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Следећи број М новина излази 13. јануара 2021.

Медијски пројекат ПАНДЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ: Како се боримо против вируса корона суфинансира Град Сремска Митровица. Ставови изражени
у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Града Сремска Митровица

СЕД НИ ЦА КРИ ЗНОГ ШТА БА

Повољ ни ја епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја
На сед ни ци Кри зног шта ба, одр жа

ној 25. децем бра изне се ни су епи
де ми о ло шки пода ци за Срем ску 

Митро ви цу и цео Срем. Пре ма речи ма 
дирек то ри це Заво да за јав но здра вље 
др Наде Зец Пет ко вић, у целом Сре му се 
реги стру је мањи број ново ин фи ци ра них 
лица. Тако ђе, уочен је мањи број лица 
са актив ном инфек ци јом коро навиру
са. Док тор Дра ган Мало ба бић, заме ник 
дирек то ра Опште бол ни це, рекао је да је 
24. децем бра оба вље но укуп но 183 пре
гле да, а 14 осо ба је задр жа но на бол нич
ком лече њу. Начел ник Опште меди ци не 
др Адил Елхаг иста као је да у струк ту ри 
пре гле да у ковид амбу лан та ма доми ни
ра ју кон трол ни пре гле ди. Како би се сма
њи ла гужва, поред Сед ме здрав стве не 
амбу лан те, и Пета здрав стве на ста ни ца 
је отво ре на за паци јен те који дола зе на 
кон тро лу.

– Епи де ми о ло шка ситу а ци ја у Сре му је 
нешто повољ ни ја у одно су на прет ход ни 
пери од. На днев ном нивоу се реги стру
је мањи број лица која су инфи ци ра на, а 
тако ђе се реги стру је и мањи број актив
них слу ча је ва у одно су на број ста нов
ни ка. Међу тим, број реги стро ва них лица 
пози тив них на ковид 19,  и даље је на 
висо ком нивоу. У Срем ској Митро ви ци 
24. децем бра, реги стро ва но је 40 нових 
слу ча је ва ковид19 инфек ци је, у Ста рој 
Пазо ви 33, Руми 19, Инђи ји 18, Ири гу 
пет, Шиду осам и Пећин ци ма осам лица. 
У Сре му је тре нут но 4.517 актив них слу
ча је ва зара же них коро навиру сом. Од 
тог бро ја, 994 лица је у Срем ској Митро

ви ци, 987 у Ста рој Пазо ви, 1.107 у Руми, 
654 у Инђи ји, 81 у Ири гу, 240 у Шиду и 
454 у Пећин ци ма. Тако ђе, 24. децем бра, 
на тери то ри ји Сре ма било је ново ин фи
ци ра но 131 лице. У Срем ској Митро ви ци 
је хиља ду јед но лице је доста вље но као 
пред лог Сани тар ној инспек ци ји за изо ла
ци ју, у Руми 1.114, у Инђи ји 665, у Шиду 
245, Ста рој Пазо ви 992, Пећин ци ма 460 
и Ири гу 83. Укуп но је за Срем ски округ 
пре да то као пред лог за каран тин 4.560 
лица, рекла је др Нада Зец Пет ко вић.

Пре ма речи ма др Дра га на Мало ба би
ћа, у Општој бол ни ци на лече њу нала зи 
се 202 паци јен та, 156 лежи у Коро на цен
тру, 24 у нара џа стој зони, а 123 лица је 
пози тив но на вирус коро на. На респи ра
то ру се нала зи 22 паци јен та.

– Сма њен број паци је на та ука зу је 
на то да је при ме на мера које је донео 
Кри зни штаб дала резул та те. Моје лич
но мишље ње је да би сма њи ва ње свих 
актив но сти допри не ло да здрав стве ни 

систем лак ше про ђе кроз овај нај кри тич
нији, пра знич ни пери од где се оче ку ју 
вели ка оку пља ња, те бих се при дру жио 
оном делу меди цин ског Кри зног шта ба, 
који је за то да се мере у наред ном пери
о ду не попу сте. Има мо већи број здрав
стве них рад ни ка који се вра ћа на посао 
од бро ја здрав стве них рад ни ка који обо
ле ва ју, тако да је наша спрем ност да 
одго во ри мо зах те ви ма у наред ном пери
о ду што се тиче  пан де ми је већа, него 
што је била пре, реци мо, месец дана. 
Још јед ном изра жа вам захвал ност и 
осни ва чу, Покра јин ском секре та ри ја ту за 
здра вље, и Гра ду Срем ска Митро ви ца, 
који на днев ном нивоу одго ва ра ју свим 
нашим потре ба ма, у било чему, у сер
ви су опре ме, набав ци или недо ста ју ћих 
сред ста ва. Мислим да смо сви пока за ли 
да смо одго вор ни у свом послу и да смо 
пра ви про фе си о нал ци. Апе лу јем још јед
ном на сма њи ва ње кон та ка та и надам 
се брзом кра ју епи де ми је, рекао је др 
Мало ба бић.

Док тор Адил Елхаг је рекао се дев но 
у ковид амбу лан та ма пре гле да око 350 
паци је на та. Он је додао да су у митро
вач ки Дом здра ља сти гле нове дозе вак
ци на про тив сезон ског гри па.

‒ На дан 24. децем бар, првих пре гле
да је било 89, а кон трол них укуп но 266. 
Ове број ке охра бру ју када гово ри мо о 
првим пре гле ди ма, јер је про шле неде
ље отпри ли ке тај број био изме ђу 130, 
140 на днев ном нивоу. У Дом здра вља је 
сти гло 1.100 доза вак ци на про тив сезон
ског гри па. Сви заин те ре со ва ни гра ђа ни 
могу да се јаве у нонковид амбу лан те: 
Прву, Дру гу и Тре ћу здрав стве ну ста ни цу, 
амбу лан та ма у Мачван ској Митро ви ци и 
Лаћар ку и сели ма,  рекао је др Елхаг, који 
је апе ло вао да се и даље потреб но при
др жа ва ти се про ти ве пи де миј ских мера 
на лич ном нову, а то су заштит на маска, 
дис тан ца и избе га ва ње кон так та.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Пета здрав стве на отво ре на за кон трол не пре гле де

др Нада Зец Пет ко вић др Адил Елхаг др Дра ган Мало ба бић
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СЛА ЂАН МАН ЧИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ

Рума је град у којем сва ко 
може да нађе сво је место

Иза нас је, по све му, јед на тешка и 
нео бич на годи на: на наше живо те 
ути че нај ви ше нешто што уоп ште 

нисмо пла ни ра ли, пла не тар на епи де
ми ја коро навиру са, који је пот пу но 
изме нио наш живот и пла но ве.

Зато је заи ста успех када се, и поред 
тога, гото во све  што је пла ни ра но у 
рум ској општи ни и реа ли зу је, како 
инве сти ци је, про из вод ња, тако и пуње
ње амби ци о зно скро је ног општин ског 
буџе та.

  Све оно што ради мо, а то је да гра
ди мо Руму као град будућ но сти, да 
буде град у којем сва ко може да нађе 
сво је место, пре све га за свој раз вој, 
живот и рад, за сво ју поро ди цу, све то 
поста је видљи во голим оком.  Чак и за 
оне нај ва тре ни је кри ти ча ре оно га што 
локал на само у пра ва ради. Тај тим у 
који имам лич но пове ре ње пока зу је да 
све оно што ура ди мо поста је видљи во, 
допри но си бољем живо ту у нашој 
општи ни, али и њеној про мо ци ји – каже 
Сла ђан Ман чић, који је у авгу сту ове 
годи не поно во иза бран на функ ци ју 
пред сед ни ка Општи не.

М НОВИ НЕ: 2020. годи не су одр жа
ни избо ри, а Срп ска напред на стран

ка је осво ји ла још више гла со ва него 
на прет ход ним.

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ: Резул та ти рада  
на кра ју доби ја ју сво ју оце ну, а ми смо 
у јуну доби ли нај ви шу оце ну. Поно сан 
сам што су гра ђа ни Руме пре по зна ли 
енер ги ју, вољу и рад на тере ну. Ако 
погле да мо уна зад шест – седам годи на 
може мо да види мо какав је то помак, 
шта смо ура ди ли у овој и у свим годи
на ма иза нас. Ова годи на је спе ци фич
на по томе што коро навирус поку ша ва 
да зау ста ви на том путу раз во ја мно ге 
људе, при вре ду, инсти ту ци је и цео 
живот, али ми ћемо се бори ти и успе ти 
да пре бро ди мо и ову ситу а ци ју, као што 
су и рани је пре бро ђе не мно ге кри зе 
које су нас заде си ле. Ту су биле и 
попла ве, дру ги про бле ми, сада је акту
ел на епи де ми ја, али смо пока за ли да 
може мо да се носи мо са про бле ми ма и 
под при ти ском нај бо ље ради мо. Пока
за ли смо да има мо добре конек ци је, да 
може мо да при ву че мо новац у нашу 
Општи ну,  али и да сами реа ли зу је мо 
про јек те који су пре неко ли ко годи на 
били неза ми сли ви. Све што смо пла ни
ра ли у 2019. години за 2020. годи ну смо 
ура ди ли. Наш мотор раз во ја је при вре
да, 25 ком па ни ја је дошло у Руму, које 

су отво ри ле нова рад на места. До сада 
смо упо сли ли 7.500 људи. При вре да 
кон со ли ду је наше финан си је, одно сно 
пуни наш буџет и даје нам могућ ност 
раз во ја, да буде мо пио ни ри у мно го 
чему. При ме ри смо добре прак се по 
мно го чему, тако мора мо наста ви ти и 
даље и ја у то не сум њам.

Поме ну ли сте да су при вре да и 
њен раз вој око сни ца све га, услов 
реа ли за ци је пла ни ра них про је ка та, 
капи тал них и то како соп стве ним, 
тако и сред стви ма са виших нивоа 
вла сти. Нај ве ћи про је кат у овој годи
ни је вре дан пре ко 300 мили о на 
дина ра и то је рекон струк ци ја ули ца 
15. мај и 15. август.

Нарав но, пред у слов свих усло ва је 
при вред ни раз вој, јер без раста при вре
де, без пуње ња општин ског буџе та је 
немо гу ће реа ли зо ва ти било који про је
кат. У овој  ситу а ци ји веза ној за ковид, 
пока зу је мо да смо напра ви ли добру 
ствар, пре све га у сми слу при вред ног 
раз во ја још 2014. годи не, када смо зна
чај на сред ства, зајед но са Вла дом 
Срби је ула га ли у опре ма ње и раз ви ја
ње наших инду стриј ских зона, па затим 
у при вла че ње инве сти ци ја и њихо ву 

Сла ђан Ман чић, пред сед ник Општи не Рума

M NOVINE :
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реа ли за ци ју. Сада смо,  после шест, 
седам годи на у ситу а ци ји да са јед не 
стра не може мо да финан си ра мо капи
тал не, мили он ске  про јек те, само стал
но из свог буџе та, а са дру ге стра не, 
може мо про јек те попут рекон струк ци је 
ули ца 15. мај и 15. август да суфи нан
си ра мо са вишим ниво и ма вла сти. Нај
бит ни је у томе јесте то што смо успе ли 
да нашу општи ну пред ста ви мо као зону 
са повољ ном при вред ном кли мом за 
ула га ње капи та ла како дома ћег, тако и 
стра ног. Нај ва жни је  је да је маса инве
сти то ра дошла у наш град, уло жи ла 
свој капи тал и  отво ри ла мно го рад них 
места. Упо сли ли смо гра ђа не, самим 
тим затво ри ли круг у сми слу пуње ња 
општин ског буџе та. Све вре ме у назад, 
порез на допри но се и зара де је био на 
дру гом, евен ту ал но тре ћем месту по 
вред но сти при ли ва у буџет. У овом 
момен ту, односно од 2019. године,  на 
првом месту се нала зи порез од зара да 
и допри но са на запо сле не, што нам 
гово ри да смо вели ки број људи запо
сли ли. Сад су на дру гом месту тран
сфе ри које доби ја мо од држа ве, а на 
тре ћем месту, врло бли зу по вред но сти 
су при хо ди су поре зи на имо ви ну. То 
нам даје могућ но сти да гра ди мо две 
котлар ни це, чија је вред ност два мили
о на евра, да већ три годи не има мо 
прак су да су за сву нашу децу  бес плат
ни борав ци у врти ћи ма, а ове годи не и 
уџбе ни ци за све основ це.

Инве сти ци је се реа ли зу ју и у овој 
годи ни, неке су већ завр ше не, неке 
се при во де кра ју, неке би тре ба ло 
убр зо да поч ну, али су наја вље не у 
овој годи ни.

Од почет ка годи не, ситу а ци ја веза на 
за коро навирус  је таква да је мно
ге ства ри огра ни ча ва ла, не само 
код нас, него и у Срби ји, Евро пи и 
све ту. Међу тим, ми смо пока за ли 
да и у овој ситу а ци ји наш при вред
ни раз вој не јења ва. Инте ре со ва ње  
инве сти то ра за ула га ње у нашу 
општи ну не опа да, а  потвр да је 
при во ђе ње кра ју нове фабри ке 
бри тан ског „Албо на“, који би тре ба
ло да се отво ри до кра ја годи не и 
који ће упо сли ти нових 200 до 250 
рад ни ка. Потом, ту је завр ше так 
холанд ско  маке дон ске ком па ни је 
„ГРЕ СТО“,  која тако ђе, до кра ја 
годи не завр ша ва свој обје кат и тре
ба да упо сли  од 100 до 150 рад ни
ка.  Про да ли смо два хек та ра 
земљи шта ита ли јан ској ком па ни ји 
„Тех но стил“, која ће почет ком 
наред не годи не запо че ти град њу 
свог пого на. Доби ли смо писмо о 
наме ра ма од ком па ни је „Heal thCa
re Euro pe“, која ула же 19 мили о на 
евра у изград њу нових 20.000 ква
драт них мета ра пого на на Рум ској 
петљи, где би упо сли ли нових 300 
рад ни ка, поред  већ посто је ћих 
1.300 запо сле них. Дали смо им  
бес плат но земљи ште, у прет ход на 
два навра та су купо ва ли земљи
ште, јер је оце на да таква ком па ни

ја, која  у овом тре нут ку има око 70.000 
ква драт них мета ра, и жели даље да 
ула же, испу ња ва усло ве за то.

Ове ком па ни је сво јим радом и пла
ћа њем поре за, зна чај но пуне 
општин ски буџет.

Имам пода так за „Heal thCa re Euro
pe“, која на месеч ном нивоу издва ја 116 
мили о на дина ра само за пла те. Нарав
но, 40 одсто тога иде у буџет на осно ву 
поре за, 60 одсто за пла те. Те пла те 
запо сле ни потом пушта ју у потро шњу у 
нашем гра ду. То се одно си и на фран
цу ску ком па ни ју „Хачин сон“, која на 
месеч ном нивоу издва ја 100 мили о на 
дина ра за пла те, па  када се то помно
жи са 12 месе ци, па са годи на ма коли ко 
су оне код нас, не чуди што је наш 
буџет са 900 мили о на нара стао  до 2,3 
мили јар де дина ра. Тако ђе, не чуди што 
финан си ра мо или суфи нан си ра мо раз
не про јек те: да има мо бес пла тан вртић, 
по чему смо једин стве ни у Срби ји и то 
сада за чак 1.750 деце, обез бе ди ли смо 
бес плат не уџбе ни ке за све основ це, и 
по томе смо једин стве ни у Срби ји, да 
има мо бес пла тан пре воз... Види мо да 
је ста но град ња у пора сту, људи купу ју 
ста но ве, ауто мо би ле... Нај бит ни је  је  
да инте ре со ва ње за ула га ње у нашу 
општи ну не јења ва. Сва ка ко да је томе 
допри не ла наша локал на адми ни стра
ци ја, која сва ком инве сти то ру изла зи у 
сусрет. Кључ на ствар,  коју морам да 
истак нем  јесте да од  нашег пре у зи ма
ња вла сти 2013/14. годи не, локал на 
само у пра ва у Руми има апсо лут ну 
подр шку наше држа ве, Вла де Срби је и 
пред сед ни ка лич но. 

    
У 2020. годи ни нај ве ћа инве сти ци ја 

је била пот пу на рекон струк ци ја 
ули ца 15. мај и 15. август, вред на 
320 мили о на дина ра.

Од ове суме, 200 мили о на је 
обез бе ди ла Упра ва за капи тал на 
ула га ња Вој во ди не, а оста так 
локал на само у пра ва. Радо ви су 
запо че ли почет ком јуна ове, а план 
је да се пот пу но окон ча ју до јула 
наред не годи не. Но, суде ћи по 
доса да шњој дина ми ци, могу ће је 
да се окон ча ју и пре овог рока. 
Подр жа ће мо и нешто што је била 
ини ци ја ти ва неких наших гра ђа на, 
да се сле де ће годи не уре де и тро
то а ри у Ири шкој ули ци од Глав не 
до Ули це 15. август, тако да би се 
ком плет но уре дио један шири 
прстен око самог град ског језгра 
пого дан за шет њу гра ђа на.

Ове годи не у греј ну сезо ну смо 
ушли са две нове котлар ни це на 
гас, чија је вред ност два мили о
на евра.

 Упра во град ња ове две котлар
ни це на гас добар су при мер како 
се реша ва ју про бле ми када је у 
пита њу скуп енер гент, као што је 
мазут, а који даје сла би ји ква ли тет 
гре ја ња и пред ста вља еко ло шку 

Све што смо пла ни ра
ли у 2019. години смо 
ура ди ли у 2020. Наш 
мотор раз во ја је при
вре да, 25 ком па ни ја је 
дошло у Руму, које су 
отво ри ле нова рад на 
места. До сада смо 

упо сли ли 7.500 људи. 
При вре да кон со ли ду је 
наше финан си је, одно
сно пуни наш буџет и 
даје нам могућ ност 
раз во ја, да буде мо 

пио ни ри у мно го чему. 
При ме ри смо добре 

прак се по мно го чему, 
тако мора мо наста ви
ти и даље и ја у то не 

сум њам

Мини стар ка Ире на Вујо вић и Сла ђан Ман чић
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бом бу у гра ду. У рекорд ном року и соп
стве ним сред стви ма смо ура ди ли обе 
котлар ни це. Надам се да ћемо наред
не годи не кон ку ри са ти за још јед ну 
котлар ни цу, тре ћу коју смо пла ни ра ли  
и пот пу но  изба ци ти мазут из  упо тре
бе у нашим котлар ни ца ма. То је 
нездрав и скуп енер гент, зага ђу је 
живот ну сре ди ну, а ми жели мо ква ли
тет ни је и еко но мич ни је гре ја ње. Наи
ме, само после месец дана од почет ка 
гре ја ња, забе ле жи ли смо уште де у 
тро шко ви ма набав ке енер ге на та за 20 
про це на та.

Одбор ни ци су на скуп штин ској 
сед ни ци доне ли одлу ку о буџе ту за 
2021. годи ну, који је нешто већи од 
две мили јар де дина ра, а обра зло
жен је као реа лан, раз вој ни и соци
јал ни.

Мислим да је пред нама доста добро 
изба лан си ран буџет, који је засно ван на 
реал ним осно ва ма, с обзи ром на то да 
ми на дана шњи дан (18. децем бар) 
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. Финан си ра
ће мо са 131 мили он дина ра из овог 
буџе та изград њу новог, поред 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 за сву нашу децу 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 рас пи са ти у јану а ру. 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 сти 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.

У наја ви су и два вели ка про јек та, 
која ће се финан си ра ти сред стви ма 
са дру гих нивоа вла сти.

Јесте. 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. Тре ба ло би 
да буде завр шен за три годи не. 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 СО Рума 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.

И на кра ју, каква је Ваша пору ка и 
жеље које упу ћу је те  гра ђа ни ма рум
ске општи не?

У овом момен ту и овој ситу а ци ји, 
када се буквал но целе годи не бори мо 
са епи де ми јом, глав на и основ на пору
ка и жеља би била да сви буде мо здра
ви, да чува мо сво је здра вље и буде мо 
одго вор ни пре ма себи и дру ги ма. Ако 
чува мо сво је здра вље, сачу ва ће мо и 
здра вље дру гих који су у нашем окру
же њу. 

С. Џаку ла

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. Тре ба ло би да 
буде завр шен за три 

годи не. 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 СО 
Рума у новој годи ни 
ћемо има ти одлу ку 

која ће то дефи ни са ти

Котларница „Солидарност“



730. DECEMBAR 2020.  M NOVINE

ПРИ ЗНА ЊЕ МИНИ СТРУ ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛА ВУ НЕДИ МО ВИ ЋУ

„Нај е вро пља нин“
у обла сти поли ти ке
Мини стру пољо при вре де 

Бра ни сла ву Неди мо ви ћу 23. 
децем бра је уру че на награ

да „Нај е вро пља нин“ за област 
поли ти ке у 2019. годи ни. У обра
зло же њу за доде лу награ де „Нај е
вро пља нин“ мини стру Неди мо ви ћу 
наво ди се да је од 2016. годи не на 
челу тог ресо ра, и да је један од 
рет ких мини ста ра који у новој Вла
ди није про ме нио ресор.

 У 2019. годи ни изме ње на су 
чети ри зако на са глав ним циљем 
уна пре ђе ња без бед но сти хра
не, први пут у исто ри ји уве де на је 
мера подр шке мла дим пољо при
вред ни ци ма, а знат но је побољ
ша на могућ ност пољо при вред ним 
про из во ђа чи ма и пре храм бе ној 
инду стри ји за ефи ка са ни ји при ступ 
новим тржи шти ма – сто ји у обра
зло же њу.

Пла ке та „Нај е вро пља нин“ је при
зна ње, које се доде љу је поје дин
ци ма за напо ран и успе шан рад 
усме рен ка бржој и све стра ни јој 
инте гра ци ји Срби је у Евро пу. При
зна ње су уста но ви ли „Европ ска 
кућа Чука ри ца“ и Европ ски покрет 
у Срби ји, које се од 2000. годи
не доде љу је на мани фе ста ци ји 
„Европ ско вече“ у Бео гра ду.

извор: РТС
фото: http://www.min polj.gov .rs/

УГО ВОР О ДОДЕ ЛИ БЕС ПО ВРАТ НИХ СРЕД СТА ВА

Уна пре ђе ње у обла сти
теле ко му ни ка ци ја

Пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић уру
чио је 25. децем бра  уго вор 
пред сед ни ку Општи не Шид 
Зора ну Семе но ви ћу о доде
ли бес по врат них сред ста ва 
за финан си ра ње про је ка
та из обла сти елек трон ских 
кому ни ка ци ја и инфор ма ци
о ног дру штва за 2020. годи
ну.

Пре ма речи ма пред сед
ни ка Општи не Шид Зора на 
Семе но ви ћа, сред ства ће 
бити наме ње на за поста
вља ње видеонад зо ра у ОШ 
„Филип Вишњић” из Моро
ви ћа и у под руч ном оде ље
њу у Јаме ни.

Игор Миро вић и Зоран Семе но вић

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић
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ИНТЕР ВЈУ: СИНИ ША ЂОКИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Ако успе мо да сачу ва мо 
здра вље ста нов ни штва,
све ћемо успе ти

Гасна мре жа је 
током ове годи не 
изгра ђе на у шест 

од 11 насе ља у 
који ма до сада није 

посто ја ла, а за
нај да ље две

годи не гас би
тре ба ло да стиг не 

до сва ког
дома ћин ства

и сва ког
при вред ни ка у 

нашој општи ни, 
каже пред сед ник 

Општи не
Сини ша Ђокић

Усред пан де ми је коро навиру
са, 21. авгу ста 2020. годи не, за 
пред сед ни ка Општи не Пећин ци 

иза бран је Сини ша Ђокић, дуго го ди
шњи спорт ски рад ник познат по томе 
што је за само шест годи на пећи нач
ки Спорт ски савез „Раз вој спор то ва“ 
тран сфор ми сао у орга ни за ци ју, која 
оку пља пре ко 40 спорт ских клу бо ва 
и орга ни за ци ја, и пре ко 2.000 актив
них спор ти ста. Коли ко је било тешко 
у усло ви ма пан де ми је пре у зе ти уло
гу првог чове ка пећи нач ке Општи не, 
пита мо нашег саго вор ни ка. 

