929, Радо ван Лука ић, рођ. 1949, Јани Спа-
со вић, рођ. 1935, Све тла на Ђун ђуш, рођ. 
1945, Мило мир Мар тић, рођ. 1958, Олги ца 
Томић, рођ. 1963, Вин ка Цви је тић, рођ. 
1927, Дра ги ца Зец, рођ. 1932, Роман Вереш, 
рођ. 1950, Мари ца Анђел ко вић, рођ. 1940, 
Вера Томић, рођ. 1933, Божи дар Пау ко вић, 
рођ. 1935.

ТК„ЗМАЈ“РУМА

Јованачетвртана
Европскомпрвенству

Европ ско првен ство у теквон ду 
у сени ор ској и кадет ској кон ку-
рен ци ји одр жа но је од 11. до 

13. децем бра  у Сара је ву, са так ми-
ча ри ма из 28 европ ских зема ља. 

Међу њима је било и 13 репре-
зен та ти ва ца Теквон до асо ци ја ци-
је Срби је, међу који ма је била и 
Румљан ка Јова на Мушиц ки, из ТК 
„Змај“ у кате го ри ји до 49 кило гра ма. 
Јова ни је за мало изма кла брон-
за на меда ља, али је зато четвр-
тим осво је ним местом, нај бо ља од 
наших репре зен та тив ки.

Јова на исти че да је задо вољ на  
оства ре ним резул та том, мада је 
оче ки ва ла и више и да се увек може 
боље. 

- Наста вља мо да се при пре ма-
мо за сле де ћу годи ну, веро ват но 
за сле де ће Европ ско првен ство 
и оче ку је мо нај бо ље. Оче ки ва ла 
сам добре резул та те зато што смо 
тре ни ра ли цело лето и целу годи-
ну озбиљ но, као што и сада ради-
мо. Поми ња ли смо већ и зла то 
са држав ног првен ства, зла то са 
Првен ства Вој во ди не, ево сад ово 
четвр то место. Задо вољ на  сам 
цело куп ном годи ном и надам се да 
ће сле де ћа бити још боља и нарав-
но за то ради мо – рекла је Јова на 
Мушиц ки, држав на прва ки ња у сво-
јој кате го ри ји.

Ако је неко оправ да ње, за то 
четвр то место и ума ло осво је ну 
меда љу, Јова на каже да је изгу би-
ла у послед њих пар секун ди и то 
од Изра ел ке, која је потом осво ји ла 
злат ну меда љу.

- Спре ма ће мо се сле де ћи пут да 
попра ви мо тај резул тат и нада мо се 
да ће бити боље – дода је Јова на.

Тре нер ТК „Змај“ Рума и Јова нин 
тре нер Бори слав  Крстић ука зу је 
да су сви ове годи не има ли вели ке 
иза зо ве, веза но за коро на-вирус. 

- Спре ма ли смо се за јед но од 
вели ких так ми че ња, нисмо ни били 
сигур ни да ће се орга ни зо ва ти, па 
самим тим је било неиз ве сно и 
наше уче шће на том вели ком так-
ми че њу. На кра ју,  орга ни за тор 
Сара је во и Босна и Хер це го ви на 
су пре у зе ли на себе одго вор ност, 
напра ви ли су систем бало на и 
захва љу ју ћи Јова ни ном уче шћу на 
Првен ству држа ве где је пока за ла 
висо ку фор му, спорт ски дирек тор 
и селек тор Дра ган Јовић позвао је, 
да у кате го ри ји до 49 кило гра ма,  
насту пи на Европ ском првен ству – 
исти че тре нер Крстић. 

Ове годи не Европ ско првен-
ство је  једи но вели ко так ми че ње 
и насту пи ли су так ми ча ри из целе 
Евро пе,  а ту су били и  ква ли фи-
кан ти за Олим пиј ске игре, тако да је 
ово так ми че ње било изу зет но јако. 

– Хте ли смо да види мо, пого то во 
Јова на, како функ ци о ни ше не само 
физич ки, него и пси хич ки у неким 
ситу а ци ја ма. Има ла је јаке про тив-
ни це, а Изра ел ка која је у Сара је ву 
побе ди ла Јова ну, њу је Јова на про-
шле годи не побе ди ла у Бугар ској. 
Била је то вео ма неиз ве сна и тешка 
бор ба за меда љу. Ипак, Јова на, као 
седам на е сто го ди шња, завр ша ва 
так ми че ње као наша нај у спе шни ја 
сени ор ка, тако да за уте ху има мо 
тај резул тат – иста као је Бори слав 
Крстић и додао да у сва кој ситу а-
ци ји има ју подр шку локал не само у-
пра ве и Спорт ског саве за Руме.