‒ Није било лако, али олак ша ва ју ћа 
окол ност је била та што сам у Општин
ској упра ви насле дио уигран тим људи, 
који већ осам годи на успе шно ради на 
уна пре ђе њу наше општи не. И у усло
ви ма сма ње ног при ли ва у општин
ски буџет, а пове ћа них тро шко ва због 
бор бе про тив пан де ми је, ми мора мо 
да буде мо сер вис гра ђа на и при вре
де, која мора да наста ви да ради, јер 
без при вре де неће мо има ти сред ста ва 

да се бори мо про тив пан де ми је. Наша 
јав на кому нал на пред у зе ћа су на себе 
пре у зе ла зна ча јан део тере та бор бе 
да се гра ђа ни зашти те од инфек ци је, 
а исто вре ме но мора ју да оба вља ју и 
сво је редов не посло ве, често са сма
ње ним бро јем запо сле них због боле
сти или про пи са не изо ла ци је. Ипак, 
успе ва ју у томе. Сме ће се редов но 
одно си, кана ли за ци ја функ ци о ни ше у 
насе љи ма у који ма је има, а водо снаб
де ва ње је редов но у свим насе љи
ма. Сви ма сам захва лан на напо ри ма 
које ула жу, јер само захва љу ју ћи томе 
успе ва мо да одр жи мо коли котоли ко 
нор ма лан живот у нашој општи ни.“

Каква је у овом тре нут ку епи де ми
о ло шка ситу а ци ја у општи ни Пећин
ци?

– Од поло ви не новем бра до поло ви
не децем бра има ли смо нагли пораст 
бро ја зара же них, али у послед њих 
десе так дана беле жи мо мањи број 
потвр ђе них слу ча је ва инфек ци је на 

днев ном нивоу, а опа да и уку пан број 
актив них слу ча је ва којих је у овом тре
нут ку 441 на тери то ри ји наше општи
не. То је, јед ним делом, резул тат мера 
које су про пи са ли Вла да Репу бли ке 
Срби је и репу блич ки Кри зни штаб, као 
и мера које је спро во дио пећи нач ки 
Штаб за ван ред не ситу а ци је, а дру гим 
делом, то је због тога што су наши гра
ђа ни схва ти ли озбиљ ност ситу а ци је у 
којој се нала зи мо и пона ша ли се одго
вор но. При ме ра ради, након Све тог 
Нико ле нисмо има ли пове ћа ње бро ја 
зара же них, јер су гра ђа ни послу ша ли 
апел Шта ба и у вели кој већи ни крсну 
сла ву про сла ви ли у кру гу поро ди це. 
Ако ова кву дисци пли ну пока же мо и 
током ново го ди шњих и божић них пра
зни ка може мо да се нада мо даљем 
паду бро ја инфи ци ра них. Током еска
ла ци је пан де ми је, нај ве ћи терет је под
нео пећи нач ки Дом здра вља и ми смо 
дона ли одлу ку да нов ча но награ ди мо 
запо сле не који раде у ковидсисте му 
ове уста но ве.

Синиша Ђокић
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Како у општи ни Пећин ци функ ци о
ни ше при вре да у усло ви ма ван ред
не ситу а ци је?

‒ У нашој општи ни послу ју вели ке 
свет ске и дома ће ком па ни је које чак и 
у ова ко тешким усло ви ма успе ва ју да 
одр же про из вод њу. Захва љу ју ћи томе, 
код нас није било пове ћа ња неза по
сле но сти. Пре ма еви ден ци ји Наци
о нал не слу жбе за запо шља ва ње у 
мар ту смо у нашој општи ни има ли 688 
неза по сле них, а у окто бру 642 неза по
сле на лица, тако да смо чак и током 
пан де ми је забе ле жи ли пад неза по сле
но сти. Одр жа њу при вред не актив но сти 
сва ка ко су у мно го ме допри не ле мере 
подр шке при вре ди и еко ном ска поли
ти ка коју воде пред сед ник Репу бли ке и 
Вла да Репу бли ке Срби је.

Да ли је епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
оме ла реа ли за ци ју запо че тих инфр
струк тур них про је ка та?

– Оте жа ла јесте, али зау ста ви ла 
није. У 2020. годи ни успе ли смо да 
завр ши мо неко ли ко капи тал них про
је ка та. Током про ле ћа завр ше на је и 
пуште на у рад кана ли за ци ја у Доњем 
Товар ни ку у коју смо зајед но са Покра
јин ском вла дом уло жи ли 90 мили о на 
дина ра, а пред сам поче так школ ске 
годи не завр ше на је ком плет на рекон

струк ци ја основ не шко ле у Кар лов чи ћу. 
И ова инве сти ци ја је вред на 90 мили
о на дина ра, а сред ства је обез бе ди ла 
Вла да Репу бли ке Срби је. Сред стви ма, 
која смо доби ли од Вла де Срби је реа
ли зу је мо и ком плет ну рекон струк ци ју 
основ не шко ле у Купи но ву, вред ну 230 
мили о на дина ра, док изград њу новог 
врти ћа у Шима нов ци ма са 220 мили о
на финан си ра Покра јин ска вла да. Прву 
фазу изград ње нове водо вод не мре же 
у Ога ру, вред ну 16 мили о на, суфи нан
си ра ју Покра јин ска вла да и Општи на 
Пећин ци.  И гаси фи ка ци ја општи не 
се одви ја без засто ја. Гасна мре жа је 
током ове годи не изгра ђе на у шест 
од 11 насе ља у који ма до сада није 
посто ја ла, а за нај да ље две годи не гас 
би тре ба ло да стиг не до сва ког дома
ћин ства и сва ког при вред ни ка у нашој 
општи ни.

Са каквим пла но ви ма Општи на 
ула зи у 2021. годи ну?

‒ Пла но ви за 2021. су амби ци о зни, 
али ми сма тра мо да су оства ри ви. Пла
ни ра мо изград њу кана ли за ци о них мре
жа у Обре жу, Дечу, Попин ци ма и Бре
ста чу, као и доград њу кана ли за ци о ног 
пре чи ста ча у Пећин ци ма. У пла ну нам 
је заме на азбест них цеви у водо вод ним 
мре жа ма у Шима нов ци ма, Срем ским 
Миха љев ци ма и Прхо ву, рекон струк
ци ја пута Шима нов циАша ња, рекон
струк ци ја објек та основ не и ста рог 
дела сред ње шко ле у Пећин ци ма, као 
и шко ле у Попин ци ма, наста вак обно ве 
хра ма Све тог Духа у Купи но ву, поче так 
изград ње ловач ког дома у Бре ста чу и 
број не дру ге мање инве сти ци је. При 
кра ју је изра да про јек та рекон струк
ци је пећи нач ког Дома здра вља, а про
це ње на вред ност ове капи тал не инве
сти ци је је 150 мили о на дина ра. Јасно 
је да ће брзи на реа ли за ци је зави си ти 
од сми ри ва ња епи де ми о ло шке ситу а
ци је и брзи не којом ћемо успе ва ти да 
обез бе ди мо сред ства за реа ли за ци ју 
про је ка та, али ја веру јем да ћемо већи
ну пла ни ра них про је ка та бар запо че ти 
током наред не годи не. Нај ва жни је је да 
сачу ва мо здра вље ста нов ни штва. Ако 
у томе успе мо, све ћемо успе ти. Д. С.

Пре ма еви ден ци ји
НСЗ у мар ту смо у 

нашој општи ни има ли 
688 неза по сле них,

а у окто бру 642
неза по сле на лица, 

тако да смо чак
и током пан де ми је 

забе ле жи ли пад
неза по сле но сти

Након Све тог Нико ле 
нисмо има ли

пове ћа ње бро ја
зара же них, јер су

гра ђа ни послу ша ли 
апел Шта ба и у

вели кој већи ни крсну 
сла ву про сла ви ли
у кру гу поро ди це.

Ако ова кву
дисци пли ну

пока же мо и током 
ново го ди шњих и 

божић них пра зни ка 
може мо да се

нада мо даљем паду 
бро ја инфи ци ра них

Синиша Ђокић свечано дочекује ђаке прваке у новој школи у Карловчићу

Обилазак градилишта школе у Купинову
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Пред сед ник Вучић у посе ти 
дуван џи ја ма у Голу бин ци ма

Пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић је у Голу бин ци ма  при
ли ком посе те  пољо при вред

ном газдин ству поро ди це Матић, 23. 
децем бра раз го ва рао са про из во ђа чи
ма дува на и руко вод ством ком па ни је  
„Japan Toba co Inter na ti o nal”.  Ова ком
па ни ја анга жу је 250 дома ћин ста ва у 
Срби ји у про из вод њи дува на, од којих 
сва ко запо сли изме ђу 40 и 60 сезо на
ца,  а држа ва ће наста ви ти  одлич ну 
сарад њу са овом ком па ни јом. 

‒ Ком па ни ја „Japan Toba co Inter na ti
o nal” је увек ради ла на нај бо љи могу ћи 
начин на шире њу сво је мре же доба
вља ча, одно сно про из во ђа ча дува
на. Данас обу хва та 250 газдин ста ва 
и та ком па ни ја је  про шла 50 посто 
инве сти ра ња у про из вод њу дува на 
у Срби ји. Захвал ни смо ком па ни ји 
„Japan Toba co Inter na ti o nal” на раз ли
чи те начи не. Јед на је од нај ва жни јих 
изво зних ком па ни ја, веру је мо у њихо
ве још веће резул та те у будућ но сти. 
Ова ком па ни ја је један од нај ве ћих 
поре ских кон три бу то ра у Репу бли ци 
Срби ји. Бес крај но смо им захвал ни и 
жели мо да наста ви мо изу зет но добру 

сарад њу, рекао је пред сед ник Вучић у 
Голу бин ци ма. 

У деле га ци ји је био и пред сед ник 
Покра јин ске вла де Игор Миро вић и 
пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва, 
Ђор ђе Ради но вић.

У Голу бин ци ма се око 40 поро ди ца 
бави про из вод њом дува на. Алек сан
дар Вучић је рекао да је поно сан на 
поро ди цу Матић. Бра ћа Сава и Дејан 
Матић, који су се у Голу бин це досе
ли ли са Косо ва, из Ора хов ца пре 20 
годи на, са  35 јута ра земље ове годи
не су оства ри ли при нос око две тоне 
дува на по хек та ру, а нај пре су почи ња
ли као над ни ча ри.

‒ Годи на је некад лоши ја, некад 
боља. Сад је крај сезо не, тре ба сести 
и изра чу на ти где смо, коли ко смо 
зара ди ли, коли ко смо потро ши ли. 
Бави мо се узго јем дува на од 2003. 
годи не. Зна чи, већ 17 годи на. Поче
ли смо од јед не суша ре, и пет јута ра 
дува на. Наред не годи не смо има ли 
две суша ре и 11 јута ра дува на. Пра
ву про из вод њу дува на смо запо че ли 
са чети ри суша ре и 26 јута ра дува на, 
а тада је кре ну ла пра ва  про из вод ња. 

У овом послу, са јед ном суша ром се 
може тек поне што ради ти, обја шња ва  
Дејан Матић, про из во ђач дува на.

Рад са дува ном је изу зет но тежак, 
јер кад поч не бер ба, про из во ђа чи 
нема ју пау зе, ни одмо ра, али зара да 
је солид на.  Мора цела поро ди ца се 
анга жу је. 

Пољо при вре да је изу зет но важна 
гра на при вре де, и зато ће локал на 
само у пра ва наста ви ти да подр жа ва 
пољо при вред не про из во ђа че, рекао је 
Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник Општи
не Ста ра Пазо ва уз напо ме ну да је ове 
годи не из буџе та за ове наме не издво
је но око 10 мили о на дина ра.

– Око 200 газдин ста ва је доби ло 
непо врат на сред ства, и про се ку по 
50 хиља да дина ра, а неки су доби
ли и више. У Голу бин ци ма се вели ки 
број дома ћин ста ва бави про из вод
њом дува на, а нешто мање и у дру гим 
мести ма општи не. Зани мљи во је то 
што се зна чај на коли чи на дува на од 
укуп ног про из ве де ног дува на у Срби
ји, про из во ди упра во у Голу бин ци ма, 
рекао је Ђор ђе Ради но вић.

Зден ка Кожик

Ком па ни ја „Japan Toba co Inter na ti o nal” је увек ради ла на нај бо љи могу ћи начин на 
шире њу сво је мре же доба вља ча, одно сно про из во ђа ча дува на. Данас обу хва та 250 
газдин ста ва и та ком па ни ја је  про шла 50 посто инве сти ра ња у про из вод њу дува на у 
Срби ји, рекао је пред сед ник Александар Вучић у Голу бин ци ма
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Буџет за 2021. годи ну пре ко 
три мили јар де дина ра
Одбор ни ци Скуп шти не општи

не Ста ра Пазо ва су 23. децем
бра већи ном гла со ва усво ји ли 

општин ски буџет за 2021. годи ну, који 
је  про јек то ван у изно су од три мили јар
де и 77 мили о на дина ра. Како је рекла 
Ната ша Мићић, пред сед ни ца локал ног 
пар ла мен та, буџет је пла ни ран у скла
ду са потре ба ма свих ста нов ни ка ста
ро па зо вач ке општи не.

‒ Он је јед ним делом и раз вој ни 
буџет, пла ни ра мо да ула же мо и у водо
вод и кана ли за ци ју у наред ној годи ни. 
Пла ни ра мо да побољ ша мо све усло ве 
у свим месним зајед ни ца ма, одно сно 
мести ма где наши сугра ђа ни живе, тако 
да је овај буџет од изу зет ног зна ча ја за 
ову годи ну, рекла је Ната ша Мићић.

По речи ма пред сед ни ка Општи не 
Ђор ђа Ради но ви ћа, буџет је реал но 
пла ни ран и вели ким делом ће бити 
усме рен на неко ли ко капи тал них инве
сти ци ја.

– Вео ма је важан про је кат сана ци
је два дома здра вља у Ста рој Пазо ви 
и Новој Пазо ви, који ћемо ради ти са 
Кан це ла ри јом за јав на ула га ња. То су 
вели ки про јек ти, чија је вред ност око 
две мили јар де дина ра. Ула га ће се мно
го и у обно ву локла них путе ва и пут них 
пра ва ца, рекао је Ради но вић.

Пла но ви и про гра ми рада јав них 
пред у зе ћа за наред ну годи ну тако ђе су 
доби ли зеле но све тло одбор ни ка, као 
и  читав низ кому нал них услу га, које се 
нај ви ше одно се на пар ки ра ње, јав но 
осве тље ње и погреб ну делат ност. Две 
тач ке днев ног реда су биле посве ће
не кон вер зи ји потра жи ва ња по осно ву 
неиз ми ре них усту пље них јав них при
хо да.  Рас пра вља ло се и о кадров ским 
реше њи ма у над зор ним и управ ним 
одбо ри ма Библи о те ке, Саве та за здра
вље и општин ског Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, те су и те одлу ке усво је не.  

Скуп шти на општи не ће се и у наред

ној годи ни бави ти зада ци ма који су јој 
зако ном про пи са ни, као што је пра
ће ње рада Саве та месних зајед ни
ца, њихо во финан сиј ско посло ва ње и 
изве штај о раду, као и рад општин ских 
јав них пред у зе ћа. Тако ђе, у над ле жно
сти Скуп шти не је и доно ше ње нових 
под за кон ских ака та, а пре ма новом 
Послов ни ку сед ни це могу од сада да 
пра те само акре ди то ва ни меди ји обја
сни ла је пред сед ни ца локал ног пар ла
мен та.

– У Скуп шти ни има мо од сада нови 
Послов ник о раду, који је мно ге ства ри 
уре дио што се тиче рада Скуп шти не и 
сма тра мо да смо ту напра ви ли један 
вели ки помак. Сада сед ни це могу да 
сни ма ју и зве шта ва ју само акре ди
то ва не медиј ске куће. Бит но је да ће 
гра ђа ни сада моћи да дођу до пра вих 
инфор ма ци ја о оно ме о чему се одлу
чу је у скуп шти ни, изја ви ла је Ната ша 
Мићић. Зден ка Кожик

Хума ни тар ни базар за Ању 
Играч ке, кола чи, ново го ди шњи 

укра си, умет нич ке сли ке, гар де ро ба, 
само су део пону де Хума ни тар ног 
база ра, који је 20.децем бра  одр жан 
у Новој Пазо ви на пла тоу испред 
Основ не шко ле „Раст ко Нем њић 
Све ти Сава”. Дога ђај је првен стве
но тре ба ло да буде подр шка Ањи 
Вуј но вић из Вој ке у њеном даљем 
лече њу после опе ра ци је рака на 
малом мозгу. За Ању су сред ста ва 
рани је обез бе ђе на, а од наја вље ног 
база ра се није оду ста ло.

Акци ја је орга но зо ва на уз помоћ 
хума них локал них пред у зет ни ка и 
поје ди на ца, који су пону ди ли сво је 
про из во де и услу ге, и нарав но, гра
ђа на, који су и овај базар испра ти ли.

Ања се тре нут но добро осе ћа  и 
при пре ма за лече ње у  Солу ну сре
ди ном јану а ра. Новац који је био њој 
наме њен, око 265 хиља да,  про сле
ди ла је  деци која се боре про тив 
кар ци но ма, хума ни тар ној орга ни за
ци ји „Загр ли срцем – Нико ла Вули
но вић“.
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ИНТЕР ВЈУ: ИЛИ ЈА НЕДИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

У митро вач кој Скуп шти ни
оства рен висок сте пен
демо кра тич но сти
Или ја Недић је на место пред сед ни

ка Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца иза бран 21. авгу ста на 

кон сти ту тив ној сед ни ци. Пре тога је био 
начел ник Град ске упра ве за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спорт. По обра зо ва њу про фе
сор исто ри је, Недић је део сво је про фе
си о нал не кари је ре про вео у про све ти, и 
као пре да вач и као дирек тор Сред ње 
еко ном ске шко ле „9. мај“. Тако ђе, био је 
и одбор ник Скуп шти не гра да. Сма тра да 
му је при па ла вели ка част самим тим 
што је иза барн на место пред се да ва ју ћег 
митро вач ке Скуп шти не. Доса да шње сед
ни це је водио при лич но вешто, има ју ћи у 
виду чиње ни цу да у град ском пара ла
мен ту седи један број опо зи ци о них 
одбор ни ка спрем них на рас пра ву по 
гото во сва кој тач ки днев ног реда. Засе
да ња тра ју дуже него обич но, а Или ја 
Недић сма тра да је у митро вач кој Скуп
шти ни оства рен висок сте пен демо кра
ти је.

– За сва ку тач ку днев ног реда мора мо 
добро да се при пре ми мо, да је ишчи та
мо, пред ви ди мо евен ту ал на пита ња. 
Потреб но је стр пље ње, раз у ме ва ње, 
толе ран ци ја пре ма сви ма. Од 21. авгу
ста, када сам постао пред сед ник Скуп
шти не одр жа но је пет сед ни ца. Дана, 21. 
авгу ста је била прва скуп штин ска сед ни
ца, њу да не кажем и не рачу нам, јер је 
била кон сти ту тив на. Моје мишље ње 
jeсте да је пока зан при лич но висок сте
пен демо кра ти је. Вео ма мно го говор ни ка 
је има ло при ли ку да диску ту је по одре
ђе ним тач ка ма днев ног реда, што није, 
чини ми се био слу чај у прет ход на два 
сази ва, пого то ву у про шлом. Могу да 
похва лим анга жо ва ност одбор ни ка и 
њихо ву посве ће ност и пажљи во пра ће
ње тока сед ни це. Моје мишље ње је да је 
пока зан при лич но висок сте пен демо кра
ти је. Вео ма мно го говор ни ка је има ло 
при ли ку да диску ту је по одре ђе ним тач
ка ма днев ног реда, што није, чини ми се 
био слу чај у прет ход на два сази ва, пого
то ву у про шлом. Могу да похва лим анга
жо ва ност одбор ни ка и њихо ву посве ће
ност и пажљи во пра ће ње тока сед ни це. 
Нарав но, увек посто је „иска ка ња“ поје ди
на ца који би себе хте ли да ста ве у први 
план у одно су на важност сед ни це. 
Добро, то је и разу мљи во, то је поли тич
ка бор ба, али мислим да је врло корект
но било досад. Оче ку јем да се то тако и 
наста ви.

М НОВИ НЕ: У овом сази ву није огра
ни че но вре ме за диску си ју одбор ни ка, 
што је био слу чај у неким рани јим 
сази ви ма. Могло би се рећи да сте 
пока за ли већи сте пен демо кра тич но
сти, него неки Ваши прет ход ни ци, који 

Вашој стран ци спо чи та ва ју недо ста
так  демо кра тич но сти. 

ИЛИ ЈА НЕДИЋ: Искљу чи во се држи
мо Послов ни ка, којим је пред ви ђе но да 
је пра во на репли ку огра ни че но на три 
мину та, а да по оста лим тач ка ма днев
ног реда говор ник може да гово ри коли ко 
жели. Нарав но, у скла ду са тач ком днев
ног реда. Деси се поне кад да има неког 
„иска ка ња“ од тач ке днев ног реда, јер 
људи у том изла га њу, које тра је дуже од 
пет мину та, изгу бе кон цепт, оде се од 
теме. Могли бисмо на почет ку сва ке сед
ни це да каже мо да је вре ме за диску си ју 
по одбор ни ку три или пет мину та. Али, с 
обзи ром на то да је, посеб но послед ња 
сед ни ца, где је доне та одлу ка о буџе ту 
Гра да, коју сма трам нај зна чај ни јом тач
ком днев ног реда, и где се рас пра вља ло 
о про гра му јав них пред у зе ћа, сма трам 
да је било пот пу но неу ме сно да смо на 
таквој сед ни ци огра ни чи ли вре ме тра ја
ња изла га ња одбор ни ка. Чини ми се да 
бисмо тиме нару ши ли сте пен демо кра
тич но сти. Од 2008. до 2012. годи не сам 
био одбор ник, од 2012. до 2020. начел
ник Град ске упра ве за обра зо ва ње, кул

ту ру и спорт и могу да кажем да  нијед на 
сед ни ца Скуп шти не гра да није тра ја ла 
као ова послед ња, одр жа на 18. децем
бра. Нарав но, не зна чи да је нешто ако 
дуго тра је и ква ли тет но, али мислим да 
је било про сто ра и могућ но сти да се раз
го ва ра о све му. Има те неке тех нич ке 
ства ри које Скуп шти на мора да доне се, 
али се по нај ва жни јим тач ка ма води при
лич но жива и дуга рас пра ва. На послед
њој сед ни ци, два сата и 45 мину та се 
води ла рас пра ва само о тач ки днев ног 
реда, која се одно си ла на одлу ку о буџе
ту за 2021. годи ну. Мислим да нико не 
може да спо чи та ва да неко нема пра во 
да гово ри. Сви има ју пра во да гово ре, 
што се и пока за ло. Морам да кажем да 
се на сва кој сед ни ци сви при др жа ва ју 
пре вен тив них епи де ми о ло шких мера. 

Да ли се може рећи да и опо зи ци о ни 
одбо р ни ци у послед ње вре ме, на 
послед њих неко ли ко сед ни ца, кон
струк тив ни је при ла зе рас пра ви и 
деба ти? 

– Јесмо поли тич ки про тив ни ци, али 
нисмо непри ја те љи. Ако деба ту је мо и  

Или ја Недић
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има мо раз ли чи та мишље ња о неким тач
ка ма днев ног реда, не зна чи да не може
мо међу соб но да се пошту је мо и ува жа
ва мо. Оно на чему инси сти рам, и посеб
но бих апо стро фи рао и за даље, јесте 
било какво поми ња ње неко га од одбор
ни ка или пред став ни ка јав не вла сти, 
носи ла ца јав них функ ци ја у непри ме ре
ном и неу ме сном кон тек сту. Тога никад 
није и неће бити, ја то сигур но нећу 
дозво ли ти. Ако неко са неким има нешто 
лич но да раз ја сни, поле ми ше и слич но, 
скуп штин ска сала, сва ка ко, није место за 
то. Сма трам да се то деша ва ло спо ра
дич но у мањој мери. Гене рал но, како 
вре ме одми че, то сте добро и при ме ти
ли, људи се све више тако да кажем ухо
да ва ју и фоку си ра ни су на тач ке днев ног 
реда. Чини ми се да је опо зи ци ја, да се 
тако изра зим емо тив ни је ушла у све то, 
неке ства ри су у почет ку лич но при хва та
ли. Носи лац сам функ ци је пред сед ни ка 
Скуп шти не, исти сам пре ма свим одбор
ни ци ма, пошту јем инсти ту ци ју коју пред
ста вљам. Исто тако, оче ку јем и од оста
лих да се тога при др жа ва ју. Било је и 
уче шћа дирек то ра јав них пред у зе ћа на 
сед ни ци, што је исто добро. Чини ми се 
да је то у већем оби му, него што се 
деша ва ло рани је. Оче ку јем да и у наред
ној годи ни то тако оста не. 