С.Џакула

Јованауборби
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ОВАН:Ула же те вели-
ки напор да оства ри-
те пози тив не резул та-
те у послов ном изра-

жа ва њу, али посто ји след дога-
ђа ја који реме ти ваше пла но ве. 
Важно је да се пра вил но орга ни-
зу је те и да испо шту је те све зада-
те роко ве. Иско ри сти те кори сне 
суге сти је, неко вас наво ди на 
добро реше ње и под сти че вашу 
додат ну анга жо ва ност на раз ли-
чи тим стра на ма. 

БИК: Обра ти те 
пажњу на нове про-
фе си о нал не могућ но-
сти, како бисте про-

ши ри ли сазна ње и побољ ша ли 
сво ју укуп ну пози ци ју. Ако пре пу-
сти те да ства ри саме иду сво јим 
током, неко дру ги изне на да може 
да вас пред у хи три. Свет око себе 
посма тра те дру га чи јим очи ма 
или у ведрим тоно ви ма, осе ћа те 
се задо вољ но и срећ но уз воље-
ну осо бу.

БЛИЗАНЦИ: Делу је-
те врло ене р гич но 
пред сво јом око ли-
ном и успе ва те да 

ускла ди те раз ли чи те послов не 
инте ре се. Ста ло вам је да већи-
ну ства ри држи те под кон тро лом, 
као одраз свог послов ног пре сти-
жа или сти ла изра жа ва ња. 
Важно је да улеп ша те свој однос 
са воље ном осо бом у оној мери 
која одго ва ра зајед нич ким афи-
ни те ти ма и потре ба ма.

РАК: Неко од сарад-
ни ка нема довољ но 
инте ре со ва ња да 
испо шту је зајед нич ки 

послов ни дого вор, што неми нов-
но усло вља ва одре ђе ни губи так. 
Делу је те забри ну то због нових 
инфор ма ци ја и про ме на које 
наго ве шта ва ју ваши сарад ни ци. 
Има те ути сак да воље на осо ба 
нешто скри ва, што додат но ути че 
на вашу емо тив ну неси гур ност.

ЛАВ: Саве сно испу-
ња ва те свој део оба-
ве за и делу је те врло 
ажу р но при ли ком 

испу ња ва ња разних дого во ра 
које има те са сарад ни ци ма. 
Реал но засни ва те све сво је 
одлу ке и нема раз ло га да неко 
ути че на вашу про фе си о нал ну 
неси гур ност. Нео п ход на вам је 
поро дич на хар мо ни ја како бисте 
оства ри ли бољу пси хо ло шку 
рав но те жу.

ДЕВИЦА: Потреб но 
је да осми сли те 
добар план и да оста-
не те дослед ни у сва-

кој фази спро во ђе ња, посеб но 
када се нала зи те пред сарад ни-
ци ма када вас оспо ра ва ју. Након 
дужег послов ног убе ђи ва ња 
ситу а ци ја ће се про ме ни ти у 
вашу корист, али мора ће те да 
оста не те упор ни и дослед ни. 
Парт нер вас подр жа ва и под сти-
че на актив ну уло гу.

ВАГА:Нала зи те се у 
сјај ној при ли ци да 
оства ри те дуго роч ни-
је послов не инте ре се. 

Уме те да се намет не те у пра вом 
тре нут ку и често води те глав ну 
реч у пре го во ри ма. Важно је да 
под сти че те дво смер не кон так те. 
Дога ђа ји који вас пра те у љубав-
ном живо ту делу ју охра бру ју ће. 
Осе ћа те вели ки емо тив ни занос 
и задо вољ ство у дру штву воље-
не осо бе. 

ШКОРПИЈА: Ново 
сазна ње пози тив но 
ути че на вашу моти-
ва ци ју и на про фе си-

о нал ну ори јен та ци ју. Нала зи те 
се у сјај ној при ли ци да оства ри те 
дуго роч ни је послов не инте ре-
се. Љубав ни парт нер на вас 
делу је врло инспи ра тив но и 
наво ди вас на сло бод ни је изра-
жа ва ње. Поне кад на врло јед но-
ста ван начин уме те да се ускла-
ди те са воље ном осо бом.