При ме ћу је се да су сед ни це сада 
дина мич ни је у одно су на прет ход ни 
сазив.  Води се пра ва скуп штин ска 
поле ми ка изме ђу пред став ни ка вла
сти и опо зи ци је.

– Тач но. Мислим, да нису на месту 
спо чи та ва ња да је већи на ту само да 
доне се одлу ке. То и јесте сушти на, на 
избо ри ма се бори те за пове ре ње гра ђа
на који гла са ју за ваше про јек те. Те про
јек те касни је кроз скуп штин ске одлу ке 
импле мен ти ра те у живот. Еви дент но је 
да је скуп штин ска већи на листа Срп ске 
напред не стран ке, која има 42 одбор ни
ка. То је више од две тре ћи не. Пот пу но је 
бесми сле но да неко од одбор ни ка не 
испо шту је дого вор и вољу већи не. То се, 
ваљ да, под ра зу ме ва. Нарав но, можда се 
неко у јед ном момен ту не сла же сто про
цент но са одлу ком, али се пошту је поли
тич ки дого вор, који је резул тат избо ра. 
Опо зи ци ја има пра во на дру га чи је 
мишље ње. Али, то вам је поли тич ка 
утак ми ца, изво ли те, так ми чи те се, ако 
доби је те већи ну, побе ди ли сте. Било је 
спо чи та ва ње јед не одбор ни це на јед ној 
од прет ход них сед ни ца, која је рекла: „С 
ове стра не сте ви гла сач ка маши на.“ 
Чекај те, па и ви гла са те за или про тив за 
нешто па сте самим тим и ви гла сач ка 
маши на. На то је одбор ни ца Мил ко вић 
репли ци ра ла и рекла да сви ми мисли мо 
сво јом гла вом, али да се мора пошто ва
ти дого вор који смо пости гли пре сед ни
це. И то је пот пу но у реду. 

Па добро, демо кра ти ја није анар хи
ја.

Нарав но. Чини ми се да је сад на 
послед њој сед ни ци један од одбор ни ка 
тра жио да се пони ште све могу ће одлу ке 
доне те у вре ме ван ред ног ста ња, укљу
чу ју ћи и поче так пан де ми је. Шта то зна
чи? Ако је кре ну ла пан де ми ја 15. мар та и 
уве де но ван ред но ста ње, да ли то зна чи 
да ника кве одлу ке инсти ту ци о нал но није 

тре ба ло доно си ти? И у таквим ван ред
ним ситу а ци ја ма се зна ју инге рен ци је 
Вла де и Скуп шти не и локал них пар ла ме
на та. Не може те зау ста ви ти живот и 
игно ри са ти инсти ту ци је, чак и ако је про
гла ше но ван ред но ста ње. То је пот пу но 
непри ме ре но.

Да ли сте задо вољ ни начи ном на 
који функ ци о ни ше Скуп шти на гра да 
Срем ска Митро ви ца?

Да, јесам. Нарав но, има ту увек про
сто ра и пома ка за боље, ефи ка сни је и 
ква ли тет ни је. Лич но, дру гом поло ви ном 
2020. годи не, вође њем Скуп шти не, уче
ство ва њем у њеном раду, лич но сам 
задо во љан.

Иско ри сти ћу при ли ку да свим гра ђа ни
ма Срем ске Митро ви це поже лим пре све
га добро здра вље. Пору чио бих им да 
чува ју себе, сво је нај ми ли је, поро ди це, 
све оне до којих им је ста ло. Нарав но, 
сву сре ћу им желим и сва ка ко да се ова 
пошаст што пре, коли ко је могу ће, завр
ши, да 2021. годи ну пам ти мо по нече му 
мно го бољем. То зави си од нас самих и 
од тога како ћемо се при др жа ва ти епи де
ми о ло шких мера. Раз у мем људе, деша
ва ју им се кри зе, тешко им је, али сви ма 
нам је циљ да све ово што пре про ђе и да 
се вра ти мо нор мал ном живо ту. Али су 
људи веро ват но умор ни. Изра зио бих 
захвал ност свим лека ри ма и свим меди
цин ским рад ни ци ма, који дају огро ман 
допри нос и огром ну лич ну жртву. Нарав
но, хва ла сви ма који се при др жа ва ју епи
де ми о ло шких мера и на тај начин пома жу 
да ово што пре про ђе. Мислим да ће нас 
ова ситу а ци ја нате ра ти да се зами сли мо 
и запи та мо шта је то што нам је нај ва жни
је, а на шта често забо ра вља мо, а то је 
пре све га здра вље. Човек који је здрав и 
спо со бан да ради нема раз ло га ни за 
какву бри гу. То је моје лич но мишље ње и  
моја пору ка, пре све га, мла ди ма да чува
ју сво је здра вље, и да се у овој ситу а ци ји 
мак си мал но посве те свом обра зо ва њу и 
да гра де сво је про фе си о нал не кари је ре. 
Нарав но, ми бисмо воле ли да то буде у 
Срем ској Митро ви ци, али раз у ме мо оне 
који ће сво ју послов ну сре ћу потра жи ти 
под неким туђим небом, ино стран ству, 
или у већим гра до ви ма Новом Саду или 
Бео гра ду. Мигра ци је су при род на поја ва.

Вели ку захвал ност дугу јем и мојим 
сарад ни ци ма, и пре све га мини стру 
пољо при вре де Бра ни сла ву Неди мо ви ћу, 
који је имао пове ре ња у мене. 

Није погре шио јер Вам је ука зао 
пове ре ње. 

То ће вре ме рећи. Хва ла њему на 
вели ком пове ре њу, јер је ово за мене 
вели ка част што сам носи лац јед не од 
две нај ве ће функ ци је у гра ду. Можда 
људи ма делу јем опу ште ни је, флек си
бил ни је, али не сма трам да човек тре ба 
да се пои сто ве ти са функ ци јом. Тре ба да 
је дожи вља ва одго вор но и озбиљ но и 
тре ба да оста не негде свој. Завр шио сам 
исто ри ју, под ра зу ме ва се да имам неке 
рето рич ке спо соб но сти, био сам и у 
наста ви. Није ми про блем да иза ђем 
пред људе. Никад то није про блем кад 
знаш о чему при чаш и позна јеш мате ри
ју. Тру ди ћу се да то тако оста не и надам 
се да сам досад оправ дао пове ре ње. 

Све тла на Ћосић

Моје мишље ње је да је 
пока зан при лич но висок 
сте пен демо кра ти је. Вео

ма мно го говор ни ка је 
има ло при ли ку да диску

ту је по одре ђе ним тач ка ма 
днев ног реда, што није, 
чини ми се био слу чај у 
прет ход на два сази ва, 

пого то ву у про шлом. Могу 
да похва лим анга жо ва ност 

одбор ни ка и њихо ву 
посве ће ност и пажљи во 
пра ће ње тока сед ни це. 
Нарав но, увек посто је 

„иска ка ња“ поје ди на ца 
који би себе хте ли да ста
ве у први план у одно су 

на важност сед ни це. 
Добро, то је и разу мљи во, 
то је поли тич ка бор ба, али 
мислим да је врло корект
но било досад. Оче ку јем 
да се то тако и наста ви, 

каже Или ја Недић

Мислим да ће нас ова 
ситу а ци ја нате ра ти да се 

зами сли мо и запи та мо 
шта је то што нам је нај ва

жни је, а на шта често 
забо ра вља мо, а то је пре 

све га здра вље. Човек који 
је здрав и спо со бан да 

ради нема раз ло га ни за 
какву бри гу. То је моје 

лич но мишље ње и  моја 
пору ка, пре све га, мла ди
ма да чува ју сво је здра

вље, и да се у овој ситу а
ци ји мак си мал но посве те 

свом обра зо ва њу и да 
гра де сво је про фе си о нал

не кари је ре
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РУМА И НАРЕД НЕ ГОДИ НЕ ПОМА ЖЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ МА

Нов ча на помоћ већ у јану а ру
У овој годи ни, када су пан де ми ја и 

ван ред но ста ње, као и два пута 
про гла ше не ван ред не ситу а ци је, 

сва ка ко погуб но ути ца ле на рад и при
хо де број них пред у зет ни ка, у рум ској 
општи ни су доне те мере које су олак
ша ле рад, а испла ће не су и јед но крат
не нов ча не помо ћи пред у зет ни ци ма. 

Та помоћ се кре та ла од 30.000 до 
300.000 дина ра, зави сно од вели чи не, 
врсте делат но сти  и бро ја запо сле них. 
Слич не мере се пла ни ра ју и у наред
ној годи ни, а за те наме не су у недав но 
усво је ном буџе ту одре ђе не пози ци је. 

– Брзо после пра зни ка ћемо иза ћи 
са новим паке том мера и упра во зато 
смо поди гли пози ци ју теку ће буџет
ске резер ве на 45 мили о на дина ра и 
стал не на пет мили о на дина ра, како не 
бисмо мора ли да ради мо одмах неке 
буџет ске изме не. Још увек се нала зи
мо у пан де ми ји коро навиру са и мора
мо бити спрем ни да доно си мо одре
ђе не мере помо ћи – каже пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић.

Он је под се тио да је ове годи не пре
ко 280 пред у зет ни ка доби ло јед но крат
не нов ча не помо ћи у виси ни од пре ко 
20 мили о на дина ра, те да ће се већ 

јану а ру доне ти одлу ка о новој помо ћи. 
– Да ли ће то бити 100, 200 или 

300.000 дина ра по објек ту, то ћемо 
виде ти. То пока зу је и сна гу нашег 
буџе та за наред ну годи ну, да помог не
мо нашим малим и сред њим пред у зе
ћи ма која су, у овом момен ту, нај ви ше 

пого ђе на због огра ни че ња рада, па 
не могу да оства ре аде кват ну зара
ду. Под се ћам, већ смо пре по ло ви ли и 
цену заку па оним пред у зет ни ци ма који 
изнајм љу ју општин ске лока ле, мада је 
ту реч о малом бро ју пред у зет ни ка – 
рекао је Сла ђан Ман чић. С. Џаку ла

РУМ СКИ БАЈ КЕ РИ НА ГРАД СКОМ ТРГУ

Покло ни и дру же ње
са кори сни ци ма Днев ног бора в ка

Од 2012. годи не одр жа ва се, сада 
већ тра ди ци о нал на мани фе ста
ци ја, „Мото мраз“ коју орга ни зу ју 

рум ски бај ке ри. 
Реч је о хума ној, ново го ди шњој акци ји 

када сви рум ски мото ри сти, без обзи ра 
у ком су клу бу, кори сни ци ма у Днев ном 
борав ку за децу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју доно се ново го ди шње покло не, 

већи на њих обу че ни као Деда Мра зе ви. 
– Заи ста ме раду је што сва ке годи не 

има мо све већи број уче сни ка и дона
то ра. Циљ наше акци је је да усре ћи мо 
децу и мла де који нису има ли сре ће да 
живе обич не живо те, него живо те деце 
и мла дих са смет ња ма у раз во ју. Они се 
сва ке годи не изу зет но обра ду ју нашим 
покло ни ма и захва ле нам јед ном лепом 

при ред бом и дру же њем – каже један од 
орга ни за то ра, бај кер Дејан Гаври ло вић.

Због позна те епи де ми о ло шке ситу
а ци је, три бај ке ра су у Днев ни бора
вак одне ли ново го ди шње покло не, а 
дру же ње са децом је, уз све заштит не 
мере, орга ни зо ва но на отво ре ном, на 
Град ском тргу у Руми.

С. Џаку ла

Дру же ње са бај ке ри ма на Град ском тргу
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Општи на купи ла савре ме ни 
ултразвучни апа рат
Дом здра вља Рума је, 

захва љу ју ћи дона ци ји 
локал не само у пра ве, 

добио моде ран ултра звуч
ни апа рат, чија је вред ност 
4,1 мили он дина ра. 

Реч је о јед ном од нај
мо дер ни јих ултра звуч них 
апа ра та више кла се, који 
је тре нут но у упо тре би у 
нашем здрав ству. Упра во 
је Дом здра вља и под нео 
зах тев за купо ви ну овог 
апа ра та и ста вио то у свој 
про грам рада за 2020. годи
ну. Оче ку је се да ће апа рат 
врло брзо бити ста вљен у 
функ ци ју и бити кори шћен у 
дијаг но сти ко ва њу и лече њу 
гра ђа на рум ске општи не. 

– Апа рат ће, пре све га 
лека ри ма који га кори сте, 
омо гу ћи ти да лак ше дола
зе до дијаг но стич ке сли
ке, а са дру ге стра не наши 
гра ђа ни ће има ти ква ли те
ни ју услу гу. Било би добро 
да што мањем бро ју људи 
буде потре бан овај апа
рат. У сва ком слу ча ју, он 
је потре бан зато смо га и 
купи ли – рекао је Сла ђан 
Ман чић при ли ком посе те 
Дому здра вља 24. децем
бра.

Он је додао да се Румља
ни у Дому здра вља лече и 
да је оба ве за локал не само
у пра ве да помог не коли ко 
год може тој здрав стве ној 
уста но ви. Још поло ви ном 
годи не се ушло у про це
ду ру набав ке апа ра та, али 
је она мало дуже тра ја ла, 
јер се чека ло фор ми ра ње 
Покра јин ске вла де и Секре
та ри ја та за здрав ство, који 
је морао дати сагла сност 
на поче так про це ду ре за 
купо ви ну УЗ апа ра та. 

– Похвал но је и то да је 
Дом  здра вља оства рио 
доста добру цену од пону
ђа ча. Цене, када су упо ре
ђи ва не на неким тен де ри
ма, ишле су и до 20 одсто 
више. То зна чи да је и цена 
при хва тљи ва у одно су на 
ква ли тет апа ра та који је 
сти гао у Дом здра вља. 
Наша је оба ве за да Дому 
здра вља обез бе ди мо ова
кве и слич не уре ђа је, да 
могу на ква ли те тан начин 

да при ме не сво је зна ње, 
да што више људи на вре
ме откри је сво је здрав стве
не про бле ме да би после 
лече ње било ква ли тет но и 
успе шно – кон ста то вао је 
Ман чић.

Др Сте во Коси јер, начел
ник Службe ради о ло шке 
дијаг но сти ке у Дому здра
вља Рума, ука зао је да се 
УЗ апа ра том годи шње оба
ви од 5.000 до 6.000 пре
гле да.

 – Тех но ло ги ја напре ду је, 
бољи су софт ве ри и бољи 
су при ка зи сли ке са сон да
ма које су основ ни део апа
ра та, тако да ће се доби ти 
боља, пра во вре ме ни ја и 
пре ци зни ја дијаг но сти ка из 
обла сти ултра звуч не дијаг
но сти ке. Хва ла Општи ни, 
јер је пре по зна ла нашу 
потре бу, зато што је има
ла раз у ме ва ња и стр пље
ња да ту про це ду ру дове де 
до кра ја. У Слу жби ради о
ло шке дијаг но сти ке сада 
ћемо има ти два УЗ апа ра
та, мада мислим да ћемо 
ради ти њихо ву пре ра спо
де лу – рекао је др Сте во 
Коси јер.

Ово је била при ли ка и да 
др Сте ву Коси је ра пита мо 
како се Слу жба ради о ло
шке дијаг но сти ке носи са 
посто је ћом епи де ми о ло
шком ситу а ци јом. Вели ком 
про цен ту људи, који дођу 
на пре гле де веза но за 
ковид 19, било први пут 
или на кон трол не, мора да 
им се ура де  ренд ген ски 
сним ци плу ћа. 

– Има мно го пне у мо ни ја, 
знат но више него што је 
било летос у дру гом тала су 
и нарав но, већи је број 
паци је на та. Изме ђу 100 и 
130 ренд ген ских сни ма ка 
плу ћа се днев но ура ди у 
послед ње три, чети ри 
неде ље. Чиње ни ца јесте 
да је сада мањи број првих 
пре гле да, али је исто тако 
чиње ни ца да кон трол ни 
пре гле ди, који се код неких 
људи раде чети ри, пет 
пута,  ука зу ју да је потреб
но више вре ме на да се 

ства ри све ду на почет но 
ста ње, по месец или месец 
и по дана. То је сушти на 
ове врсте пне у мо ни је  у 
одно су на оне прет ход не 
пико ве епи де ми је, и по 
бро ју и по тежи ни ради о ло
шких про ме на, које ми 
може мо на ренд ге ну сагле
да ти – рекао је  др Сте во 
Коси јер.

Ради о ло шка дијаг но сти ка 
у вре ме кови да19

Нови ултразвучни апа рат

др Сте во Коси јер
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Расписани конкурси
за културу и удружења
Пред сед ник рум ске 

Општи не је рас пи сао 
Кон курс за доде лу сред

ста ва из буџе та за редов не 
актив но сти и про гра ме удру
же ња на тери то ри ји рум ске 
општи не за сле де ћу годи
ну, као и Кон курс за про јек
те у обла сти кул ту ре, који се 
финан си ра ју и суфи нан си ра ју 
из општин ског буџе та. 

Оба кон кур са су отво ре на 
од 28. децем бра до 27. јану а
ра 2021. годи не.

Нови на веза на за област 
кул ту ре је да је доне сен нови 
пра вил ник о начи ну и поступ ку 
оства ри ва ња пра ва на доде лу 
сред ста ва из општин ског буџе
та с обзи ром на то да је прет
ход ни био из 2017. годи не. 

– У међу вре ме ну су насту
пи ле неке про ме не због којих 
смо мора ли да доне се мо 
нови пра вил ник. То се одно
си на Закон о кул ту ри, који је 
пре тр пео одре ђе не изме не, 
а послед ње су биле у овој 
годи ни, као и Уред ба о кул ту
ри РС. Основ на изме на, коју 
смо уне ли у нови пра вил ник је 
стрикт но наве де но вре ме када 
се кон курс рас пи су је, дакле 
нај ка сни је 30 дана од дана 
усва ја ња општин ског буџе та, 

који је усво јен 18. децем бра, 
тако да ову одред бу апсо лут
но пошту је мо – каже Боба на 
Мале тић, шефи ца Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти. 

Када се завр ше све про
це ду ре и доне се пред лог за 
дава ње сред ста ва, који се 
ста вља на сајт, посто ји рок од 
осам дана за жал бу, а конач
ну одлу ку доно си Општин ско 
веће и ту је изме на, јер је лане 

рок жал бе био 14 дана.
Осим ових, нај бит ни ја изме

на у обла сти кул ту ре је што 
буду ћим кори сни ци ма дата 
могућ ност пре ра спо де ле сред
ста ва услед ван ред них окол
но сти, као што је ова годи на 
била ван ред на због кови да19.

Ово важи како у пра вил ни
ку за кул ту ру, тако и за удру
же ња. 

Зна чи, не ради се о пове ћа

њу или сма ње њу оби ма, него 
само о пре ра спо де ли посто
је ћих сред ста ва, на осно
ву сагла сно сти пред сед ни ка 
Општи не.

  Сва ка једи ни ца локал не 
само у пра ве може да пред ви
ди и сред ства мимо кон кур са, 
а за област кул ту ре, она не 
сме ју да пре ђу 25 одсто укуп
не масе сред ста ва наме ње них 
за кул ту ру. За 2021. годи ну  у 
нашој општи ни је то 9.250.000 
дина ра, а ту је и један закон
ски део, који има мо за сло
бод не умет ни ке. Ми тре нут но 
има мо по реше њу, два сло
бод на умет ни ка, зна чи у рас
по де ли за кул ту ру ће бити око 
8,2 мили о на дина ра – ука зу је 
Боба на Мале тић.

Када је реч о удру же њи ма, 
прет ход ни пра вил ник којим 
се регу ли ше ова  област је 
био из 2016. годи не, а прав
ни основ за доно ше ње новог у 
овој обла сти је Закон о удру
же њи ма, као и Уред ба Репу
бли ке Срби је које су, тако ђе, 
пре тр пе ле изме не. Основ на 
раз ли ка је да је пра вил ни ком 
пред ви ђе но да годи шњи план 
рас пи си ва ња јав них кон кур са 
обја вљу је пред сед ник Општи
не нај ка сни је до 31. јану а ра на 
зва нич ној интер нет стра ни ци 
Општи не и тај годи шњи план 
мора да се доста ви Кан це ла
ри ји за сарад њу са цивил ним 
дру штвом при Вла ди Срби је. 

Дру га бит ни ја изме на пред
ви ђа да су чла но ви Коми си
је дужни да пот пи шу изја ву о 
непо сто ја њу суко ба инте ре са 
пре почет ка рада у Коми си ји, 
која одлу чу је о доде ли сред
ста ва. Тако ђе, на дру га чи ји 
начин је регу ли сан цео посту
пак утвр ђи ва ња и доде ле 
сред ста ва. Конач ну одлу ку 
доно си Општин ско веће и на 
њу нема могућ но сти  жал бе. И 
овде, у изу зет ним и ван ред ним 
усло ви ма, сва удру же ња могу 
да тра же пре ра спо де лу одо
бре них сред ста ва, нарав но уз 
сагла сност Општи не. С. Џ.

Боба на Мале тић

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

О доде ли буџет ских сред ста ва за спорт
На седе ни ци Општин ског већа у Руми, 

која је теле фон ским путем одр жа на 25. 
децем бра, биле су тач ке веза не за област 
спор та, тач ни је финан си ра ње у наред
ној годи ни, као и раз ре ше ње и име но ва
ње нове Коми си је за доде лу сред ста ва из 
општин ског буџе та за област спор та. За 

пред сед ни цу Коми си је је иза бра на Елви
ра Љуби са вље вић из Општин ског Саве за 
спор то ва Рума.

Усво јен је и пра вил ник о начи ну и поступ
ку оства ри ва ња пра ва на доде лу сред ста
ва из буџе та за про гра ме и про јек те у обла
сти спор та од зна ча ја за рум ску општи ну. 

Овим пра вил ни ком се утвр ђу ју субјек ти, 
који могу да под не су зах тев за суфи нан си
ра ње про гра ма и про је ка та, врста про гра
ма и про је ка та који се финан си ра ју, начин 
под но ше ња зах те ва за доби ја ње сред ста
ва, посту пак по зах те ву и начин прав да ња 
намен ског тро ше ња сред ста ва из буџе та. 

Још 12. окто бра сред њим 
шко ла ма у рум ској општи ни 
је послат позив пред сед ни ка 
Општи не за доде лу сти пен
ди ја уче ни ци ма за школ ску 
2020/2021. годи ну.  

 По нашој одлу ци, школ ску 
сти пен ди ју могу да доби ју 
два уче ни ка, која су по кри те
ри ју му Школ ског одбо ра иза
бра ни за нај бо ље уче ни ке у 
тој годи ни, три уче ни ка који 
су тако ђе добри ђаци, али су 
из мате ри јал но угро же них 
поро ди ца, али и сви при пад
ни ци ром ске наци о нал не 
мањи не – каже Боба на Мале

тић, шефи ца Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти. 

Ове сти пен ди је се доде љу
ју десет месе ци, од сеп тем
бра до јуна у изно су од 3.000 
дина ра месеч но. 

При ја вље но је 70 деце, 20 
редов них уче ни ка из сред
њих шко ла и 50 Рома, а 
после пре ли ми нар не репу
блич ке листе за репу блич ке 
уче нич ке сти пен ди је и конач
не из 21. новем бра, ели ми ни
са но је  осмо ро деце, која су 
доби ла репу блич ку сти пен
ди ју, јер је она 5.400 дина ра. 

– Реч је о осмо ро ром ске 

деце, тако да ми има мо 
општин ску уче нич ку сти пен
ди ју за 62 сред њо школ ца. 
Они ће бити обра до ва ни,  јер 
је већ пре да то у буџет за 
испла ту три месе ца. То зна
чи да ће сва ко од њих доби
ти укуп но 9.000 дина ра за 
сеп тем бар, окто бар  и новем
бар до кра ја ове годи не. За 
то смо издво ји ли 558.000 
дина ра – исти че Боба на 
Мале тић. 

Сле де ћа је редов на испла
та у јану а ру за децем бар и 
тако до кра ја рока, одно сно 
до јуна.

Сти пен ди је за 62 сред њо школ ца
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УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Гради се игра ли ште у објек ту „Цен тар“
При кра ју децем бра, запо

че ла је реа ли за ци ја још 
јед ног про јек та из про

це са пар ти ци па тив ног буџе ти
ра ња, који је пла ни ран да се 
реа ли зу је у овој годи ни, а то је 
изград ња игра ли шта за децу 
и поста вља ње моби ли ја ра у 
објек ту „Цен тар“ УПВО „Поле
та рац“ у Руми. 