СТРЕЛАЦ: Ула же те 
вели ки напор да 
оства ри те пози тив не 
резул та те у свом про-

фе си о нал ном изра жа ва њу, али 
посто је изне над не ситу а ци је које 
реме те ваше пла но ве и послов ну 
кон цеп ци ју. Потреб но је да се 
рас те ре ти те од додат них оба ве-
за, нема те довољ но енер ги је да 
се анга жу је те на више стра на 
исто вре ме но. При жељ ку је те 
више нежно сти.

ЈАРАЦ:Има те добру 
вољу да се анга жу је-
те на неким зада ци-
ма које може те да 

реша ва те у дого во ру са сарад-
ни ци ма. Не тре ба да се опте ре-
ћу је те неким нов ча ним пита њи-
ма, јер ћете уско ро реши ти и те 
диле ме. Допа да ју вам се поступ-
ци које чини парт нер и то вас 
наво ди да про ме ни те сво је 
одлу ке. Пра ти вас љубав на 
инспи ра ци ја.

ВОДОЛИЈА: Потру-
ди те се да успе шно 
спро ве де те све сво је 
иде је и пла но ве у 

дело. Важно је да поред себе 
има те осо бу од пове ре ња и тим 
про ве ре них сарад ни ка за које 
вас везу ју зајед нич ки инте ре си. У 
љубав ном одно су немој те уза-
луд но поку ша ва ти да про ме ни те 
парт не ро во пона ша ње или да 
мења те ток ства ри које не зави се 
од ваше воље.

РИБЕ:Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и са 
опти ми змом при ла зи-
те сва кој послов ној 

теми коју пред ла жу ваши сарад-
ни ци. Захва љу ју ћи поу зда ним 
инфор ма ци ја ма које доби ја те, 
може те да пла ни ра те низ зајед-
нич ких актив но сти које ће вам 
доне ти уве ћа не резул та те. Често 
има те добар пред о се ћај. Испу-
ње ни сте роман тич ним мисли ма 
и рас по ло же њем. 

VREMEPLOV
23.децембар

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

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

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

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

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

28.децембар
1895. У па ри ском ре сто ра ну 
Гран ка фе бра ћа Луј и Огист 
Ли ми је ор га ни зо ва ла пр ву 
филм ску про јек ци ју.
1925. Ру ски пе сник Сер геј Је се-
њин из вр шио са мо у би ство. Био 
је дан од нај по пу лар ни јих пе сни-
ка 20. ве ка, чи је су пе снич ко 
де ло, а по себ но стил жи во та, 
има ли зна ча јан ути цај на ру ску 
и европ ску омла ди ну. 

29.децембар
1921. Ро ђен срп ски пи сац 
До бро сав Ћо сић, пр ви пред-
сед ник Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је, од ју на 1992. Кра-
јем 80-их дао под сти цај на ци о-
на ли стич кој по ли ти ци Сло бо да-
на Ми ло ше ви ћа. 

HOROSKOP

Среда,23.(10)децембар
Све ти муче ник Мина и дру ги с 
њим; Све ти Јован, Деспот срп-
ски

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

Петак,25.(12)децембар
Пре по доб ни Спи ри дон Чудо-
тво рац, Епи скоп три ми тунт ски

Субота,26.(13)децембар
Св. муч. Евстра ти је; Св. све-
шмуч. Гаври ло, Пат. срп ски; Св. 
Нико дим Тисман ски

Недеља,27.(14)децембар
Св. муч. Тирс, Лев ки је, Фили-
мон, Апо ло ни је и дру ги с њима 
– Мате ри це

Понедељак,28.(15)децембар
Све ти све ште но му че ни кЕ лев-
те ри је; Пре по доб ни Павле

Уторак,29.(16)децембар
Све ти про рок Агеј, Све та Тео-
фа ни ја цари ца

Crkveni
kalendar

• Најлакши начин да ти
име доспе  у новине је
да их читаш док прела-
зишулицу.
• Ако видиш пријатеља
без осмеха поклони му
свој.
• Сваким даном је све
тежеитеже.Ијатакође.

Снежне
звездице
Састојци: 200 гра ма свињ ске 

масти, 200 гра ма кри стал шеће ра, 
јед но јаје, један вани лин шећер, 
екс трат вани ле, 200 гра ма кисе ле 
павла ке, 700 гра ма бра шна

Припрема: Измик си ра ти маст 
и шећер. Дода ти јаје, вани лин 
шећер и екс трат. Сје ди ни ти, 
затим дода ти павла ку и бра шно. 
Уме си ти тесто па га раз ви ти и 
модли цом обли ко ва ти зве зди це. 
Пећи на 180 сте пе ни око 10 мину-
та. Фило ва ти џемом и по уку су 
посу ти прах шеће ром. При јат но!