– Бетон ска под ло га је завр
ше на 23. децем бра, а потом би 
тре ба ло да се на њу поста ви 
гуми ра на под ло га, а затим и 
пла ни ра ни рекви зи ти, који ће 
бити раз ме ште ни по пла ну и 
узра сту деце – каже за наше 
нови не Радо слав Машић, 
дирек тор УПВО „Поле та рац“. 

Реч је о рекви зи ти ма, који 
су одре ђе ни да буду доступ ни 
деци у раз ли чи тим узра сти ма, 
а пре ма новом пред школ ском 
про гра ми „Годи не узле та“. То 
је, ујед но и  прво игра ли ште 
у окви ру свих рум ских врти
ћа,  које је при ме ре но деци 
раз ли чи тог узра ста и у скла ду 
са новим осно ва ма пред школ
ског про гра ма. Зна чи, реч је о 
моби ли ја ру и рекви зи ти ма за 
децу узра ста од годи ну дана 
до оних који поха ђа ју пред
школ ски про грам.

Осим тога, у пла ну је и да се 
поста ви чесма у дво ри шту, као 
и пешча ник.

   То су повр ши не са песком 
на којим се деца игра ју и пра
ве раз ли чи те обли ке и фигу ре. 
Сада сва ко дво ри ште тре ба да 
има пешча ник, који мора бити 
нат кри вен, а када се деца не 
игра ју, мора се покри ва ти да се 
не прља песак – исти че дирек
тор Машић.

Када ће ово ново игра ли ште 
у објек ту „Цен тар“ бити завр

ше но, зави си ће и од вре мен
ских при ли ка, а њего ва укуп на 
вред ност је пет мили о на дина
ра.

Радо слав Машић каже да 
„Поле та рац“ ове годи не ради 
по огра ни че ном моде лу рада, 
а да је тре нут но у току анке
ти ра ње роди те ља коли ко ће 
деце бити у врти ћи ма током 
јану ар ских пра зни ка, одно сно у 
дани ма од 4. до 11. и од 11. до 
15. јану а ра, како би се могло 
орга ни зо ва ти дежур ство.  С. Џ.

Поста вље на бетон ска под ло га

Радо слав Машић

СЕДНИЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Последње заседање
у 2020. години
Одбор ни ци СО Рума, на деве

тој сед ни ци која је одр жа на 26. 
децем бра, дали су сагла сност на 

Ста тут  ЈП за урба ни стич ко пла ни ра ње, 
упра вља ње путе ви ма и изград њу Рума. 

Тако ђе, доне ли су и одлу ке о изме на
ма и допу на ма одлу ка о мак си мал ном 
бро ју запо сле них на нео д ре ђе но вре ме 
у систе му локал не само у пра ве као и о 
соци јал ној зашти ти у рум ској општи ни. 

На овој сед ни ци је дата и сагла сност 
на годи шњи про грам посло ва ња ЈП 
„Кому на лац“ за 2021. годи ну, а име но
ва ли су и чла но ве Управ ног и Над зор
ног одбо ра нове Уста но ве за соци јал ну 
зашти ту „Соли дар ност“.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума, иста као је да се у току 2020. годи
не ушло у про цес тран сфор ма ци је јед не 
уста но ве и два јав на пред у зе ћа, тако да 
се у 2021. годи ну ула зи са новом уста
но вом за пру жа ње соци јал них услу га 
„Соли дар ност“ и са Јав ним пред у зе ћем 
за урба ни стич ког пла ни ра ње, упра вља
ње путе ви ма и изград њу Рума.

  Сход но томе, мора ли смо доне ти и 
одре ђе не одлу ке које се тичу зао кру жи

ва ња тог поступ ка. Данас смо усво ји ли 
Ста тут новог Јав ног пред у зе ћа и прак
тич но ста ви ли тач ку на тај посту пак фор
ми ра ња, па да пред у зе ће уђе у посту пак 
реги стра ци је и рада у наред ној годи ни.

Kонстут исали смо и орга не упра вља
ња новом  уста но вом,  тако да смо и ту  
ство ри ли пред у сло ве за њен успе шан 
рад – рекао је Сте ван Кова че вић.

Он је додао да је од кон сти ту и са ња 
СО Рума кра јем авгу ста, одр жа но девет 
сед ни ца, што пока зу је да су Скуп шти на 
и одбор ни ци интен зив но ради ли, како би 
се омо гу ћи ло нора мал но функ ци о ни са
ње локал не само у пра ве. 

Све одлу ке су усво је не у закон ском 
року и демо крат ској про це ду ри.

 – Зато могу бити задо во љан скуп
штин ским радом у про те клих пет месе
ци и не видим није дан раз лог да тако не 
буде и у наред ном пери о ду – закљу чио 
је Сте ван Кова че вић.

Председник СО Рума имао је и поруку 
за грађане румске општине.

– Годи на иза нас, нау чи ла нас је да  
мора мо да ресе ту је мо одре ђе не дру
штве не вред но сти и у скла ду са тим 

ја бих свим гра ђа ни ма рум ске општи
не поже лео пре све га,  мно го здра вља, 
лич ну и поро дич ну сре ћу.  Да  раде на 
себи,  али и да воде рачу на о дру ги ма, 
да зајед но гра ди мо зајед ни цу и изгра ђу
је мо боље усло ве за живот. 

 С. Џакула

Стеван Ковачевић
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РАДО ВИ НА МОСТУ КОД ШАП ЦА

Посе та дирек то ра Анти ћа
и мини стра Моми ро ви ћа
Радо ве на новом мосту 

пре ко Саве код Шап ца, 
као део буду ћег ауто

пута Рума – Шабац, оби шли 
су 23. децем бра дирек тор 
Кори до ра Срби је Алек сан
дар Антић и мини стар  гра
ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре Томи слав 
Моми ро вић, а овом оби ла
ску је при су ство вао и пред
сед ник рум ске Општи не 
Сла ђан Ман чић.

Од почет ка радо ва, про
те кло је годи ну дана  тако 
да се нази ру обри си новог 
моста, а радо ви напре ду ју и 
брже од пла ни ра них. Поче
так радо ва на ауто – путу, од 
моста ка Руми наја вље ни су 
за март наред не годи не.

Дирек тор Кори до ра Алек
сан дар Антић је иста као да 
је од 371 шипа поста вље но 
чак 354, док ће пре о ста лих 
17 бити поста вље ни до кра ја 
годи не. Ови шипо ви су носа
чи новог моста пре ко Саве 
код Шап ца, који ће бити дуг 
1,33 кило ме та ра, а шири на 
ће му бити 23 метра.

Он је додао да се део буду

ће сао бра ћај ни це ка Руми 
почи ње гра ди ти у мар ту с 
обзи ром на то да је изра да 
про јек та тра се у завр шној 
фази и да је за првих пет 
кило ме та ра аутопута ура
ђе на екс про при ја ци ја. 

Антић је захва лио на подр
шци за овај про је кат како 
Вла ди Срби је, тако и пред

сед ни ку Алек сан др Вучи ћу, 
и казао да ће се том зајед
нич ком подр шком пре ва зи
ћи одре ђе на кашње ња, која 
су посто ја ла у прет ход ном 
пери о ду реа ли за ци је овог 
вели ког инфра струк тур ног 
про јек та.

Под се ти мо, комер ци јал
ни уго вор за изград њу ауто

пута Рума – Шабац и брзе 
сао бра ћај ни це од Шап ца до 
Лозни це пот пи сан је са ком
па ни јом „Азвирт“. 

Укуп на дужи на сао бра ћа
ни це је 77 кило ме та ра, радо
ви су поче ли 5. децем бра 
2019. годи не. Укуп на вред
ност радо ва је 467,5 мили о
на евра.  С. Џакула

Оби ла зак радо ва на мосту код Шап ца

Ковид19 у 
Руми и Ири гу

Пре ма пода ци ма које 
смо доби ли 26. децем бра, 
у рум ској општи ни је било 
1.107 актив них слу ча је ва, 
а више је кон трол них него 
првих пре гле да.

У Герон то ло шком цен
тру „Срем“ има 19 обо ле
лих кори сни ка и 11 запо
сле них. 

Како сазна је мо од 
дирек то ра др Зора на 
Сла ву је ви ћа, ова уста
но ва за сме штај ста рих 
лица упу ти ла је и зах тев 
за 170  вак ци на  про тив 
коро на виру са. 

У ири шкој општи ни је 
са истим даном 76 лица 
пози тив них на коро на 
вирус.

Пошто ва ње свих про пи
са них мера, посеб но оних 
веза них за рад но вре ме 
кафи ћа, редов но пра те 
испек циј ске слу жбе.  С. Џ.

Удру же ње жена „Рум њан ке“ посе ти
ло је 26. децем бра Днев ни цен тар за 
децу и мла де са смет ња ма у раз во ју 

и одне ли кори сни ци ма 34 паке ти ћа. Реч је 
о тра ди ци о нал ној посе ти и дари ва њу уочи 
ново го ди шњих пра зни ка, а овај пут, нарав
но у мањем бро ју и уз пошто ва ње свих 
епи де ми о ло шких мера зашти те.

 – Ову сарад њу има мо од самог осни
ва ња Днев ног цен тра. Одно сно, од када 
је испр ва цен тар функ ци о ни сао као бора

вак. Паке ти ће купу је мо од наших сред ста
ва које саме при ку пи мо. Коли ко је добра 
сарад ња гово ри и то да смо про шле годи
не за кори сни ке Днев ног цен тра купи ле 
теле ви зор – каже Јован ка Кокир из овог 
Удру же ња.

Она дода је да су у раз го во ру са запо
сле ни ма из Днев ног цен тра дого во ри ли и 
купо ви ну одре ђе не рачу нар ске опре ме, у 
зави сно сти коли ко нов ца ове хума не жене 
буду успе ле да саку пе.  С. Џакула

Паке ти ћи за децу
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ГРАД СКА КУЋА

Дони ра ни бици кли
Уста но ви „Соли дар ност“
Локал на само у пра ва 

је усту пи ла пет дони
ра них елек трич нних 

бици ка ла новој Уста но ви 
соци јал не зашти те „Соли
дар ност“, а при мо пре да ја је 
упри ли че на 22. децем бра у 
Град ској кући.

Наи ме, ове бици кле је 
рум ској општи ни дони ра
ла Немач ка орга ни за ци ја 
за међу на род ну сарад њу 
(ГИЗ) као подр шку запо сле
ни ма у обла сти соци јал не 
зашти те у вре ме пан де ми
је коро навиру са, а локал на 
само у пра ва их је усту пи ла 
ново фор ми ра ној Уста но ви 
ради ефи ка сни јег рада њених 
герон тодома ћи ца.

Први човек рум ске Општи
не Сла ђан Ман чић је ука зао 
да посто ји више го ди шња 
успе шна сарад ња са ГИЗом, 
који им пру жа помоћ у реа ли
за ци ји раз ли чи тих про је ка та.

 Немач ка орга ни за ци ја за 
међу на род ну сарад њу нам 
је дони ра ла пет нај мо дер ни
јих  бици ка ла на елек трич ни 
погон, њихо ва поје ди нач на 
вред ност је око 1.300 евра, 
као и део рачу нар ске опре
ме: лап топ, про јек тор и ске
нер. Вред ност ове дона ци
је је гото во мили он дина ра. 
Елек трич не бици кле смо 
усту пи ли новој Уста но ви 
„Соли дар ност“ за реа ли за ци
ју њихо вог герон то про гра ма 
на тере ну. Наи ме, герон то
дома ћи це се ста ра ју о нашим 
нај ста ри јим сугра ђа ни ма не 
само у гра ду, већ и у нашим 

сели ма – рекао је Ман чић и 
под се тио да је локал на само
у пра ва пре неко ли ко годи
на за све герон тодома ћи це 
купи ла кла сич не бици кле за 
рад на тере ну.

Сла ђан Ман чић је додао 
и да је ГИЗ недав но рум ској 
општи ни  дони рао заштит не 
маске и рука ви це, као и дез
ин фек ци о на сред ства.

Воји слав Мио ко вић, в.д. 
дирек тор Уста но ве соци јал
не зашти те „Соли дар ност“, 
рекао је да ће соли дар ност 
пру жа ти део соци јал них 
услу га на нивоу локал не 
само у пра ве, које су се рани је 
реа ли зо ва ле у окви ру Цен
тра за соци јал ни рад. Изме
ђу оста лог, ради се и о услу зи 

пру жа ња помо ћи и неге ста
рим лици ма, дакле герон то
про грам. 

 Осим у Вито јев ци ма и 
Гра бов ци ма, у свим оста лим 
сели ма реа ли зу је мо герон
топро грам. Има мо око 240 
дома ћин ста ва које оби ла
зи мо, а за која су заду же
не 22 герон тодома ћи це.  И 
ова дона ци ја је сред ство да 
побољ ша мо сам ква ли тет 
услу га, као и начин да брже 
дође мо до кори сни ка и омо
гу ћи мо јед но став ни ји рад 
нашим герон тодома ћи ца ма. 
Њихов посао је  изу зет но зах
те ван. Поред герон тодома
ћи ца, има мо у том про гра му 
и  него ва те љи це – казао је 
Воји слав Мио ко вић. 

Он је иста као да је рум
ска Општи на у ГИЗовом 
про јек ту уна пре ђе ња услу га 
соци јал не зашти те са још 15 
локал них само у пра ва.  

 Спрем ност Општи не да 
у томе уче ству је гово ри о 
њеној реше но сти да, као и 
осни ва ње уста но ве „Соли
дар ност“, побољ ша ниво 
и ква ли тет услу га на лока
лу. Ми ћемо сле де ће годи
не има ти гото во 2,5 одсто 
општин ског буџе та искљу чи
во за соци јал не услу ге, што 
је нај ви ше у Срби ји, јер прва 
сле де ћа локал на само у пра
ва је на 1,1 про це нат свог 
буџе та   иста као је Воји слав 
Мио ко вић.

С. Џаку ла

Воји слав Мио ко в ић и Сла ђан Ман чић

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Паке ти ћи за децу из Дневног боравка
Већ по тра ди ци ји, прве 

ново го ди шње паке ти ће локал
не само у пра ве су и ове годи
не доби ли кори сни ци услу га 
Днев ног борав ка за децу, мла
де и одра сле са смет ња ма 
у раз во ју, који функ ци о ни ше 
у окви ру рум ског Цен тра за 
соци јал ни рад.

Поде ље но је укуп но 35 ново
го ди шњих паке ти ћа, а због 
епи де ми о ло шке ситу а ци је, 21. 
децем бра изо стао је тра ди ци
о нал ни ново го ди шњи про грам 

кори сни ка, као  и гости и при ја
те љи Днев ног борав ка.

Под се ти мо, рум ска Oпш тина 
дуги низ годи на финан си ра 
рад Днев ног борав ка, пру жа
ју ћи подр шку не само осо ба ма 
са смет ња ма у раз во ју, већ и 
њихо вим поро ди ца ма. У окви
ру те подр шке следeће годи не 
се гра ди и прво инклу зив но 
игра ли ште у Руми, код објек та 
„Лива де“ где се нала зи и Днев
ни бора вак.

С. Џаку ла Ново го ди шњи паке ти ћи
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ДИРЕК ТОР МУЗЕ ЈА СРЕ МА АНДРИ ЈА ПОПО ВИЋ

Циљ је што више при ву ћи 
мла ђу публи ку
Музеј Сре ма, који је осно ван 1885. 

годи не, пред ста вља уста но ву од 
вели ког зна ча ја, чији је зада так 

истра жи ва ње, пред ста вља ње и очу ва ње 
кул тур не башти не Срем ске Митро ви це 
и целог Сре ма. Са новим дирек то ром 
Музе ја Андри јом Попо ви ћем, који је на 
ту функ ци ју име но ван на сед ни ци Скуп
шти не 27. новем бра, раз го ва ра ли смо о 
реа ли зо ва ним про јек ти ма у току 2020. 
годи не, пла но ви ма за 2021. годи ну и иза
зо ви ма које је епи де ми ја коро навиру са 
доне ла Музе ју Сре ма. Андри ја Попо вић 
је по стру ци дипло ми ра ни мастер исто
ри чар и како каже, у Музеј се на неки 
начин вра тио, јер је у тој уста но ви завр
шио при прав нич ки стаж, али нагла ша ва 
да му се инте ре со ва ње за Музеј и исто
ри ју јави ло још у детињ ству.

– Мој деда Радо мир При ца је у Музе ју 
пре 20 и више годи на радио као кустос 
и дово дио ме овде кад сам био дете. 
То је био кључ ни пери од када сам се 
заин те ре со вао за исто ри ју. Тако ђе, уз 
мен тор ство Оли ве ре Делић, музеј ског 
савет ни ка, у Музе ју Сре ма сам завр шио 
пре неких пет, шест годи на и при прав
нич ки стаж. У међу вре ме ну, радио сам 
у наста ви и у при ват ном сек то ру. Тре
нут но радим на свом док то ра ту, чија се 
тема одно си на поду нав ске Нем це. Сма
трам да је то бит на тема, и да се код нас 
може наћи доста гра ђе. Иако у Срем ској 
Митро ви ци посто је спек та ку лар ни нала
зи веза ни за Сир ми јум, ја сам желео 
да свој фокус поме ри м мало ка нови
јој исто ри ји, каже на почет ку раз го во ра 
Андри ја Попо вић.

Пре ма њего вим речи ма, у Музе ју Сре
ма је у току 2020. годи не реа ли зо ва но 
неко ли ко про је ка та, од којих посеб но 
издва ја„Archeo Danu be”. Затим, ту је и 
про је кат „Музеј за 10. 

– „Archeo Danu be” је европ ски про
је кат, на коме уче ству је мо са још девет 
зема ља. То је кру на рада овог Музе ја у  
2020. годи ни и вели ка је част уче ство ва
ти на таквим про јек ти ма, који по пра ви лу 
оства ру ју вео ма вели ке резул та те. Реч је 
о истра жи ва њу лока ли те та испред згра
де Музе ја. Архе о ло зи дају све од себе, 
раде „пуном паром”. Нажа лост, тре нут но 
су радо ви обу ста вље ни, јер је ковид ушао 
у КП Завод, а осу ђе на лица су анга жо ва
на у том про јек ту. На кра ју би тре ба ло да 
буде отво рен археопарк, који ће кра си
ти баш део испред згра де Музе ја. Про
је кат је испла ни ран, буџе ти ран, запо чет 
када није било коро навиру са. Надам се 
да са тим наста вља мо у јану а ру. Затим, 
ту је про је кат „Музеј за десет” на коме 
се укљу чи ло више поје ди на ца, фир ми и 
инсти ту ци ја. То је про је кат про мо ци је и 
еду ка ци је мла дих да се што више  деца 
основ но школ ског и сред њо школ ског 
узра ста укљу че у рад Музе ја. Тако смо 
има ли и малог Алек су Тео до ро ви ћа, који 
је осво јио јед ну од награ да. Уче ство ва ли 

Андри ја Попо вић је члан Соци ја ли
стич ке пар ти је Срби је и као два де се
то го ди шњак пред ста вља мла ду сна
гу на поли тич кој сце ни, што је данас 
на неки начин и рет кост. По њего вом 
мишље њу, мла ди људи би тре ба ло да 
иску се поли тич ки живот и да не буду 
апа тич ни. Поли тич ку апа ти ју мла дих 
обја шња ва због вели ког раз о ча ра ња 
које је наста ло деве де се тих годи на.

– Кон ти ну и тет демо крат ске бор бе 
код нас не посто ји, али неми нов но је 
да ће се вре ме ном и код нас јави ти. 
Има ће мо, пре све га, здра ву кому ни
ка ци ју, јер је сада поли тич ки дија
лог вео ма зао штрен. И народ који не 
подр жа ва такав дија лог одлу чу је да 
апсти ни ра. Међу тим, ако не поку ша
те да изме ни те оно што вам сме та, да 
„узме те ства ри у сво је руке”, онда не 
тре ба да комен та ри ше те ни оно што 
не ваља, јер се у то нисте укљу чи ли. 
Тре ба се укљу чи ти, не пози вам нико

га да се укљу чи ни у јед ну стран ку. 
Посто је раз ли чи те фор ме поли тич ког 
анга жо ва ња. Ту је и невла дин сек тор, 
који је код нас по мени врло успе шан. 
Члан сам орга ни за ци је „Мре жа мла дих 
лиде ра”, која оку пља мла де на један 
инте ре сан тан начин. Дру штве ни акти
ви зам је разно лик, то нису само поли
тич ке пар ти је. У Срем ској Митро ви ци, 
то јест, у мањим мести ма може мно
го тога да се ура ди јед ним скром ним 
анга жо ва њем, али да буде искре но и 
да буде усме ре но нечем реал ном. То 
је нешто што бих пре по ру чио мла ди
ма – дру штве ни акти ви зам. Члан сам 
СПСа пре све га зато што веру јем да 
је соци ја ли зам кључ за будућ ност, јер 
како год да окре не мо, чини ми се да 
овај свет у дужем року у ова квој фор
ми неће моћи да опста не. Фило зоф ски 
гле да но, у живо ту је све нека ко пове
за но са иде о ло ги јом. И по мени, анга
жо ва ње је неми нов но, каже Андри ја.

О мла ди ма у поли ти ци

Андри ја Попо вић
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У дана шње вре ме, савре ме на музе о ло ги ја је вео ма 
напре до ва ла. Дана шњи мар ке тинг не може мо да зами
сли мо без дру штве них мре жа. То је мој први корак, има
мо за сада инста грам налог: muzej.sre ma. То је нај лак ши 
начин да се дође до кључ не попу ла ци је, а то су нај мла
ђи.  Пре све га, циљ нам је у 2021. годи ни да се мла ди 
упо зна ју са нама, а то не може на кла си чан начин, него 
ћемо да кори сти мо нове мето де. Тако ђе, неће мо оду ста
ти од ста рог кла сич ног мар ке тин га како бисмо при ву кли 
ста ри ју попу ла ци ју, каже Андри ја Попо вић

смо и у про јек ту „Музе ји у покре ту”. То је 
дома ћи про је кат, у окви ру којег се одре
ђе ни екс по на ти и изло жбе тран спор ту ју 
и пред ста вља ју у дру гим сре ди на ма. Тај 
про је кат је исто врло инте ре сан тан, јер 
слу жи пре зен та ци ји и упо зна ва њу кул
тур не башти не на један нови, савре мен 
начин. Има ли смо ради о ни це летос за 
мла де и децу основ но школ ског узра ста, 
али и одра сле. Наши струч ња ци су ради
ли са и свим заин те ре со ва ним гра ђа ни
ма. Ту је било вели ког ства ра ла штва и 
резул та ти су били импре сив ни, исти че 
Андри ја Попо вић.

Када је реч о инфра струк ту ри, вео ма 
је зна чај на рекон струк ци ја лапи да ри ју
ма. Спо ља шњи радо ви су завр ше ни 11. 
децем бра. 

‒ Ту је учи њен вели ки иско рак. Спо ља
шњи радо ви су завр ше ни у року. Фаса да 
је пре ле па и кра си наш град. Уну тра шњи 
радо ви су у току, па су посе те одло же
не. Оче ку јем да ће се и ти радо ви уско ро 
завр ши ти. Рекон струк ци ја лапи да ри ју
ма се реа ли зу је из више фаза, чак је ту 
зами шљен и један лифт због тешких екс
по на та. Али, то је у пла ну за будућ ност, 
каже дирек тор Музе ја.

Он дода је да се у Музе ју нала зи стал
на исто риј ска постав ка „Срем кроз веко
ве”. Ту је и изло жба посве ће на Бици на 
Леге ту и Првом свет ском рату. Стал на 
архе о ло шка постав ка се нала зи у лапи
да ри ју му.

– Ковид је узео данак на свим ниво
и ма. Кул ту ра, као таква, осим нај ве ћих 
кул тур них свет ских и европ ских цен та ра, 

није та која вуче при вре ду реги о на и јед
не земље. Увек је то про из вод ни и трго
вин ски сек тор. Нарав но, када је при вре
да доби ла уда рац, а после ди це се још 
увек и не зна ју, самим тим се то после
дич но одра зи ло и на све дру ге сек то ре. 
Кул ту ра, као што је то често слу чај, јер 
зави си од људи и посе те, пре тр пе ла је 
вели ки уда рац. Мада, искре но мислим, с 
обзи ром на то коли ки је про стор Музе ја 
Сре ма, да посе те могу бити орга ни зо ва
не. Али, пона вљам уз стро го пошто ва ње 
свих епи де ми о ло шких мера. Могу рећи 
да је посе та Музе ју је „пре се че на”, али 
је и делом то и после ди ца стра ха, јер се 
не иде ниг де, па ни у музе је. Рад но вре
ме Музе ја сада је до 14.00 сати, а викен
дом су орга ни зо ва на дежур ства до 15.00 
часо ва, тако да смо и даље ту за наше 
сугра ђа не. У јану а ру ћемо, ако ситу а ци
ја буде боља, про ме ни ти рад но вре ме и 
потру ди ће мо се пред ста ви мо неке нове 
ства ри на нови начин, наво ди Андри ја 
Попо вић.

Он дода је да је план да се пора ди на 
мар ке тин гу како би се што више мла дих 
људи, који су гене рал но неза ин те ре со
ва ни за музе је, при ву кло.

‒ У дана шње вре ме, савре ме на музе
о ло ги ја је вео ма напре до ва ла. Сада шњи 
мар ке тинг не може мо да зами сли мо без 
дру штве них мре жа. То је мој први корак, 
има мо за сада инста грам налог: muzej.
sre ma. Циљ је да нас запра ти што више 
људи, ту су феј сбук и тви тер. То је нај
лак ши начин да се дође до кључ не попу
ла ци је, а то су нај мла ђи.  Пре све га, 

циљ нам је у 2021. годи ни да се мла ди 
упо зна ју са нама, а то не може на кла си
чан начин, него ћемо да кори сти мо нове 
мето де. Тако ђе, неће мо оду ста ти од ста
рог кла сич ног мар ке тин га како бисмо 
при ву кли ста ри ју попу ла ци ју. У пла ну је 
да пред ме те, који су били у дру гом пла
ну, иско ри сти мо како бисмо при ву кли 
што више људи и пру жи мо неке инте
ре сант не садр жа је. Али, нарав но, све 
у скла ду са ситу а ци јом, каже Андри ја 
Попо вић.

Он дода је да је у пла ну да се у току 
2021. годи не наста ви са реа ли за ци јом 
про јек та „Archeo Danu be”, „Музе ји за 10”, 
пред ста ви одре ђен број изло жби, као и 
еду ка тив ни и кул тур ни садр жа ји.

‒ Први зада так јесте да иза ђе мо из 
тре нут не ситу а ци је и да ука же мо публи
ци да нас епи де ми ја није побе ди ла. 
Желим да тим ски ради мо. Музеј у овом 
тре нут ку има један добар део мла дих 
људи, што је, по мени вели ка пред ност, 
јер ће они бити у могућ но сти да изне су 
све ства ри, које су веза не за савре ме ну 
музе о ло ги ју. Ту су и струч ња ци европ
ског и свет ског нивоа, који ће дати свој 
допри нос, и сво јим иску ством ће моћи 
да подр же све пла но ве Музе ја, исти че 
Андри ја.  З. Попо вић

Можда је мање позна та ствар да је 
нови дирек тор Музе ја Сре ма Андри
ја Попо вић орга ни за тор тако зва них 
„пабкви зо ва” у Срем ској Митро ви ци 
и да је уче ство вао пре неко ли ко годи
на у кви зу „Поте ра”. Како каже, и у 
наред ном пери о ду ће наста ви ти свој 
хоби.

‒ У „Поте ри” сам уче ство вао пре 
неких пет годи на и тада је цела еки па 
побе ди ла. Ту су и ти пабкви зо ви, које 
орга ни зу јем. Доду ше, то је сада пре
ки ну то због епи де ми је. Али када упо
ре дим те две ства ри, могу да кажем 
да је ту кључ но пита ње јав ни наступ, 
не толи ко зна ње. У пабкви зо ви ма 
је опу ште ни ја атмос фе ра, а када је 
сни ма ње кви за у пита њу, то је дру га 
ствар. Ина че, немам страх од јав ног 
насту па па сам се у теле ви зиј ским 
кви зо ви ма добро сна ла зио. Инте ре
со ва ње за кви зо ве веро ват но поти че 
од тога што сам увек волео нешто да 
читам, а када бих нашао нешто инте
ре сант но, онда сам радио додат но 
истра жи ва ње о неким поја ви ма, које 
нису веза не само за исто ри ју. С дру
ге стра не, ту је и тај спорт ски дух, јер 
сам увек волео спорт и бавио сам 
се тиме дуги низ годи на. Кви зо ви су 
ту да се так ми чи те, није циљ да се 
побе ди, већ да нешто ново нау чи мо, 
заба ви мо се и иза ђе мо из тога бољи 
и јачи. Циљ је надо гра ди ти себе. 
Пре по ру чио бих их наро чи то мла ди
ма, али и свим узра сти ма, јер нас не 
учи само инфор ма ци ја ма, већ је циљ 
интер ку лу ту рал на и интер ге не ра циј
ска раз ме на, каже Андри ја.

Уче сник
кви зо ва

Музеј Срема
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ОБНО ВЉЕ НА ФАСА ДА ГАЛЕ РИ ЈЕ „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Вра ћен сјај из XIX века

Фаса да згра де Гале ри је „Лазар 
Воза ре вић“ на источ ној стра ни, 
која гле да пре ма град ском пар ку, 

пот пу но је рекон стру и са на. Пара лел но 
са тим, сре ђен је и депо Гале ри је. Сред
ства у изно су од 11,6 мили о на дина ра су 
обез бе ди ли Град Срем ска Митро ви ца и 
Мини стар ство кул ту ре.

– Град је после четр де сет годи на еко
ном ски ста сао и може мо да га уми је мо и 
улеп ша мо и то обје кат по обје кат. Јер, 
сада када је сто па неза по сле но сти као 
1990. годи не, може мо да се бави мо ства
ри ма о који ма смо нека да могли само да 
машта мо. У окви ру радо ва на Гале ри ји, 
ура ђе на је детаљ на рекон струк ци ја 
објек та, про ме ње на сто ла ри ја, али и 
укра си на фаса ди, који су током вре ме на 
стра да ли. Напо ме ну ла бих да је згра да 
под зашти том држа ве и да је рекон струк
ци ја ура ђе на по свим важе ћим зако ни ма 
и пра ви ли ма. За боју фаса де, била је 
заду же на струч на слу жба митро вач ког 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка. Фаса де 
не тре ба да слу же као украс гра да, већ и 
да нас са ста рим зда њи ма под се ћа ју на 
нашу ком плет ну исто ри ју, каза ла је гра
до на чел ни ца Срем ске Митро ви це, која је 
под се ти ла да је ове годи не ура ђе на и 
рекон струк ци ја лапидаријума Музе ја 
Сре ма. Радо ви на том про јек ту изно се 
четири мили о на дина ра, а сред ства је 
обез бе ди ло Мини стар ство кул ту ре и 
локал на само у пра ва. 

Гра до на чел ни ца је наја ви ла и радо ве 
на објек ту Деч јег оде ље ња Библи о те ке 
„Лазар Воза ро вић“, као и низ дру гих про
је ка та.

– У пла ну је да се на Жит ном тргу пот
пу но обно ви кућа првог митро вач ког гра
до на чел ни ка Ћире Миле ки ћа, као и 
рекон струк ци ја фаса де згра де Архи ва 
Сре ма и Ката стра. Под се ти ћу да је у 

прет ход ном пери о ду ура ђе на фаса да на 
Срп ском дому, поро дич ној кући Удиц ких 
на Жит ном тргу и фаса да на згра ди 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка. У Паро
брод ској ули ци је обно вље на фаса да 
згра де „Вој во ди на шу ме“. Наста вља мо са 
ова квим про јек ти ма, обје кат по обје кат и 
сигур на сам и да ће гра ђа ни бити задо
вољ ни када Митро ви ца доби је свој нови 
сјај и лице, наја ви ла је Све тла на Мило
ва но вић.

Кустос Гале ри је „Лазар Воза ре вић“ 
Мари ја Вуру на исти че да обно вље на 
згра да пред ста вља пра ви при мер наци о
нал ног сти ла дру ге поло ви не 19. века, 
наво де ћи да рекон струк ци ја није под ра
зу ме ва ла само гра ђе вин ске радо ве, него 
и опсе жна истра жи ва ња, ком па ра ци је, 
ана ли зе, јер је извор на гра ђе ви на оста
ла само у сег мен ти ма.

– Струч ни тим Заво да за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре је ура дио ову рекон
струк ци ју у нај бо љем могу ћем све тлу. 
Укра си, који су заи ста ожи ве ли фаса ду, 

про на ђе ни су само фраг мен тар но. Гото
во уоп ште нису посто ја ли на овом делу 
фаса де. Ура ђе ни су ком плет но нови 
фасад ни укра си и поста вље ни су у окви
ру про зо ра и на њихо вом гор њем делу. 
Тако ђе, тера ко та боја фаса де је била 
врло модер на у дру гој поло ви ни 19. века. 
Тада се јавља нови стил у архи тек ту ри, и 
прве про фе си о нал не архи тек те у Срби ји 
почи њу да раде.  Они су овом бојом 
желе ли да издво је гра ђе ви не, да им дају 
важност, да пока жу да се раста ју са ста
рим сти лом и да кре ће неко ново доба за 
тада шњу Срби ју и Вој во ди ну. Извор на 
боја фаса де је про на ђе на само фраг
мен тар но у доњем делу, одно сно, у 
доњем нивоу ста ре Гале ри је. Као исто
ри ча ру умет но сти, посеб но ми је дра го 
што је богат фонд Гале ри је, при том 
мислим на сли ке Лаза ра Воза ре ви ћа 
које су у Гале ри ји, сада конач но добио 
рухо какво и заслу жу је, рекла је Мари ја 
Вуру на.  З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Мари ја Вуру на Све тла на Мило ва но вић

Обно вље на фаса да Гале ри је
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КУЗМИН

300 ново го ди шњих
паке ти ћа за нај мла ђе

У Кузми ну је 27. децем
бра орга ни зо ва на поде
ла ново го ди шњих паке

ти ћа за децу до десет годи на. 
Два фија кер са Деда Мра зом 
су оби ла зи ли куће у Кузми ну 
и обра до ва ли нај мла ђе. Како 
је рекао пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Миро слав 
Рако вић, ова акци ја се одви
ја већ тре ћу годи ну заре дом, 
а овом при ли ком је поде ље но 
пре ко 320 паке ти ћа

– Про шле годи не смо поде
ли ли пре ко 320 паке ти ћа у 
пуној сали Дома кул ту ре уз 
пре див ну пред ста ву, Деда 
Мра за и фото гра фа. Ове годи
не због акту ел не епи де ми о ло
шке ситу а ци је и забра не оку
пља ња нисмо у могућ но сти 
да орган зу је мо такав дога ђај, 
већ смо се одлу чи ли да наше 
нај мла ђе обра ду је мо тако 
што ће им Деда Мраз доћи на 
адре су и поде ли ти ново го ди
шње паке ти ће. Сред ства су 
опре де ље на из буџе та Саве
та месне зајед ни це и за пре ко 
300 паке ти ћа, коли ко је наме
ње но за децу, издво је но је 
пре ко 160.000 дина ра. Овим 
путем бих да се захва лим 
коња ри ма и свим људи ма који 
уче ству ју у орга ни за ци ји овог 
дога ђа ја на издво је ном вре
ме ну и што су деци, али нама 
мешта ни ма улеп ша ли дан. 
Захва љу јем се и тур ској фир
ми „Таш ја пи”, која је анга жо
ва на на изград њи аутопута 
Кузмин ‒ Срем ска Рача, јер су 
поде ли ли ново го ди шње паке
ти ће свим нашим основ ци ма 

у ОШ „Бран ко Ради че вић”, 
рекао је Миро слав Рако вић.

Мешта нин Кузми на Бог дан 
Косић има само речи хва ле за 
ова кву акци ју.

‒ Имам четво ро уну ча ди и 
доби ли су паке ти ће од Месне 
зајед ни це. Орга ни за ци ја је 
била добра, ово је ствар но 
лепа акци ја. Захва лан сам 
сви ма који су уче ство ва ли у 
орга ни за ци ји овог дога ђа ја, 
казао је Бог дан Косић.

Девој чи ца Неве на Рако вић 
каже да је паке тић за њу био 
пра во изне на ђе ње.

– Нисам се нада ла да ћу 
доби ти паке тић од Деда Мра
за, баш сам се изе на ди ла. 
Мислим да ћу доби ти слат
ки ше, али се надам да ћу на 
поклон доби ти и неку књи
гу, јер баш волим да читам, 
рекла је мала Неве на. З. П.

Два фија ке ра са Деда Мра зом поде ли ла пре ко 300 паке ти ћа

Миро слав Рако вић Бог дан КосићНеве на Рако вић

Поде ла паке ти ћа
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ШКОЛА У ВРД НИКУ

Постављен
видеонад зор
Због пан де ми је коро навиру са, пла ни ра на ком

плет на рекон струк ци ја ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић
Срп ки ња“ у Врд ни ку је одло же на за наред ну годи ну. 

Док ови радо ви не поч ну, руко вод ство шко ле је, 
у дого во ру са роди те љи ма, покре ну ло акци ју да се 
ура ди оно што је нај не оп ход ни је, а то је поста вља
ње изо ла ци је на нај у гро же ни јим дело ви ма шко ле. 

Сред ства је обез бе ди ла локал на само у пра ва, а 
роди те љи и мај сто ри из Врд ни ка су свој део посла 
ура ди ли бес плат но. 

Ура ђе на је, у новем бру, изо ла ци ја на јед ном делу 
шко ле, а оста ло је да се ура ди „дру га рука“ и фаса
да.

Како сазна је мо од дирек то ра шко ле, Саше Мате
ши ћа, коро навирус и чиње ни ца да су они који су 
тре ба ли да наста ве тај посао обо ле ли, ипак није 
омео додат не радо ве на шко ли.

Уз помоћ локал не само у пра ве, одре ђе ним сред
стви ма шко ле, као и Бран ка Милин ко ви ћа и Душа
на Гра ва ре и њего ве еки пе,  шко ла је доби ла нови 
спо ља шњи видеонад зор са ноћ ним сни ма њем. 

Тако ђе, и нове олу ке и про зор ске клу пи це на 
изло ва ном делу објек та.

Ових дана је  врд нич ка шко ла доби ла и 1.000 
заштит них маски и дез ин фек ци о на сред ства као 
дона ци ју „Кари та са“ Срби је. С. Џаку ла

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ИРИГ МОЈ ГРАД“

300 сад ни ца јасе на
Удру же ње гра ђа на „Ириг мој 

град“ током годи не увек реа ли
зу је неко ли ко про је ка та који су 
веза ни за уре ђе ни ји и леп ши 
Ириг. Сада је у току реа ли за ци
ја про јек та „Поса ди свој хлад“. 
У окви ру ове акци је Удру же
ње ће свим заин те ре со ва ним 
гра ђа ни ма покло ни ти сад ни це 
јасе на и орга ни зо ва ти њихо ву 
сад њу. Са дру ге стра не, они 
који узму сад ни це има ју оба ве
зу да их поса де, и то на лока ци
ји коју сами ода бе ру. Оба ве за 
им је само да се сли ка ју поред 
сад ни це, као потвр да да су је 
заи ста поса ди ли и да фото гра
фи ју  поша љу Удру же њу „Ириг 
мој град“. 

– Обез бе ди ли смо  300 сад
ни ца јасе на, а одлу чи ли смо се 
да се при кљу чи мо овој акци ји 
како због очу ва ња живот не сре
ди не, тако и да ура ди мо нешто 
лепо за наш град и буду ће гене
ра ци је. Јасен је лепо дрво и 
јед ног дана ће нам бити дра го 
да каже мо нашој деци да смо 
баш ми заса ди ли ово дрве ће – 

исти че Срђан Будим чић из овог 
Удру же ња.

Како исти че Будим чић, јасен 
се може пре те жно наћи у наци
о нал ним пар ко ви ма као што 
су Фру шка гора, Ђер дап или 
Палић. С. Џаку ла

У окви ру про јек та енер гет ске сана
ци је једи ни ца локал не само у пра
ве, у току су радо ви на пот пу ној 

рекон струк ци ји згра де Месне кан це
ла ри је у Кру ше дол Прња во ру, која је 
била у заи ста изу зет но лошем ста њу. 

Радо ве финан си ра ју Мини стар ство 
рудар ства и енер ге ти ке, које је одо бри
ло 10 мили о на дина ра, а оста так, око 
шест мили о на  ири шка општи на.  

Пред сед ник ири шке Општи не  Тихо
мир Сто ја ко вић је 18. децем бра  оби
шао обје кат у Кру ше дол Прња во ру где 
се одви ја ју завр шни радо ви на енер
гет ској сана ци ји овог објек та, који би 
тре ба ло да се окон ча ју до кра ја годи
не. 

У ком плет но уре ђе ном објек ту ће 
бити сме ште на Месна кан це ла ри ја, 
амбу лан та и јед на већа сала, која ће 

се кори сти ти за про сла ве и оку пља ње 
гра ђа на. 

– Наша је наме ра да у свим сео ским 
месним зајед ни ца ма уре ди мо објек
те локал не само у пра ве, како бисмо 
побољ ша ли усло ве за рад наших 
месних зајед ни ца и кан це ла ри ја, али 
и омо гу ћи ли при стој не усло ве за оку
пља ње мешта на – каже Тихо мир Сто
ја ко вић. С. Џаку ла

КРУ ШЕ ДОЛ ПРЊА ВОР

Рекон струк ци ја Месне канцеларије

Оби ла зак објек та у Кру ше дол Прња во ру



2530. DECEMBAR 2020.  M NOVINE

НОВА ПАЗОВА

Уче ста ле кра ђе кошни ца
Пче ла ре годи на ма мучи један озби

љан про блем: кра ђа кошни ца. Кон ку
рен ци ја, али и изу ми ра ње пче ли њих 
дру шта ва дово ди до пора ста уче ста
ло сти кра ђа. За ову врсту пре кр ша ја 
често се одлу чу ју они који поти чу из 
обли жњих пче лар ских зајед ни ца. 

Уни ште не или покра де не кошни це 
честа су поја ва код ривал ства међу 
пче ла ри ма. Како Радо слав Кне же вић  
из Нове Пазо ве твр ди, то је упра во 
раз лог нестан ка њего вих 11 кошни ца. 
У оби ла зак одла зи два пута сед мич
но и није ни слу тио да ће при ли ком 
послед њег одла ска зате ћи покра ден 
пче ли њак.

‒ Апе лу јем на коле ге да обра те 
посеб ну пажњу. Вели ко је уги ну ће пче
ла, биће вели ких кра ђа, нагла ша ва 
Кне же вић.

Иден тич на кра ђа деси ла се пре 
девет годи на при ли ком које је пче ли
њак пре тр пео вели ке губит ке. Овај 
пче лар помоћ не оче ку је од држа ве 
нити од оси гу ра ва ју ћег дру штва, јер 
ни до сада прак са није била таква. 

– Поли ци ја је иза шла на лице места, 
напра ви ла је запи сник. Ако нека да 
неко негде при ме ти, при ја ви, посто
ји веро ват но ћа да можда при ват ном 
тужбом може да се тужи почи и лац, 

уве рен је пче лар из Нове Пазо ве. 
Како Радо слав наво ди, ште та је 

огром на, јер је пче ли њак без ура чу на
тог при хо да од сле де ће сезо не пре тр
пео губи так од 2000 евра. Д. Г.

ОПШТИНА БЕОЧИН

Безбедност деце
на првом месту

Након аплицирања на конкурсу Покрајинског секре
таријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 
пројекат Додела бесповратних средстава локалним 
самоуправама у Аутономној покрајини Војводина за 
суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфра
структуре, општини Беочин одобрена су средства у 
износу од 600.000 динара. Средства су намењена 
суфинансирању за постављање брзинских дисплеја 
у зонама школе.

Укупна вредност овог пројекта износи 2.238.000 ди
нара, што значи да је општина Беочин за овај пројекат 
издвојила 1.638.000 динара. У уторак 22. децембра, 
потписан је уговор у Покрајинском секретаријату за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај, који је пот
писала Јелена Пашћан, руководилац Одељења за 
привреду и локални економски развој. Уговором је 
утврђено постављање три брзинска дисплеја, од чега 
два у Школској улици, а један у Светосавској улици 
из смера Цементашке улице у самој близини главног 
објекта Основне школе „Јован Грчић Миленко” у Бео
чину. Почетак реализације овог пројекта очекује се у 
најскоријем периоду.

Јелена Пашћан

ОПШТИНЕ БЕОЧИН И ИРИГ

Боља сарадња
у будућности

Председница Општине Бе
очин Мирјана Малешевић 
Милкић, 23. децембра је посе
тила  општину Ириг. Том при
ликом одржан је конструктиван 
састанак, где је договорено 
потписивање уговора о међу
општинској сарадњи, на позив 
Министарства државне управе 
и локалне самоуправе за под
ношење предлога пројекта за 
успостављање и унапређење 
међуопштинске сарадње. Овом 
приликом разматрано је и заје
дничко решавање проблема 
везаног за зоохигијену, као и 
размена искуства везаних за 
пословање ЈКП. Такође, на са

станку су договаране и зајед
ничке културне манифестације 
које би се могле реализова
ти. Ову посету представници 
Општинске управе Беочин иско
ристили су да посете и најста
рију српску читаоницу, основану 
1842. године у Иригу. Састанку 
су присуствовали председница 
Општине Беочин Мирјана Ма
лешевић Милкић, њен заменик 
Боро Предраговић, начелник 
Општине Беочин Секула Петро
вић, председник Општине Ириг 
Тихомир Стојаковић, начелник 
Општине Ириг Оливер Огњено
вић и директор ЈП „Комуналац” 
Ђорђе Врањеш. 
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СРЕД ЊА ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕША“

Стигли нови симу ла то ри
за меха тро ни ча ре
Ком па ни ја „Тех но га ма 

д.о.о“ из Шима но ва ца 
ових дана уру чи ла је 

пећи нач кој сред њој Тех нич
кој шко ли „Милен ко Вер кић 
Неша“ још јед ну дона ци ју. 
По речи ма дирек то ра ове 
обра зов не уста но ве Дани ла 
Теп ше у пита њу је „Mec Lab“, 
дидак тич ко сред ство за реа
ли за ци ју наста ве у обра зов
ном про фи лу Тех ни чар 
меха тро ни ке вред но сти 550 
хиља да дина ра.

– Систем Mec Lab је меха
трон ски систем, који обје ди
њу је машин ство, елек тро
тех ни ку и инфор ма ти ку. 
Овде има мо три посеб не 
ста ни це  симу ла то ре мага
ци на, тран спорт не тра ке и 
хва таљ ке, и сва ка од тих 
ста ни ца може да се пове же 
са рачу на ром. Уче ни ци ће 
бити у при ли ци да кон тро
ли шу рад те једи ни це на 
рачу на ру, да про гра ми ра ју 
његов рад, затим да симу
ла ци ју про ве ре пре него 
што пусте у рад ту једи ни цу 
на рачу на ру и затим да 
пове жу и физич ки виде како 
то у прак си функ ци о ни ше. 
Уз сва ку ту ста ни цу доби ли 
смо и један инста ла ци о ни 
ЦД на коме се нала зи софт
вер „Флу ид Сим“, чиме смо 
прак тич но доби ли лицен цу 
за рад – изја вио је дирек тор 
Теп ша, и додао да ће у 
новом делу шко ле бити 
опре мљен посе бан каби нет 
за вежбе уче ни ка који поха
ђа ју смер Тех ни чар меха
тро ни ке, где ће бити поста
вљен и систем „Mec Lab“.

Дони ра на опре ма је пред
ви ђе на за четвр ту годи ну 
овог сме ра, а с обзи ром на 
то да у пећи нач кој сред њој 
шко ли уче ни ци тре нут но 

поха ђа ју тре ћу годи ну, по 
речи ма дирек то ра Дани ла 
Теп ше, до сле де ће годи не 
опре ма ће бити пот пу но 
оспо со бље на за рад, као и 
обу чен настав ни кадар.

Ово није прва дона ци ја 
ком па ни је „Тех но га ма“ из 
Шима но ва ца пећи нач кој 
сред њој шко ли, а 2019. 
годи не ком па ни ја је и добит
ник При зна ња за дру штве ну 
одго вор ност, коју доде љу је 
Општи на Пећин ци. Током 
про шле годи не, „Тех но га ма“ 
је дони ра ла ком пре сор ску 
ста ни цу, а у апри лу ове 
годи не дони ра ла је део 
наме шта ја за учи о ни це у 
ново и згра ђе ном делу шко
ле.

Како нам је рекао дирек
тор „Тех но га ме“, Пре драг 
Јанев ова квим дона ци ја ма 
ком па ни ја пре све га жели да 
подиг не свест цело куп ног 

дру штва на виши ниво бри
ге о соп стве ном окру же њу, о 
људи ма из тог окру же ња, а 
првен стве но мла ди ма, који 
тек отва ра ју вра та живо та.

– Пре све га, желим иста ћи 
да се заи ста ради о дона ци
ји од срца, јер је ова опре ма 
била упра во оно што је уче
ни ци ма било потреб но. 
Међу тим, суштин ски зна чај 
уво ђе ња ове прак се за нас 
је вео ма важан. Бит но је 
уста но ви ти прин цип да се 
бар јед ном годи шње учи ни 
нешто за сво ју око ли ну, за 
људе у нашој око ли ни. То не 
мора бити нешто вели ко, 
нешто јако зна чај но, не 
мора бити неки огро ман 
про је кат, али мора бити 
прак са сва ке годи не. Таква 
прак са нам уво ди нови 
начин раз ми шља ња за који 
се надам да ће бити широ ко 
при хва ћен и међу дру гим 

прав ним субјек ти ма, али и 
поје дин ци ма. Зна те, од те 
деце која ће има ти бене фи
та са опре мом коју смо 
дони ра ли, веро ват но ће се 
изро ди ти неки нови пред у
зет ни ци, неки нови про на ла
за чи, заси гур но неће забо
ра ви ти нас и наше поступ ке 
када су они били мла ди па 
ће, надам се, истим а можда 
и са већим жаром поку ша ти 
да чине нешто слич но у 
свом буду ћем окру же њу. 
Када поса ди те јабу ку, пло
до ве сигур но не бере те за 
неко ли ко месе ци, већ је 
потреб но неко ли ко годи на 
да воћ ка сазри и да поч не 
дава ти лепе и здра ве пло
до ве. Дакле, хај де да сви 
поч не мо да мало више 
обра ћа мо пажњу на то шта 
то сеје мо и каквим воћ ка ма 
може мо да се нада мо – 
рекао је Јанев.

Гра ђа ни схва та ју озбиљ ност ситу а ци је
Током про те клог викен да у ковид 

амбу лан ти Дома здра вља у Пећин ци
ма потвр ђе но је само пет нових слу ча
је ва инфек ци је коро навиру сом за два 
дана. За то вре ме је на ковид19 
тести ра но 30 паци је на та, а укуп но је 
оба вље но 99 пре гле да.

– Пода ци од целе прет ход не неде
ље, а посеб но од викен да, ука зу ју на 

то да су гра ђа ни пећи нач ке општи не 
схва ти ли озбиљ ност ситу а ци је у којој 
се нала зи мо и пона ша ли се одго вор
но, и да су нај ве ћу срп ску крсну сла ву 
у вели кој већи ни про сла ви ли у кру гу 
поро ди це, јер у пери о ду након Све тог 
Нико ле и даље беле жи мо пад бро ја 
инфи ци ра них. Уко ли ко ова кав ниво 
одго вор но сти сви пока же мо и током 

ново го ди шњих и божић них пра зни ка, 
може мо оче ки ва ти даљи пад бро ја 
зара же них. Послед њих дана има мо и 
тренд пада укуп ног бро ја актив них 
слу ча је ва, којих је у овом тре нут ку 441 
на тери то ри ји пећи нач ке општи не, 
изја вио је пред сед ник Општи не Пећин
ци и коман дант пећи нач ког Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је Сини ша Ђокић.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Хиги јен ски пакет за сва ко 
ново ро ђен че у 2020. годи ни

На сед ни ци Општин ског већа 
општи не Пећин ци, одр жа ној 22. 
децем бра, одо бре на су сред ства 

за купо ви ну хиги јен ских паке та, који ће 
бити дони ра ни свим поро ди ца ма са 
тери то ри је пећи нач ке општи не, које су 
при ја ви ле ново ро ђен че током 2020. 
годи не.

Већ ни ци су доне ли и одлу ку да се из 

општин ског буџе та издво је сред ства 
за награ ђи ва ње запо сле них у ковид
систе му Дома здра вља „Др Дра ган 
Фун дук“ Пећин ци. Са по 15.000 дина ра 
биће награ ђе но укуп но 40 лека ра, 
меди цин ских тех ни ча ра и неме ди цин
ског осо бља у ковидсисте му пећи нач
ког Дома здра вља.

Општин ско веће дало је пози тив но 

мишље ње на про гра ме посло ва ња за 
2021. годи ну јав них пред у зе ћа и уста
но ва, као и на пла но ве рада за 2021. 
годи ну свих 15 месних зајед ни ца. О 
пла но ви ма и про гра ми ма, који су 
доби ли пози тив но мишље ње већ ни ка 
конач ну одлу ку доне ће одбор ни ци 
Скуп шти не општи не Пећин ци на 
наред ној сед ни ци.

Нови сајт пећи нач ког
Цен тра за соци јал ни рад
У циљу пот пу ни је и веће доступ но

сти гра ђа ни ма, пећи нач ки Цен
тар за соци јал ни рад одне дав но 

је покре нуо зва нич ну интер нет пре зен
та ци ју www.csrpecin ciorg.rs. Како 
нам је рекла дирек тор ка ове уста но ве 
Биља на Јови чић, нови сајт зна ча јан је 
како за кори сни ке, тако и за запо сле
не.

– Са циљем сма ње ња непо сред них 
кон та ка та покре ну ли смо нови сајт, а 
њего во редов но ажу ри ра ње дале ко ће 
олак ша ти рад запо сле ни ма, али пре 
све га кори сни ци ма, који ће на овај 
начин моћи пра во вре ме но да се 
инфор ми шу о свим актив но сти ма Цен
тра. На јед ном месту могу да про на ђу 
све важне инфор ма ци је из доме на 
соци јал не зашти те: важне кон так те, 
нео п ход на доку мен та за оства ри ва ње 
пра ва на нов ча ну соци јал ну помоћ, 
сме штај у уста но ве соци јал не зашти
те, као и за туђу негу и помоћ и дру ге 
јед но крат не помо ћи за соци јал но угро

же не кате го ри је ста нов ни штва  рекла 
је Јови чић, и дода ла да је изра ду сај та 
подр жао про је кат немач косрп ске раз
вој не сарад ње „Услу ге соци јал не 
зашти те за осе тљи ве гру пе“ који спро
во ди ГИЗ.

Поред колцен тра, фик сних и 

мобил них теле фо на, зва нич них имејл 
адре са, на новом сај ту пећи нач ког 
Цен тра за соци јал ни рад нала зи се и 
кон такт фор му лар путем којег гра ђа ни 
могу упу ћи ва ти све зах те ве, који се 
тичу помо ћи у току тра ја ња ван ред ног 
ста ња.
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ПОДР ШКА ЗА ПРУ ЖА О ЦЕ УСЛУ ГА СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ

Помоћ је увек добро до шла

Немач ка  орга ни за ци ја за међу
на род ну сарад њу  (ГИЗ) зајед
но са НАЛЕДом обез бе ди ла је  

подр шку за пру жа о це услу га соци јал
не зашти те у 14 локал них само у пра ва 
у окви ру про јек та „Услу ге соци јал не 
зашти те за осе тљи ве гру пе“.

Про је кат се реа ли зу је и у општи ни 
Шид, а за потре бе услу ге соци јал не 
зашти те лич ни пра ти лац дете та ГИЗ 
је у сарад њи са НАЛЕДом обез бе
дио заштит ну опре му и сред ства, као 

и мобил не теле фо не за него ва те љи це  
које пру жа ју ове услу ге.

За дво је деце са було зном епи дер мо
ли зом (тзв. деца леп тир) обез бе ђе ни су 
заштит ни фла сте ри и дру ги мате ри ја ли 
нео п ход ни за нор мал но функ ци о ни са
ње деце с тим обо ље њем. Дона ци ју 
лич ним пра ти о ци ма, као и поро ди ца
ма обо ле ле деце, 23. децем бра су уру
чи ли у име Општи не Шид покра јин ска 
посла ни ца Деја на Крсма но вић, помоћ
ни ци пред сед ни ка Општи не Бра ни

мир ка Риђо шић и Небој ша Илић, као и 
Ката ри на Митро вић, чла ни ца Општин
ског већа. Поред дона ци је и помо ћи, 
Општи на Шид је обез бе ди ла за децу из 
ових  поро ди ца ново го ди шње паке ти ће.

Испо ру че на дона ци ја пред ста вља 
наста вак успе шне сарад ње коју Општи
на има са Немач ком  орга ни за ци јом за 
међу на род ну  сарад њу (ГИЗ) и НАЛЕД
ом, Општи на Шид у име свих који ма 
је испо ру че на дона ци ја се захва љу је 
дона то ри ма. Д. Попов

Бра ни мир ка Риђо шић, Деја на Крсма но вић и Небој ша Илић

НАГРА ДА ЗА КОПЕР НИ КУС РТВ ШИД

Рад и труд се испла ти
У сре ду, 23. децем бра, 

пред став ни ци Реги
о нал не  при вред не 

комо ре Срем ског управ ног 
окру га посе ти ли су медиј
ску кућу  „Копер ни кус РТВ 
Шид” и уру чи ли им при зна
ње за више де це ниј ски рад. 
Нека да Радио Шид, који је 
почео са радом 6. децем
бра 1969. годи не,  при ва
ти зо ван  је 2015. годи не 
и  од тада поред радиј ског 
про гра ма еми ту је и теле ви
зиј ски

 Ваше уче шће у медиј
ском све ту је Комо ра пре
по зна ла, тако да смо иско
ри сти ли и ваш јуби леј да 
дође мо и уру чи мо пла ке ту. 
Циљ је да види те да Комо
ра пра ти све при вред не 
субјек те и позив је за јед ну 

јачу сарад њу, рекао је Пре
драг Муј кић, дирек тор ПКС 
РПК Срем ског окру га пово
дом доде ле. 

Уру че њу награ де при су
ство ва ла је и Зора на Кара
лић,коор ди на тор за услу ге 
у реги о нал ној при вред ној 

комо ри Срем ског управ ног 
окру га.

На награ ди се захва лио 
Небој ша Субо тић, нови нар 
инфор ма тив не редак ци је.

– Наша инфор ма тив на 
кућа је данас награ ђе на, а 
ја могу да кажем у име свих 

чла но ва колек ти ва да смо 
поча ство ва ни. Сва ка награ
да је част, а ујед но и оба ве
за за нас да наста ви мо да 
ради мо и да инфор ми ше
мо гра ђан ство како наше 
општи не, тако и целог реги
о на Сре ма. Д. Попов

Небој ша Субо тићПре драг Муј кић Зора на Кара лић
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НАГРА ДА ЗА РАДО ВА НА СРЕМ ЦА

Да се не забо ра ви
Савез јевреј ских 

општи на Срби је као 
кров на орга ни за ци ја 

јевреј ске зајед ни це у Срби
ји од 1954. годи не рас пи су је 
кон курс за радо ве са јевреј
ском тема ти ком из обла сти 
нау ке, исто ри је, књи жев но
сти, умет но сти, мемо ар ске 
гра ђе и холо ка у ста. Ове 
годи не, жири који су чини ли 
про фе сор др Милан Ристо
вић, књи жев ник и про фе
сор Филип Давид и књи
жев ни кри ти чар Бог дан А. 
Попо вић, пре гле дао је 25 
при сти глих радо ва. У овој 
кон ку рен ци ји тре ће место 
је осво јио рад Радо ва на 
Срем ца „Суд би на  архи ва  
јевреј ских општи на   у току 
Дру гог свет ског рата – тра
гом матич них књи га“.  Доби
ја њем награ де, овај рад је 
потвр дио и сво ју вред ност.

– У раду се обра ђу је 
стра да ње и пљач ка архи
ва јевреј ских општи на, 
првен стве но матич них 
књи га на тери то ри ји НДХ, 
али и њихо ва после рат

на суд би на. Уста шка власт 
из Загре ба је, почев ши од 
мар та 1942. годи не систе
мат ски при ку пља ла архи ве, 
тада већ уга ше них јевреј

ских општи на и одно си ла у 
Загреб, а потом пре да ва ла 
тада још увек функ ци о нал
ном загре бач ком над ра би
на ту. Сачу ва на је гото во 

ком плет на доку мен та ци ја, 
која је пра ти ла овај про цес. 
Међу тим, након рата, већи
ни запле ње них архи ва се 
губи траг, док се матич
не књи ге по после рат ној 
вла сти углав ном вра ћа ју 
у места ода кле су одне та. 
Чиње ни ца да су ове матич
не књи ге сачу ва не упу ћу је 
на могућ ност да су сачу ва
не ком плет не одне те архи
ве. Међу тим, место њихо вог 
чува ња данас није позна то. 
Ова ситу а ци ја веза на за 
јевреј ске архи ве може се 
са дозом опре за пре сли
ка ти и на архи ве срп ских 
пра во слав них паро хи ја. У 
раду сам кори стио архив
ска доку мен та из Јевреј ског 
исто риј ског музе ја у Бео
гра ду и Хрват ског држав ног 
архи ва у Загре бу. Пре две 
годи не, мој рад о еко ном
ским аспек ти ма холо ка у ста 
и пљач ки јевреј ске имо ви не 
тако ђе је награ ђен на овом 
кон кур су, рекао је Радо ван 
Сре мац.

Д. Попов

Доде ла  награ да 2018. годи не у про сто ри ја ма 
Саве за јевреј ских општи на Срби је

ЖИВОТ У СЕЛУ У ДОБА ПАН ДЕ МИ ЈЕ 

У Бикић Долу нема коро не

Јед но од села шид ске општи не, 
које увек при ву че пажњу про ла
зни ци ма на путу ка гра нич ном 

пре ла зу Илок (Репу бли ка Хрват ска) 
јесте Бикић До. Село сме ште но на 
оброн ци ма Фру шке горе и над мор
ској виси ни од 120 мета ра пре те жно 
је насе ље но Руси ни ма, који су се ту 
досе ли ли још 1848. годи не те се може 
рећи и да је нај мла ђе село у шид ској 
општи ни. Прве поро ди це су дошле из 

око ли не Бар де је ва (Репу бли ка Сло
вач ка). Поред Руси на, у Бикић Долу 
живе и Хрва ти и Срби у јед ној зајед ни
ци за при мер. Ова 2020. годи на, оста
ће запам ће на по пан де ми ји виру са 
коро не, па се тако и живот у селу до 
250 ста нов ни ка томе при ви ка вао. 

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Дејан Бобаљ о томе како теку ови пан
де миј ски дани каже:

– Све је орга ни зо ва но захва љу ју ћи 

локал ној само у пра ви и све фун ци о ни
ше. У селу нема обо ле лих од коро не, 
сви пошту ју оба ве зно ноше ње маске и 
када се иде у про дав ни цу, у цркву. Ту је 
и гру па волон те ра, која оби ла зи ста ри
је мешта не, а општи на нам је обез бе
ди ла и дез ин фек ци о но сред ство које је 
поста вље но у цен тру села.

Село има три ули це: Пла нин ску, 
Подрум ску и Чапа је ву.

Д. Попов

Дејан Бобаљ Бикић До
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Трг, пија ца и завр ше так 
спорт ске хале у 2021. годи ни
На послед њем засе да

њу Општин ског већа у 
Инђи ји одр жа ном 22. 

децем бра, изме ђу оста лог, 
утвр ђен је пред лог Одлу ке о 
буџе ту за 2021. годи ну. Буџет 
за наред ну годи ну про јек то
ван је на нешто више од 3,6 
мили јар ди дина ра што је за 
1,7 мили јар ди мање у одно
су на сред ства пред ви ђе на у 
2020. годи ни. Пре ма речи ма 
Вла ди ми ра Гака, пред сед
ни ка ове срем ске локал не 
само у пра ве, сва соци јал на 
дава ња оста ће на истом 
нивоу као и у 2020. годи ни, а 
вели ки део сред ста ва усме
рен је на инфра струк тур не 
про јек те. Исти изно си у буџе
ту оста ће и за спорт, раз вој 
агра ра, кул ту ру и обра зо ва
ње, а како је додао, буџет за 
2021. годи ну је мањи јер су у 
вели кој мери вра ће ни насле
ђе ни дуго ви.

– Одмах кре ће мо са изра
дом про јект нотех нич ке доку
мен та ци је за број не про јек те 
које пла ни ра мо да реа ли зу
је мо. У прва два месе ца сле
де ће годи не, тру ди ће мо се 
да ура ди мо више од 20 про
је ка та, како бисмо већ кра
јем мар та, почет ком апри ла 
могли да кре не мо са изво ђе
њем радо ва иста као је Гак.

Он је наја вио реа ли за ци
ју три капи тал на про јек та у 
наред ној годи ни.

– Три нај ва жни ја про јек та, 
чију ћемо реа ли за ци ју поче
ти сле де ће годи не су изград
ња нове Град ске пија це, трга 
код Гим на зи је и завр ше так 
радо ва на новој спорт ској 
хали. То су про јек ти које 
ћемо запо че ти у сле де ћој 
годи ни и надам се, нај ве ћи 
део њих и завр ши ти, иста као 
је Гак. 

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја још јед ном је иста

као да ће сле де ће годи не и у 
сва ком инђиј ском селу бити 
реа ли зо ва на нај ма ње по два 
про јек та.

– То се одно си на изград
ње капе ла, уре ђе ња домо
ва кул ту ре, рекон струк ци ју 
ули ца... Бри ну ће мо за сва ко 
село, као што смо то ради ли 
и у прет ход не чети ри годи
не. Чека нас још јед на годи
на са мно го радо ва и мно го 
про је ка та за које се надам да 
ћемо и реа ли зо ва ти у мери у 
којој жели мо, рекао је Гак.

Поред пред ло га одлу ке 

о буџе ту општи не Инђи ја 
за 2021. годи ну, на сед ни
ци Већа раз ма тра ни су и 
про гра ми рада и финан сиј
ски пла но ви јав них пред у
зе ћа, уста но ва, Аген ци ја, 
Тури стич ке орга ни за ци је и 
месних зајед ни ца за сле де ћу 
годи ну.

Сед ни ца Скуп шти
не општи не, на којој су се 
нашли утвр ђе ни пред ло зи 
одлу ка са послед ње сед ни це 
Већа у 2020. годи ни, одр жа
на је 29. децем бра.

М.Ђ.

Са сед ни це Већа

Поса ђе но 200 сад ни ца изме ђу
Бешке и Крче ди на
Две сто ти не нових сад ни

ца липе, хра ста и јаво ра 
заса ђе ни су у прет ход

них неко ли ко дана на пут ном 
прав цу изме ђу Бешке и Крче
ди на. Осим функ ци је ветро за
штит ног поја са, ова акци ја 
пред ста вља наста вак пошу
мља ва ња тери то ри је општи
не Инђи ја. Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Кому на лац“ поса
ди ло је про те клих месец дана 
хиља ду сад ни ца и ова кве 
акци је наста ви ће се у наред
ној годи ни. Осим дрво ре да 
изме ђу Бешке и Крче ди на, до 
сада је фор ми ран дрво ред на 
још три лока ци је на тери то ри
ји општи не Инђи ја  на изла зу 
из Инђи је пре ма Љуко ву, на 
Ново сад ском путу и лока ци ја 

на изла зу из Инђи је ка Ста рој 
Пазо ви, у бли зи ни првог над
во жња ка.

– Све ради мо по про јек ту 
који је ура дио Инсти тут за 
низиј ско шумар ство. Сад ња 
се одви ја ла у ета па ма, те 
ћемо и сле де ће годи не наста
ви ти са пошу ма ља ва њем 
наше општи не. Тру ди мо се да 
на мести ма где очи сти мо 
дивље депо ни је одмах поса
ди мо дрве ће како бисмо 
допри не ли бољој еко ло шкој 
сли ци наше општи не, рекао је 
Душан Лема ић, дирек тор ЈКП 
„Кому на лац“ Инђи ја и апе ло
вао на гра ђа не да чува ју 
живот ну сре ди ну и не уни шта
ва ју сад ни це.

М. Ђ.
Сад ња дрве ћа БешкаКрче дин
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Сед мо ро мла дих доби ло посао
Сед мо ро мла дих људи 

са висо ко школ ским 
обра зо ва њем, међу 

који ма има прав ни ка, еко
но ми ста, инже ње ра, мена
џе ра и про фе со ра вио ли не  
са под руч ја општи не Ста
ра Пазо ва,  доби ло је  при
прав нич ки уго вор  у окви ру 
локал ног про гра ма финан
си ра ња струч ног оспо со
бља ва ња неза по сле них 
лица  при прав ни ка за 2020. 
годи ну. У пита њу је  кон курс 
за реа ли за ци ју про гра ма 
при прав ни ка за неза по сле
на лица са висо ким ниво ом 
ква ли фи ка ци ја уз засни ва
ње рад ног одно са,  у тра
ја њу од 12 месе ци, ради 
оспо со бља ва ња за само
стал ни рад у стру ци,  који је 
рас пи са ла Општи на Ста ра 
Пазо ва  у сарад њи са Наци
о нал ном слу жбом за запо
шља ва ње Фили ја ла Срем
ска Митро ви ца. 

Дога ђа ју је при су ство вао  
Ђор ђе Ради но вић, пред сед
ник Општи не Ста ра Пазо

ва, који је нагла сио да се из 
локал ног буџе та издва ја ју 
зна чај на сред ства, како би 
се помо гло запо шља ва ње 
мла дих,  а на овај начин у 
прет ход них осам годи на свој 
први посао је доби ло пре ко 

300 мла дих људи.  Ста ро па
зо вач ка општи на  се издва ја 
по томе, што даје при о ри тет 
мла дим људи ма са завр ше
ним факул те том, рекла је 
Мари ја на Гра бић, дирек тор
ка Наци о нал не слу жбе за 

запо шља ва ње из Срем ске 
Митро ви це, а за вре ме при
прав нич ког ста жа мла ди ће 
пре ко Наци о нал не слу жбе, 
из општин ског буџе та доби
ја ти по 30.000 нето месеч не 
зара де. З. К.

ГРАД СКА КУЋА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Реа ли зо ван про је кат
заме не јав не расве те
У Град ској кући је 28. 

децем бра извр ше на 
при мо пре да ја про јек

та пово дом импле мен та ци је 
заме не јав не расве те. Реч је 
о уго во ру о јав нопри ват ном 
парт нер ству, који је у мају 
2020. годи не локал на само у
пра ва пот пи са ла са фир мом 
„Еско ели ос“, у циљу поста
вља ња нове ЛЕД ште дљи ве 
расве те. Заме ње но је око 

9700 све тиљ ки на тери то
ри ји Срем ске Митро ви це, 
укљу чу ју ћи и села. Како је 
рекао Урош Весе ли но вић, 
заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за опште и зајед нич
ке посло ве и имо ви ну, уго
вор је закљу чен на 13 годи
на, а вред ност про јек та је 
око пет мили о на евра. 

– У ста ром систе му јав не 
расве те, тро шко ви за елек

трич ну енер ги ју су изно си
ли око 40 мили о на дина ра, 
док је одр жа ва ње систе ма 
кошта ло око 15 мили о на 
дина ра. То зна чи да је Град 
издва јао око 55 мили о на 
дина ра за ста ру јав ну расве
ту. У новом систе му јав не 
расве те, тро шко ви за елек
трич ну енер ги ју би тре ба ло 
да изно се око 13 мили о на 
дина ра, а за одр жа ва ње 

систе ма 20 мили о на дина ра. 
То зна чи да нове све тиљ ке 
не би тре ба ло да се ква ре и 
да ће се одр жа ва ње одно си
ти само на водо ве. Сма ње
њем тро шко ва са 55 мили
о на на 20 мили о на дина ра, 
обез бе ди ли смо сред ства за 
нову инве сти ци ју, која ће у 
наред них 13 годи на пока за
ти сво је ефек те, изја вио је 
Весе ли но вић. 

Пред став ник фир ме „Еско 
ели ос“ Алек сан дар Буди
мир, изја вио је том при ли
ком да је про је кат у пот пу но
сти завр шен. 

– Оста ло је 85 све тиљ
ки да се мон ти ра и то ћемо 
ура ди ти након при мо пре да
је про јек та. Овај уго вор ће 
доне ти више од 70 посто 
уште де у елек трич ној енер
ги ји. Ова јав на расве та је 
спе ци фич на по томе што 
даје лепо осве тље ње, које 
је мно го боље од прет ход
ног, рекао је Буди мир.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

При мо пре да ја про јек та у Град ској кући
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НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ 

Традиција која се гаси

Да ли поштари имају још увек посла 
пред празнике? Да ли журе као 
некада да испоруче све честитке 

пре новогодишње ноћи и Божића 
или смо на овај обичај заборавили? 
Шаренило боја и лепих порука, са 
упућеним најлепшим жељама за 
наредну годину и празнике... Баш тако 
се некада честитало у децембру, па и 
јануару. Напишете оно што вам је на 
срцу, налепите поштанску маркицу и 
убаците у сандуче. Онај који прими 
честитку чува је дуго, стави на ормар, 
сточић... Ужива у погледу данима и 
месецима и увек се сети вас, који сте 
му је послали, кад год му око застане 
на њој. Честитке су биле једностране, 
двостране, миришљаве, па и музичке. 
Њихова раскош се свим чулима могла 

доживљавати изнова. Са њих се смеши 
Деда Мраз, маше вам Снешко Белић 
или јуре санке, сребрне, чаробне... 
Како смо ову навику запоставили? 

Лакше је послати СМС поруку. 
Јефтиније је позвати телефоном. То су 
само неки од изговора. 

Претходних дана сте могли честитку 
купити на сремскомитровачкој пијаци и 
то само на једној тезги.

 Иде продаја честитки одлично, 
нарочито кад их делимо гратис. 
Онда најбоље иду! Спуштамо цене, 
имамо мале честитке по цени од само 
пет динара. Има и по 10 динара, а 
најскупље су 100 динара. Жене их 
углавном купују, али сваке године све 
мање. Овде имам примерке честитки 
од дочека 2008. године. Набављам их 

у иностранству, каже Миле Павловић, 
продавац. 

Док будете куповали своје украсе, 
баците поглед на остатак тезги, можда 
се баш ту крије неки леп мотив који 
би обрадовао вашу родбину или 
пријатеље. Проверили смо и где се и 
коме шаљу честитке.

 То мало што се прода углавном оде 
за иностранство код родбине. Купци 
воле да их тамо изненаде. Ретко ко ће 
послати комшији или неком ко живи 
близу, каже Миле. 

Још увек нисте закаснили за слање 
честитке. За дочек Нове године, она 
можда и не буде на правој адреси, али 
ближи се Божић и православна Нова 
година.

Александра Плавшић

Тре ћи по реду Сајам кул ту ре 
мла дих на селу, у орга ни за ци ји 
пећи нач ког Кул тур ног цен тра, 

све ча но је затво рен у неде љу 27. 
децем бра, када је на зва нич ном 
Јутјуб кана лу КЦ пре ми јер но еми то
ван кон церт кла сич не музи ке под 
нази вом „Омаж Бето ве ну“, посве ћен 
зна чај ном јуби ле ју – 250 годи на од 
рође ња чуве ног ком по зи то ра Лудви га 
ван Бето ве на.

Сајам кул ту ре мла дих на селу и ове 
годи не се реа ли зу је 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, а дирек тор пећи нач ког КЦ 
Јован Девр ња изра зио је посеб ну 
захвал ност на подр шци у реа ли за ци ји 
ово го ди шње онлајн мани фе ста ци је.

– Раду је ме чиње ни ца што је овај 
фести вал наме њен пре све га мла ди
ма зажи вео у нашој сре ди ни, што нам 
је и био циљ пре три годи не када смо 
у годи ни јуби ле ја – чети ри деце ни је 
од осни ва ња цен трал не уста но ве кул
ту ре у пећи нач кој општи ни, одлу чи ли 
да га покре не мо и оку пи мо мла де. 
Јесен је увек резер ви са на за реа ли
за ци ју ове мани фе ста ци је, али ове 
годи не реа ли зо ван је у нешто изме
ње ним окол но сти ма. Иста као бих да 

је за све га неко ли ко месе ци наш 
Јутјуб канал забе ле жио зна ча јан број 
пра ти ла ца и при ка за све га оно га што 
смо ради ли током ове годи не, рекао 
је Девр ња.

У окви ру кон цер та, који је кон цеп ту
ал но осми сли ла мастер тео ре ти чар 
умет но сти Бра ни сла ва Три фу но вић, 
пред ста ви ле су се чла ни це квар те та 
„Мае стре“ из Срем ске Митро ви це који 
чине: Мил да Кузми нац и Душан ка 
Гаври ло вић (кла вир), Јеле на Вла о вић 
(фла у та) и Зори ца Опа чић (прим).

Како нам је рекао коор ди на тор овог 
про јек та Сло бо дан Стан ко вић, ста
нов ни ци свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не, али и шире, били су у при

САЈАМ КУЛТУРЕ МЛАДИХ НА СЕЛУ

„Омаж Бето ве ну“ затво рио Сајам

Миле Павловић 
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ИДЕЈАМА СНЕЖАНЕ КОВАЧЕВИЋ НИКАД КРАЈА

Ново го ди шњи укра си за машто ви те
Уко ли ко још увек нисте оки ти ли 

свој дом пово дом пред сто је ћих 
пра зни ка, потру ди ли смо се да 

уме сто вас сазна мо на који начин може
те то ура ди ти ове годи не, без одла ска у 
купо ви ну, која изи ску је ста њи ва ње нов
ча ни ка. Уме сто да купу је те ску пе укра
се и деко ра ци ју, све то може те напра
ви ти сво јим рука ма и са мате ри ја ли ма 
које има те код куће. Сва ки мате ри јал 
или посу да могу поста ти посе бан и при
го дан део ваше све ча не деко ра ци је.

 Сви ми има мо тегле које нам можда 
негде сто је и сме та ју. Ја сам јед ну такву 
пре тво ри ла у украс, тех ни ком „деку
паж“. Тегла се нај пре добро опе ре, а 
онда се масно ћа ски не шмиргл папи
ром, али се не при ти ска. Затим, пре
ма же се белом бетон фар бом, па се 
са сал ве те исе че неки зим ски мотив, 
те се нале пи. Може те топлим сили ко
ном оиви чи ти, како би се доби ла што 
реал ни ја сли ка. То може те да ура ди те 
и на ста кле ној фла ши, па је покло ни ти. 
Потом се може посу ти шећер, који све
тлу ца, тако доби ја те снег. Потреб но је 
све фик си ра ти, реци мо, дрво фик сом, 
саве ту је Сне жа на Кова че вић из Срем
ске Митро ви це.

Тако ђе и кугле за јел ку могу се 
напра ви ти врло лако.

 Ако има те ста ре кугле које више 
нису атрак тив не као нека да, може те 
их обло жи ти чип ком или дода ти неку 
од акрил них фар би. Тако ђе, посто је 

пра хо ви у разним боја ма које може те 
да поспе те и касни је пошпри ца те да се 
би се фик си ра ло. Јед на инте ре сант
на тех ни ка, која се мени допа да, кугла 
од вуни це или кон ца. Наду ва се балон 
жеље не вели чи не, затим се оба ви
је тај конац или вуни ца и пре ма же се 
дрво фик сом опет. Он учвр сти то, а 
када се осу ши, боц не те балон игли цом 
и изву че те га. Осим тога, може те поле
пи ти цир ко не или цве ти ће, сре бр не, 
злат не, шаре не... Може те тако пра ви
ти и вели ке и мале кугле, које могу да 
сто је и у дво ри шту чак, испри ча ла нам 
је Сне жа на.

Иде ја ма никад кра ја, каже наша 
саго вор ни ца. Мате ри ја ли које може те 
кори сти ти су и тил, сатен, раз не чип
ке, сти ро пор или тка ни не којим може
те обло жи ти ста ре пред ме те и од њих 
напра ви ти нове.  

Алек сан дра Плав шић

Сне жа на Кова че вић

Украшена тегла декупажом Ручно израђен украс

ли ци да ужи ва ју у кул тур ноумет нич
ким и обра зов ним садр жа ји ма онлајн, 
а цео про грам мани фе ста ци је досту
пан је свим љуби те љи ма кул ту ре на 
зва нич ном Јутју бе кана лу КЦ. 

– С обзи ром на то да смо се ове 
годи не суо чи ли са пан де ми јом иза
зва ном коро навиру сом, опре де ли ли 
смо се да ипак одр жи мо кон ти ну и тет 
саме мани фе ста ци је, те смо тако 
путем зва нич ног Јутјуб кана ла пећи
нач ког Кул тур ног цен тра сва ке неде
ље у децем бру пре ми јер но еми то ва
ли раз ли чи те садр жа је попут изло жбе 
про фе си о нал них фото гра фи ја Душа
на Пет ко ви ћа, затим кон цер та сре
мач ке музи ке, као и позо ри шну пред
ста ву за мла де. Прет ход но смо током 
годи не орга ни зо ва ли и музич ке ради
о ни це за децу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју, у сарад њи са Днев ним борав
ком за децу и мла де са смет ња ма у 

раз во ју у Субо ти шту. Посеб но нас 
раду је чиње ни ца да су сви про гра ми 
изу зет но посе ће ни, што гово ри у при

лог чиње ни ца да кул ту ра и у доба 
коро не тре ба бити доступ на и то на 
само један клик, казао је Стан ко вић.
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ИНЂИЈА
Сма њу је се број првих 
пре гле да и ново о бо ле лих

У Ковид амбу лан та ма 
инђиј ског Дома здра вља у 
прет ход них неко ли ко дана 
сма њу је се број првих пре
гле да паци је на та са симп
то ми ма коро навиру са. 
Како исти чу лека ри, беле
жи се испод 200 пре гле да 
на днев ном нивоу, од чега 

је тре ћи на првих пре гле да 
паци је на та. Тести ра се 
изме ђу 40 и 50 лица днев
но, од чега поло ви на 
углав ном буде пози тив на 
на ковид19. У окви ру 
Дома здра вља у Инђи ји 
раде две амбу лан те сва ког 
дана од 8 до 19 часо ва.

ИНЂИЈА

Сред ства за раз вој
сао бра ћај не инфра струк ту ре

Општи на Инђи ја утро
ши ће 2,1 мили о на 
дина ра на раз вој сао

бра ћа ја и пут не инфра
струк ту ре. Та сред ства 
доде ље на су им путем  Јав
ног кон кур са за доде лу бес
по врат них сред ста ва локал
ним само у пра ва ма у Ауто
ном ној Покра ји ни Вој во ди ни 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за енер ге ти ку, гра ђе ви нар
ство и сао бра ћај. Укуп на 
вред ност про јек та, којим је 
пред ви ђе но поста вља ње 
тех нич ких сред ста ва за 
успо ра ва ње сао бра ћа ја у 

ули ца ма Челен ска и Глав на 
у Новим Кар лов ци ма и у 
Инђи ји у ули ца ма Срем ска и 
Вино гра дар ска изно си 2,83 
мили о на дина ра.

Успо ри ва чи сао бра ћа ја 
биће поста вље ни и у зона
ма основ них шко ла „Душан 
Јер ко вић“, „Петар Кочић“ и 
Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“, док ће се у 
зони Основ не шко ле „Јован 
Попо вић“ поста ви ти два 
дис пле ја за мере ње брзи не. 
Пла ни ра но је да про је кат 
буде реа ли зо ван до 1. авгу
ста 2021. годи не. М.Ђ.

Успо ри ва чи сао бра ћа ја

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА, ОПШТИН СКА УПРА ВА 
О де ље ње за урба ни зам, комуналнoстамбенe посло ве и зашти ту живот не сре ди не
Завод ни број: 50175/2019IV02
Дана 30.12.2020.годи не
Цара Душа на број 1, Инђи ја, Тел. 022/561322 
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, у скла ду са чла ном 29. 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:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О доне том реше њу да није потреб на про це на ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну

Оде ље ње за урба ни зам, кому нал но стам бе не посло ве и 
зашти ту живот не сре ди не, на зах тев носиoца про јек та 
„TEЛЕКОМ СРБИ ЈА“ ад из Бео гра да, Таков ска ули ца 
број 2, спро ве ло је посту пак одлу чи ва ња о потре би про це
не ути ца ја на живот ну сре ди ну за про је кат базне ста ни це 
мобил не теле фо ни је „SM Novi Slan ka men” – SM60 
SMU60 SM60C401 SMO60 на живот ну сре ди ну, на ката
стар ској пар це ли број 474/1 КО Нови Слан ка мен, на тери
то ри ји општи не Инђи ја. У спро ве де ном поступ ку доне то је 
реше ње да за пред мет ни обје кат није потреб на про це на 
ути ца ја на живот ну сре ди ну.
Доне то реше ње засни ва се на ана ли зи зах те ва носи о ца 
про јек та и пода та ка о лока ци ји, карак те ри сти ка ма и могу
ћим ути ца ји ма про јек та на живот ну сре ди ну, при чему су 
узе ти у обзир про пи са ни кри те ри ју ми за про јек те наве де не 

у Листи I Уред бе о утвр ђи ва њу листе про је ка та за које је 
оба ве зна про це на ути ца ја и Листе II про је ка та за које се 
може зах те ва ти про це на ути ца ја на живот ну сре ди ну 
(‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 114/08).
Пред став ни ци заин те ре со ва не јав но сти, орга на и орга ни
за ци ја могу извр ши ти увид, сва ког рад ног дана у вре ме ну 
од 9001200 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 
Цара Душа на број 1 и изја ви ти жал бу на доне то реше ње 
Покра јин ском секре та ри ја ру за урба ни зам и зашти ту 
живот не сре ди не  из Новог Сада, у року од 15 дана од 
дана обја вљи ва ња овог оба ве ште ња путем овог орга на.

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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Тужна епи зо да

Кошар ка шки клуб Црве на зве зда 
ула зи у нову годи ну са новим – 
ста рим тре не ром на клу пи. 

После низа лоших резул та та, Саша 
Обра до вић је добио педа лу, а уме сто 
њега, у клуб се вра ти ло добро позна
то лице нави ја чи ма  Дејан Радо њић.

Шта се деси ло са Зве здом у овој 
сезо ни тешко је обја сни ти. Ство рен је 
амби ци о зни про је кат у који је уту че на 
лепа лова. Прво је поста вљен Обра
до вић за тре не ра и мно ги ма се то 
чини ло као врхун ски потез упра ве 
клу ба (читај Чови ћа).

Обра до вић је сти гао у Зве зду као 
тре нер са већ изгра ђе ном кари је ром 
у европ ској кошар ци. Да се раз у ме мо, 
нису иза њега ста ја ли неки врхун ски 
резул та ти у Евро ли ги, али не може се 
зане ма ри ти чиње ни ца да је човек у 
доса да шњој кари је ри осво јио лигу у 
Немач кој и Укра ји ни, куп у Руси ји и 
био про гла шен за нај бо љег тре не ра 
Евро ку па 2018. годи не. Ако томе 
дода мо и њего во поза ма шно играч ко 
иску ство и гоми лу тро фе ја које је 
осво јио са нашом репре зен та ци јом, 
јасно је да се ради о врхун ском тре не
ру за наше усло ве.

Уз Обра до ви ћа, у Зве зду је сти гло 
подо ста стра на ца од којих се оче ки ва
ло мно го. Поред Лој да који је сва ка ко 
нај ве ће поја ча ње и који би могао да 
има места у сва кој еки пи у Евро ли ги, 
сти гли су још и Тери, Роче сти, Хол, 
Вол ден, О’Бра јант... Чини ло се да 
црве нобели нису никад у исто ри ји 
има ли јачу поста ву. Наја вљи вао се 
поход на саму завр шни цу Евро ли ге, 

али све што су нави ја чи Зве зде доби
ли, је јед но вели ко ништа.

Није то био лош ста рт за тим са 
Малог Кале мег да на. Игра ла се добра 
кошар ка, а Лојд је већ у првих неко ли
ко утак ми ца пока зао сав свој ква ли тет 
и при ву као пажњу као први стре лац 
Евро ли ге у том момен ту.

Е онда се десио Џони О’Бра јант. 
Дове ден као нај ве ће поја ча ње, мрга 
која под јед на ко добро уме и да ска че 
и да сипа трој ке, пот пу но је поре ме ти
ла кон цеп ци ју игре. Било је јасно да 
му тре нер није нашао пра во место у 
тиму. Сво јим кре та њем на тере ну пот
пу но је угу шио Лој да, који је до тог 
момен та умео да саспе и по 30 пое на 
про тив нич ким еки па ма. Оста ло је 
неја сно зашто је играч те виси не и 
сна ге кон стант но био ван реке та, 
извла чио се напо ље и поку ша вао 
неке шуте ве са дис тан це. Први вели
ки кикс тре не ра Црве не зве зде.

На сву ту муку, при до да ла се и 
повре да Ленг сто на Хола, која је откри
ла тужну чиње ни цу да бео град ски 
клуб, сем њега, нема нијед ног пра вог 
плеј меј ке ра. Кре нуо је низ лоших 
резул та та и пора за, а цену је пла тио 
тре нер Саша Обра до вић.

Оста вио је иза себе полу пан тим на 
прет по след њем месту у Евро ли ги са 
ско ром од пет побе да и 11 пора за. 
Зашто је Човић решио да напра ви рез 
баш у овом момен ту, није нај ја сни је. 
Еви дент но је да је касно за било 
какве про ме не, сезо на у Евро пи је 
упро па шће на и јасно је да Зве зда 
нема ника кве шан се да се домог не 

осмог места у Евро ли ги.
Обра до вић је оти шао на несла ван 

начин и поста вља се пита ње да ли је 
тре ба ло ука за ти му пове ре ње на 
дуже ста зе. Можда се човек јед но
став но нашао на погре шном месту у 
погре шно вре ме. Али то је тре нер ски 
посао. Увек им је гла ва у тор би, и ако 
нешто кре не по злу, тре нер први нај е
ба ва. У емо тив ном опро шта ју на дру
штве ним мре жа ма, Обра до вић је 
иста као да му је нај ви ше жао што није 
имао при ли ку да осе ти подр шку нави
ја ча са три би на. Несре ћан сплет 
окол но сти и тужна епи зо да за нашег 
тре не ра и бив шег игра ча Црве не зве
зде.

На њего во место је дошао црно
гор ски струч њак Дејан Радо
њић. Човек који је остао у лепом 

сећа њу Зве зди ним нави ја чи ма, не 
толи ко због неких врхун ских резул та
та у Евро пи, већ због тога што се за 
њега везу је поче так доми на ци је Црве
не зве зде у дома ћој кошар ци и редов
но уче шће у Евро ли ги. У међу вре ме
ну је водио немач ки Бајерн и осво јио 
две титу ле са њима.

Тре ба под се ти ти да је Радо њи ћу 
сво је вре ме но ука за но вели ко пове ре
ње у Зве зди и да је у пери о ду од 2013. 
до 2017. годи не имао доста вре ме на 
и при ли ке да зајед но са сво јим тимом 
расте као тре нер. Такву при ли ку 
Обра до вић није добио. Јеби га, вели
ка лова је поче ла да се врти а нема се 
вре ме на за екс пе ри мен ти са ње, као у 
неким прет ход ним сезо на ма. Сале је 
морао да фасу је.

Саша Обрадовић
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ОВАН: Импо ну је вам 
сазна ње да око ли на 
има довољ но пове ре
ња у ваше про фе си о

нал не спо соб но сти. Добра послов
на стра те ги ја и пре ци зни поте зи 
пред ста вља ју гаран ци ју за дуго
роч ни ји успех. Ипак, посто је ситу а
ци је које не зави се од ваше воље. 
При жељ ку је те нови емо тив ни 
узлет у раз ли чи тим ситу а ци ја ма и 
не оду ста је те од сво јих пла но ва. 

БИК: Поку ша ва те да 
зао би ђе те нека уста
ље на пра ви ла или 
про це ду ру у послов

ним одно си ма, али про бле ми са 
који ма се суо ча ва те зах те ва ју 
додат ни напор и добру кон цен тра
ци ју. Нема потре бе да пре це њу је
те сво је про фе си о нал не могућ но
сти пред око ли ном. Пре пу сти те 
сарад ни ци ма да одлу чу ју о зајед
нич ким инте ре си ма, наро чи то у 
ситу а ци ја ма које пре ва зи ла зе 
ваше зна ње или прак тич но иску
ство.

БЛИ ЗАН ЦИ: Изне
над не про ме не или 
нови дога ђа ји на 
послов ној сце ни реме

те ваш сва ко днев ни ритам, али у 
свом типич ном мани ру делу је те 
врло енер гич но и не оду ста је те од 
зацр та них циље ва. Задо вољ ство 
и нова хар мо ни ја која вас пра ти у 
поро дич ном живо ту или у одно су 
са воље ном осо бом, пози тив но се 
рефлек ту је на ваше пона ша ње и 
изглед. 

РАК: Делу је те одлуч но 
у сво јим наме ра ма и 
импо ну је вам сазна ње 
да око ли на подр жа ва 

ваше иде је. Ново сазна ње пози
тив но ути че на вашу про фе си о
нал ну ори јен та ци ју. Уме те да про
це ни те повољ ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и да осми сли те 
добар наступ пред сарад ни ци ма. 
Обра ти те пажњу на могућ ност 
парт нер ског удру жи ва ња у дужем 
вре мен ском пери о ду.

ЛАВ: Обра ти те пажњу 
на нове про фе си о нал
не могућ но сти, како 
бисте про ши ри ли сво

је зна ње и иску ство из раз ли чи тих 
обла сти. Нема раз ло га да се зава
ра ва те како су тре нут ни резул та ти 
ваш послов ни мак си мум. Свет око 
себе посма тра те дру га чи јим очи ма 
и у ведрим тоно ви ма, осе ћа те се 
задо вољ но, спо кој но или срећ но у 
бли зи ни воље не осо бе. 

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
врло амби ци о зно и 
зах тев но, тако да сви
ма поста је јасно да не 

жели те да неко реме ти или успо
ра ва ваше послов не пла но ве. Ула
же те вели ку енер ги ју у раз ли чи те 
циље ве и не дозво ља ва те да неко 
кри ти ку је ваш начин рада. Уме сто 
да фаво ри зу је те так ми чар ски 
однос са сарад ни ци ма, при ла го ди
те свој стил пона ша ња и немој те 
ула зи ти у финан сиј ски или имо
вин ски ризик. 

ВАГА: Ста ло вам је да 
побољ ша те свој 
однос са сарад ни ци
ма, али често посто је 

одре ђе ни неспо ра зу ми и пра ти 
вас несклад у про це ни зајед нич
ких инте ре са. Потреб на вам је 
дипло мат ска нота и уме ре ност, 
како бисте изми ри ли раз ли чи те 
супрот но сти које посто је у 
послов ним пре го во ри ма. Посве
ти те више пажње реша ва њу 
неких акту ел них про бле ма и 
финан сиј ских рачу на. 

ШКОР ПИ ЈА: Делу је
те енер гич но пред 
сво јом око ли ном и 
поку ша ва те да ускла

ди те раз ли чи те послов не инте ре
се. Ста ло вам је да сачу ва те 
добар послов ни реј тинг, али не 
при ста је те на нечи је додат но 
усло вља ва ње. Потреб но је да 
одре ди те јасни ју гра ни цу изме ђу 
сво јих инте ре са и послов них 
стан дар да које наме ће гру па 
сарад ни ка.

СТРЕ ЛАЦ: Ста ло вам 
је да оства ри те пер
спек ти ван дого вор у 
послов ном дија ло гу и 

да сачу ва те кон так те на раз ли чи
тим стра на ма. Јасно вам је да 
посто је одре ђе ни фак то ри који 
ути чу на завр шне резул та те и да 
ваше визи је не могу да се оства
ре без нечи је подр шке. Посту пи
те у скла ду са сво јим морал ним 
наче ли ма. 

ЈАРАЦ: Раз ли чи те 
послов не при ли ке 
делу ју врло под сти
цај но и поуч но, сто га 

усме ри те сво ја инте ре со ва ња 
пре ма кори сним циље ви ма. Емо
тив ни занос у вама буди нове 
иде је и под сти че вели ку радост, 
жели те да се опро ба те у дру га чи
јим ситу а ци ја ма. Уме те да забли
ста те у пуном сја ју у нечи јем 
дру штву, потре бан вам је добар 
под сти цај да изра зи те сво је 
мисли и осе ћа ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Непо
треб но се запе тља ва
те у сарад нич ке поле
ми ке које могу да 

иском пли ку ју вашу пози ци ју. 
Нема раз ло га да вас тре нут на 
ситу а ци ја обес хра бри, саче кај те 
на боље усло ве у који ма ћете 
пре у зе ти ини ци ја ти ву у пра вој 
мери. Сво јом поја вом или сти лом 
изра жа ва ња, при вла чи те вели ку 
пажњу и делу је те шар мант но на 
дру штво око себе.

РИБЕ: Делу је те врло 
енер гич но у ситу а ци
ја ма када бра ни те 
сво је послов не циље

ве и инте ре се, али нема те 
довољ но кон цен тра ци је да се 
посве ти те детаљ ној ана ли зи 
дога ђа ја. Парт нер делу је при лич
но узне ми ре но, што реме ти и 
ваше рас по ло же ње. Не може те 
да ускла ди те зајед нич ка инте ре
со ва ња.

VREMEPLOV
30. де цем бар

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

31. де цем бар
1845. Ро ђен је Ни ко ла Па шић, 
је дан од нај зна чај ни јих по ли ти
ча ра у исто ри ји Ср би је и Ју го сла
ви је, осни вач и во ђа На род не 
ра ди кал не стран ке (18811926).
1911. Ма ри ја Скло дов ска Ки ри 
до би ла је дру гу Но бе ло ву на гра
ду за хе ми ју за ис тра жи ва ње 
ра ди о ак тив них еле ме на та. Пр ву 
је 1903. по де ли ла је са су пру гом 
Пје ром и Бе ке ре лом.

1. ja nu a r
45. p.n.e.  Stu pio je na sna gu 
no vi, Ju li jan ski ka len dar, 
ko jim je Gaj Ju li je Ce zar, pre ma 
sa ve ti ma gr~ kog astro no ma iz 
Alek san dri je So si ge na, re for
mi sao ra ~u na we vre me na ta ko 
{to je za po ~e tak go di ne od re
dio 1. ja nu ar ume sto 1. mar ta. 

2. ja nu ar
1898. Ro |e na srp ska glu mi ca 
Qu bin ka Bo bi}, ~la ni ca Na rod
nog po zo ri {ta u Be o gra du od 
1920. To kom du ge ka ri je re tu ma
~i la je naj ra zli ~i ti je li ko ve, a 
ne nad ma {nom se sma tra we na 
in ter pre ta ci ja @iv ke u ko me
di ji “Go spo |a mi ni star ka” Bra
ni sla va Nu {i }a. 

3. ja nu ar
1924. En gle ski egip to log Ha u
ard Kar ter u Do li ni kra qe va u 
bli zi ni Luk so ra u Egip tu na {ao 
sar ko fag fa ra o na Tu tan ka mo
na. 
1980. Pred sed nik Ju go sla vi je 
Jo sip Broz Ti to pri mqen u Kli
ni~ ki cen tar u Qu bqa ni. Po {to 
ope ra ci ja na krv nim su do vi ma 
ni je us pe la, 3. fe bru a ra mu 
am pu ti ra na no ga.

4. ja nu ar
1494. [tam pa ri ja u Ce ti wu 
{tam pa la pr vu kwi gu na srp
skom je zi ku, “Ok to ih pr vo gla
snik” \ur |a Cr no je vi }a i {tam
pa ra Ma ka ri ja, jed nu od naj vi {e 
ko ri {}e nih bo go slu ̀ nih kwi ga 
u Srp skoj pra vo slav noj cr kvi. 
1960. U sa o bra }aj noj ne sre }i 
po gi nuo fran cu ski pi sac Al ber 
Ka mi, do bit nik No be lo ve na gra
de za kwi ̀ ev nost 1957.

5. ja nu ar
1589. Umr la fran cu ska kra qi
ca ita li jan skog po re kla Ka ta
ri na de Me di ~i, k}er ka go spo
da ra Fi ren ce Lo ren ca II, ko ja je 
po sle smr ti mu ̀ a An ri ja II  od 
1560. vla da la Fran cu skom kao 
re gent. Uz po dr {ku pa pe Gr gu ra 
XIII 1572. or ga ni zo va la po koq 
pro te sta na ta, “Var to lo mej sku 
no}”. 

6. ja nu ar
1919. Umro je Te o dor Ru zvelt, 
pred sed nik SAD (190109), ~i ja 
je po li ti ka stvo ri la svet sku 
si lu od do tad izo la ci o ni sti~
ke Ame ri ke.  Spro veo je plan za 
iz grad wu Pa nam skog ka na la, a 
za po sre do va we u ru skoja pan
skom ra tu 1905. do bio je 1906. 
No be lo vu na gra du za mir.

7. ja nu ar
1610. Ita li jan ski astro nom i 
ma te ma ti ~ar Ga li leo Ga li lej 
ot krio je Ju pi te ro ve me se ce Io, 
Evro pu, Ga ni med i Ka li sto. 
1943. U Wu jor ku je umro Ni ko la 
Te sla, srp ski na u~ nik i pro na
la za~ na po qu elek tro teh ni ke i 
ra dioteh ni ke. Od 1884. do smr
ti `i veo je u SAD, gde je pa ten
ti rao oko 700 pro na la za ka od 
ko jih ne ko li ko de se ti na ima 
{i ro ku pri me nu.

8. ja nu a ra
1935.  Ro |en je ame ri~ ki mu zi
~ar El vis Aron Pri sli, “kraq 
ro ka”, iz u zet no po pu la ran pe de
se tih i {e zde se tih go di na 20. 
ve ka. Pro dao je vi {e od 150 
mi li o na plo ~a i igrao u dva de
se tak fil mo va. Umro je 1977. od 
pre ko mer ne upo tre be al ko ho la 
i dro ge.

9. ja nu ar
1856. Ro |en srp ski kom po zi tor 
i mu zi~ ki pe da gog Ste van Sto ja
no vi} Mo kra wac. We go vo de lo 
sma tra se naj zna ~aj ni jom eta pom 
u raz vo ju srp ske na ci o nal ne 
mu zi ke u 19. ve ku.
1878. U srp skotur skom ra tu srp
ska voj ska u{la u Ni{, a Tur ci 
su na red nog da na pre da li tvr |a
vu i va ro{, ~i me je okon ~a na 
tur ska upra va u tom gra du. Bor be 
su tra ja le 25 da na, a od lu ~u ju }a 
je bi la po be da Bra ni ~ev ske bri
ga de na ^e gru. 

10. ja nu ar
1909. Ro |en srp ski fi zi ~ar i 
he mi ~ar Pa vle Sa vi}, ko ji je 
svet ski re no me ste kao ka da je 
sa Ire nom @o lio Ki ri 1937. i 
1938. u Pa ri zu ot krio izo to pe 
po zna tih ele me na ta bom bar do
va wem ato ma ura na spo rim ne u
tro ni ma. Od 1947. ru ko vo dio 
iz grad wom Nu kle ar nog in sti tu
ta u Vin ~i i do 1960. bio di rek
tor In sti tu ta. Od 1971. do 1981. 
bio pred sed nik Srp ske aka de
mi je na u ka i umet no sti.

11. ja nu ar
1922. ^e tr na e sto go di {wi Ka na
|a nin Le o nard Tom son pr vi 
pa ci jent od {e }er ne bo le sti 
iz le ~en in su li nom.

12. ja nu ar
1876. Ro |en ame ri~ ki pi sac Xon 
Gri fit, po znat kao Xek Lon don, 
je dan od naj ~i ta ni jih u pr voj 
po lo vi ni 20. ve ka. Na pi sao oko 
50 pri po ve da ka i ro ma na me |u 
ko ji ma su naj po zna ti ji “Zov  
di vqi ne“ i “Be li  o~ wak“.
1998. De vet na est evrop skih 
dr ̀ a va pot pi sa lo do ku ment o 
za bra ni klo ni ra wa qud skih 
bi }a.

HOROSKOP
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Сре да, 30. (17) децем бар 
Све ти про рок Дани ло; Пре по доб
но муч. ђакон Ава кум и игу ман 
Пај си је

Четвр так, 31. (18) децем бар 
Све ти муче ник Сева сти јан; Све
ти Модест и дру ги с њим

Петак, 1. јану ар (19. децем бар)
Све ти муче ник Бони фа ти је

Субо та, 2. јану ар
(20. децем бар) 

Све ти Игња ти је Бого но сац; Св. 
Дани ло Дру ги, Арх. срп ски  
(Прет пр. Рожд.)

Неде ља, 3. јану ар
(21. децем бар) 

Све та муче ни ца Јули ја на; Св. 
Петар Кијев ски – Оци

Поне де љак, 4. јану ар
(22. децем бар) 

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

Уто рак, 5. јану ар
(23. децем бар) 

Све тих 10 муче ни ка Крит ских; 
Преп. Наум Охрид ски – Туцин дан

Сре да, 6. јану ар
(24. децем бар) 

Све та пре по доб но му че ни ца 
Евге ни ја – Бад њи дан

Четвр так, 7. јану ар
(25. децем бар) 

Рожде ство Хри сто во – Божић

Петак, 8. јану ар (26. децем бар) 
Сабор Пре све те Бого ро ди це 

Субо та, 9. јану ар
(27. децем бар) 

Све ти пр во му че ник и архи ђа кон 
Сте фан

Неде ља, 10. јану ар
(28. децем бар) 

Све тих 20.000 муче ни ка Нико ми
диј ских

Поне де љак, 11. јану ар
(29. децем бар) 

Све тих 14.000 мла де на ца Витле
јем ских

Уто рак, 12. јану ар
(30. децем бар) 

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

Crkveni kalendar

• Док се можеш раз о ча ра ти – млад си.
• Боље дати него позај ми ти – а кошта исто.
• Нај ви ше гре ши онај који неће да при зна.
• Сре ћу одре ђу је ста ње нашег духа, а не дога ђа ји. 
• Живот нам вра ћа само оно што ми дру ги ма даје мо.

Потреб но јe: кило грам сви ње
ти не од бута у кома ду, 100 гра ма 
суве сла ни не, 300 гра ма гра шка, 
100 гра ма шун ке, 100 гра ма кач
ка ва ља, три твр до кува на јаје та, 
0,5 дде ци ли тра уља

При пре ма: Сла ни ну исец кај те 
и про пр жи те на загре ја ном уљу, 
додај те гра шак, сец ка ну шун ку, па 
све добро про дин стај те. Додај те 
сец ка на јаја и на коц ки це исец кан 

кач ка ваљ, крат ко про пр жи те и 
зачи ни те по уку су. Од меса напра
ви те вели ку шниц лу, добро је 
излу пај те, посо ли те, па по њој 
рас по ре ди те при пре мље ни 
надев. Месо пажљи во уро лај те, 
пазе ћи да вам надев не исцу ри, 
па га уве жи те кухињ ским кана
пом. Шниц лу ста ви те у под ма зан 
плех, пеци те око 45 мину та на 200 
сте пе ни.

Слу жба за при вре ду и локал ни еко ном ски раз вој 
Општин ске упра ве општи не Ириг, сход но одред ба ма 
чла на 10. 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
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОДЛУ ЧИ ВА ЊЕ

О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА
ПРО ЈЕК ТА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Носи лац про јек та ‘’ШИРО КИ ХОРИ ЗОНТ’’ доо, Maла 
Реме та, ул. Пин ки је ва бр. 87, под нео је дана 21.12.2020. 
годи не, зах тев за одлу чи ва ње о потре би про це не ути ца
ја ПРО ЈЕК ТА:„Изград ња пет кућа за одмор у тури стич
ком ком плек су“, на живот ну сре ди ну, чија се реа ли за ци
ја пла ни ра на ката стар ској пар це ли бр. 1267/2 К.О. 
Мала Реме та, општи на Ириг.

Увид у доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца про јек та 
могу ће је оба ви ти у пери о ду од 10 дана, од дана обја
вљи ва ња овог огла са, сва ког рад ног дана  у вре ме ну од 
814 часо ва у про сто ри ја ма Слу жбе за при вре ду и 
локал ни еко ном ски раз вој  Општин ске упра ве општи не 
Ириг, Вој во де Пут ни ка бр.1, Ириг.

Заин те ре со ва на јав ност може доста ви ти сво је 
мишље ње у писа ној фор ми  на адре су над ле жног орга
на, Слу жби за при вре ду и локал ни еко ном ски раз вој 
Општин ске упра ве општи не Ириг, за вре ме тра ја ња јав
ног уви да.

На осно ву под не тог зах те ва као и мишље ња заин те
ре со ва не јав но сти, која су при спе ла до исте ка рока из 
ста ва 2. овог оба ве ште ња, над ле жни орган ће одлу чи ти 
о потре би про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну за ПРО
ЈЕ КАТ: „Изград ња пет кућа за одмор у тури стич ком ком
плек су“ о чему ће бла го вре ме но оба ве сти ти јав ност. 

Слу жба за при вре ду и локал ни  
еко ном ски раз вој

Оде ље ње за урба ни зам, кому нал но  стам бе не и имо
вин ско  прав не посло ве Општи не Шид, Слу жба за 
урба ни зам, обје ди ње ну про це ду ру и зашти ту живот не 
сре ди не, Општин ска упра ва, ул. Кара ђор ђе ва бр.2, 
Шид, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС” бр.135/04, 36/09), 
обја вљу је:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОДЛУ ЧИ ВА ЊЕ

О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА
ПРО ЈЕК ТА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Оба ве шта ва се јав ност да је носи лац про јек та: ЗЗ ‘’ГРА
НИ ЧАР’’, Шид , Кара ђор ђе ва бр.91 Шид, под нео зах тев 
за одлу чи ва ње о потре би про це не ути ца ја на живот ну 
сре ди ну, Про јек та УЛО Хлад ња ча ЗЗ ‘’ГРА НИ ЧАР’’, Шид  
у про из вод ном сек то ру Моро вић у Моро ви ћу ули ца 
Митро вач ка бр.105  фаза 1, на ката стар ској пар це ли 
бр.1791 ко Моро вић, на тери то ри ји општи не Шид. 
Увид у подат ке и доста вље ну доку мен та ци ју из зах те ва 
носи о ца про јек та , може се извр ши ти у про сто ри ја ма 
Општи не Шид, рад ним даном од 1014 часо ва у кан це
ла ри ји бр.7 у при зе мљу.
Заин те ре со ва на јав ност, у року од 10 дана од дана обја
вљи ва ња Оба ве ште ња може доста ви ти мишље ње о 
зах те ву за одлу чи ва ње о потре би про це не ути ца ја про
јек та на живот ну сре ди ну овом Оде ље њу.
Ово Оде ље ње ће на осно ву под не тог зах те ва са при ло
же ном доку мен та ци јом, и доста вље них мишље ња, 
доне ти одлу ку о томе да ли је за Про је кат потреб на про
це на ути ца ја на живот ну сре ди ну. 

Шаре но пече ње
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ИЗ ШТА МПЕ ИЗА ШЛА МОНО ГРА ФИ ЈА ЈУГО СЛО ВЕН СКЕ ГЛУ МИ ЦЕ ИРЕ НЕ КОЛЕ САР 
АУТО РА ВЛА ДИ МИ РА БАЛА ШЋА КА

Осмех пор цу лан ске фигу ри не 
из пера јед ног глум ца

Моно гра фи ја Ире не Коле сар 
„Осмех пор цу лан ске фигу ри не 
Ире на Коле сар“ недав но је угле

да ла све тлост дана. Аутор ове књи ге је 
митро вач ки глу мац Вла ди мир Бала шћак. 
Изда вач је Дру штво Руси на Срем ска 
Митро ви ца и Нови нар ска асо ци ја ци ја 
Руси на – НАР, Нови Сад. Овај капи тал ни 
про је кат финан сиј ски су помо гли репу
блич ке и покра јин ске инсти ту ци је као и 
Град Срем ска Митро ви ца, РТВ и мно га 
при вред на дру штва, пред у зет ни ци и 
поје дин ци.

О томе како је дошао на иде ју да се 
лати ова ко зах тев ног про јек та за М нови
не гово ри глу мац – аутор Вла ди мир 
Бала шћак:

– При мар ни мотив за саку пља ње 
обим не гра ђе за моно гра фи ју Ире не 
Коле сар, прве филм ске и позо ри шне 
диве после рат не Југо сла ви је, био је 
искљу чи во љубав и страст пре ма про
фе си ји. При па да мо Руси ни ма, обо ма су 
нам коре ни испре пле та ни како са Кар па

та, тако из срем ског гор ја... Бер ка со ва. 
Мно го нас ства ри везу је. Мно ге.

Ире на Коле сар је била борац про тив 
фаши зма, а њена глу мач ка шко ла био је 
рат. Кад се избо ри ла за сло бо ду, до 
самог кра ја се бори ла за умет ност свих 
наро да и народ но сти бив ше Југо сла ви је. 
Она је глу ми ца рође на из рата. Та жена 
огром не сна ге, као мла да девој ка оти шла 
је у пар ти за не, гле да ју ћи смр ти у очи. У 
пау за ма жесто ких бор би и крво про ли ћа 
има ла је са глу мач ком дру жи ном бри га де 
„Раде Кон чар“ про бе и изво ди ли су пред
ста ве за народ на осло бо ђе ним тери то
ри ја ма. Тре ба ло је има ти сна жан мен тал
ни склоп, да после поги би ја, бом бар до
ва ња, гле да ња у смрт, има те про бе, 
ради те пред ста ве и поди же те наро ду 
морал. То је већ дав на про шлост. Самим 
рас па дом СФРЈ, забо рав је пре тио да 
пре кри је и Ире ну Коле сар, јуна ки њу 
првог после рат ног југо сло вен ског фил ма 
„Сла ви ца“. На сву сре ћу, ста ли смо томе 
на пут... Никад не тре ба забо ра ви ти ко је 

поста вио теме ље, на који ма живи мо и на 
који ма и данас сто је наше куће, тако да 
никад не би тре ба ло забо ра ви ти про
шлост, како би се изгра ди ла будућ ност, 
исти че Бала шћак.

Рад на при ку пља њу гра ђе за моно гра
фи ју тра јао је без ма ло ско ро две деце ни
је. Мате ри јал, фото гра фи је, доку мен ти , 
били су на про сто ру свих бив ших репу
бли ка, каже аутор.

–Кори стио сам сво је тур не је са позо ри
шти ма, да дођем до одре ђе ног гра да, 
како бих оба вио раз го во ре са њеним 
коле га ма, како бих добио неко ли ко фото
гра фи ја, писа ма, изво да из архи ва и тако 
даље... Чини ло ми се јако муко трп но, тре
ба ло је доста енер ги је, али што се више 
ску пља ло и при до да ва ло то су енер ги ја и 
воља бива ли све сна жни ји. У пра вом 
момен ту се поја ви ла госпо ђа Мира 
Шувар, чуве на нови нар ка и писац, супру
га покој ног југо сло вен ског поли ти ча ра и 
соци о ло га Сти пе Шува ра. Да није било 
Мире, не би било моно гра фи је. Она је на 

Осе ћао сам се као
сту дент који вуче огро ман 

и тежак кофер. У мом 
кофе ру је био живот Ире
не Коле сар, вукао сам га 

сна жно од Загре ба, ка 
Задру, Дубров ни ку, Сара

је ву, Бео гра ду, Сла вон
ском Бро ду, Новом Саду, 

каже Вла ди мир Бала шћак

Аутор моно гра фи је
Вла ди мир Бала шћак

Наслов на стра на моно гра фи је: Пор трет Ире не Коле сар
рад сли ка ра Мило ва на Ста ни ћа
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сву сре ћу, сачу ва ла седам де сет про це на
та Ире ни них лич них фото гра фи ја, позо
ри шних архи ва, писа ма, рат ни днев ник... 
Оста так мате ри ја ла већ сам имао и добио 
од Одсје ка за каза ли ште, Хрват ске ака де
ми је зна но сти и умјет но сти, Позо ри шног 
музе ја Срби је, Југо сло вен ског драм ског 
позо ри шта, Ате љеа 212, Задар ског 
народ ног каза ли шта, те лич не моје архи
ве. Коли ко год да је тешко и муко трп но 
било саку пља ње архив ске гра ђе, све се 
забо ра вља ло врло брзо захва љу ју ћи раз
го во ри ма са коле га ма глум ци ма, рођа ци
ма, кри ти ча ри ма, про фе со ри ма, нови на
ри ма, и пошто ва о ци ма који су ради ли са 
Ире ном и радо се ода зи ва ли сва ком мом 
пози ву и сусре ту. Мари ја Црно бо ри, Реља 
Башић, Рај ко Грлић, Вла ди мир Кола
рић, Пре драг Ејдус, Бран ка Весе ли но вић, 
Рада Ђури чин, Јасна Малец Утро би чић, 
Јели са ве та Саблић, Све тла на Бој ко вић, 
Мира Шувар, Бран ка Петрић Фех миу, 
Иван Бекја рев, МиланЦаци Миха и ло вић, 
Јаго да Замо да ... Ти људи су сво јим при
сту пом, сећа њи ма, осе ћа њи ма, енер ги
јом, радом и сарад њом опле ме ни ли мој 
живот зау век и ску па смо спре чи ли да 
Ире ну Коле сар пре кри је забо рав. На кра
ју сам се осе тио као сту дент који вуче 
огро ман и тежак кофер. У мом кофе ру је 
био живот Ире не Коле сар, вукао сам га 
сна жно од Загре ба, ка Задру, Дубров ни
ку, Сара је ву, Бео гра ду, Сла вон ском Бро
ду, Новом Саду ... У пра вом момен ту се 
поја ви ла енер гич на госпо ђа Јеле на Пер
ко вић, пред сед ни ца Нови нар ске асо ци ја
ци је Руси на из Новог Сада, ода бра ла тим 
који је са вели ким жаром кре нуо у фина
ли за ци ју про јек та. Искре но се надам да 
ће ова моно гра фи ја, па макар и уско 
струч ним мла дим људи ма, допри не ти да 
сагле да ју и нау че како се ради ло у рату, 
како се у земљи која више не посто ји 
него ва ла кул ту ра и умет ност, како се 

поста ја ло глу мац, како су се доти ца ле 
зве зде, а при томе се сачу ва ла скром ност 
и јед но став ност, каже Вла да Бала шћак.

Пита ли смо га шта га је, као глум ца 
посеб но „дота кло“ и над чиме је остао 
зами шљен раде ћи на био гра фи ји Ире не 
Коле сар.

– Оно што ме је посеб но људ ски дота
кло и раз не жи ло јесте то што, сва ки човек 
који се дота као име на Ире не Коле сар, за 
њу није рекао нити јед ну ружну реч. Она 
је била жена која није има ла нијед ну 
мрљу у кари је ри и за собом је оста вља ла 
само лепо ту. Њену скром ност, тале нат, 
добро ту, вред но ћу потвр ђу ју сви од реда. 

Без изу зет ка. Суми ра ју ћи њен живот и 
све оно што су о њој рекли, ви види те 
један пут и сло бод но може те да каже те: 
„Тако тре ба кора ча ти и ничег се не бој“. 
Оно пред чим сам остао зами шљен је 
њено повла че ње у нај зре ли јим годи на ма. 
Рано је завр ши ла сво ју кари је ру, а могла 
је мно го тога још да да. Али на кра ју кра
је ва то је био њен избор. Завр ша вам 
њеним речи ма: „Човек тре ба зна ти кад 
тре ба оти ћи, боље рани је, него касни је, 
кад би можда нешто могло поста ти  бол
но“ , закљу чу је Вла ди мир Бала шћак.

Он на кра ју дода је да јав ну про мо ци ју 
не пла ни ра док окол но сти не дозво ле. 
Засад ће моно гра фи ју про мо ви са ти само 
путем меди ја. 

– Кад се унор ма ли ситу а ци ја, кре ћем с 
про мо ци ја ма и изло жбом Ире ни них позо
ри шних и филм ских фото гра фи ја, наја
вљу је Бала шћак.

КОЛЕ САР Ире на (1925  ), позо ри
шна и филм ска глу ми ца. За вре ме 
НОБа била члан Каза ли шта народ
ног осло бо ђе ња члан Југо сло вен ског 
драм ског позо ри шта у Бео гра ду од 
осни ва ња. Изра зи то лир ски тале нат, 
вео ма сен зи бил на умет ни ца. Позна
та као про та го нист првог југо сло вен
ског после рат ног фил ма „Сла ви ца“. 
Важни је уло ге Ђули је та, Офе ли ја и 
Леди Ана у Шек спи ро вим тра ге ди ја
ма, Ида (И. Вој но вић, Дубровачка
трагедија), Иља (Есхил, Оковани
Прометеј), Гло ри ја (Шо, Никадсене
зна), Розе та (Мисе, Неиграјсељуба
вљу) и др.

 (Мала енци кло пе ди ја Про све та, 
Бео град, 1978. стр. 272)

КОЛЕ САР Ире на

Мар јан Ловрић и Ире на Коле сар у првом југо сло вен ском фил му „Сла ви ца“

Са Љубом Тади ћем у Оте лу 
(Дубро вач ке лет ње игре)


