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Кад ми неко каже да воли снег, тач
но бих га пре ко зуба. Кад живиш у 
гра ду, па у и селу, снег је вре мен

ска непо го да, која ти иона ко шугав 
живот још иском пли ку је. Па кад још 
мраз стег не, ето лепо те. И онда сви 
уда ре по кому нал ци ма и пута ри ма. Да 
л’ је очи шће но, зашто није очи шће но? 
Ето, опет  их је снег изне на дио... и све 
у том сми слу. Оно јес’, није у реду да 
ули це буду нео чи шће не, међу тим, има 
ту ства ри које бисмо и сами могли да 
пора ди мо, макар испред сво је куће.

Ути сак субо те су ми сва ка ко били 
нео чи шће ни тро то а ри. Те субо те је 
веја ло као у фил му Дан после сутра, 
а ко је морао пешке митро вач ким ули
ца ма, осе ћао се баш као истра жи вач 
који се запу тио на Север ни пол. Мало 
где ниси морао да пртиш снег, док 
дома ћи ни лешка ре у сво јим топлим 
домо ви ма и ни бри ге ша их што неко 
може да поги не испред њихо ве куће. 

У мом кра ју тач но знам ко ни по коју 
цену неће узе ти лопа ту у руке, ако је 

уоп ште посе ду је. Јер, шта ће му лопа
та, забо га, кад пла ћа кому нал ци ма. А 
кому нал ци би тре ба ли у јед ном ско ку 
да почи сте цео град, ваљ да, да се гра
ђан ство не би пре ви ше нер ви ра ло.

На овим про сто ри ма је у вре ме 
мрске аустро у гар ске вла да ви не, оба
ве за сва ког дома ћин ства била да 
чисти снег, лишће, коси тра ву испред 
сво је куће. То је неком поста ла нави ка, 
али није та нави ка ушла у наше живо
те тек тако. Прво је била казна, па да 
видиш како се човек онда лако навик
не. Међу тим, и то мало нави ке, очи
глед но је устук ну ло пред нека жња ва
њем јава шлу ка. Тако да се већи на 
осло ни ла на кому нал це, које забо га 
пла ћа, а свој део одго вор но сти је зату
ри ла изме ђу две епи зо де Паро ва или 
Задру ге.

И шта је писац хтео да каже? Ништа, 
писац је хтео да пред ло жи. Да све 
поли тич ке пар ти је, и опо зи ци ја и власт, 
лепо изве ду сво је акти ви сте на терен. 
Па лепо да се поде ле у гру пе, јед ни да 

чисте снег код оних који заи ста то нису 
у ста њу сами да ура де, а дру ги да 
кажња ва ју на лицу места оне мла де, 
здра ве и лење који могу, а неће. Тако 
бисмо сви зајед но има ли кори сти. Ем 
би се буџет напу нио од напла ће них 
казни, ем би нам град, и села, да не 
забо ра вим, био очи шћен. 

Сад ће неко рећи да нисам нор мал
на и да лупам глу по сти. Али, ни та 
врста „поли тич ког акти ви зма“ није 
непо зна та. После рата, Дру гог свет
ског, ско јев ци и чла но ви капејота су 
оба ве зно пома га ли ста рач ким дома
ћин стви ма, бар овде у Сре му. Посеб но 
зими. И ником то није било сме шно, 
нити су се спр да ли са тим. Као данас 
што се из топли не бео град ских и ново
сад ских ста но ва спр да ју што су акти
ви сти СНС у Луча ни ма и дру гим 
мести ма у који ма су били ван ред ни 
избо ри, пома га ли људи ма, чисти ли им 
шта ле, цепа ли дрва, хра ни ли сто ку. 
Коме је то сме шно и ко би се са тим 
спр дао, тај је ствар но про ма шио тему. 

Међутим, и томалонавике, очигледно је устукнулопреднекажњава
њем јавашлука.Такодасевећинаослониланакомуналце, којезабога
плаћа,асвојдеоодговорностијезатурилаизмеђудвеепизодеПарова
илиЗадруге
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МИЛОРАДПАНТИЋ,ПОВЕРЕНИКСНСУПЕЋИНЦИМА

Јединствениможемо
многотогадаурадимо

Ско ро годи ну дана од када је Срп
ска напред на стран ка у општи ни 
Пећин ци на локал ним избо ри ма 

осво ји ла 27, од укуп но 30 одбор нич ких 
места у Скуп шти ни општи не, са подр
шком од 77 одсто гла со ва гра ђа на, раз
го ва ра ли смо са пове ре ни ком Општин
ског одбо ра СНС Пећин ци, Мило ра дом 
Пан ти ћем.

М НОВИНЕ Шта је власт Српске
напредне странке донела општини
Пећинциупротеклихгодинудана?
МИЛОРАДПАНТИЋ: Про те кла годи

на се није раз ли ко ва ла од прет ход них 
шест годи на, коли ко је СНС био на 
челу пећи нач ке општин ске вла сти. Од 
2012. годи не ми непре кид но ради мо на 

уна пре ђе њу општи не Пећин ци и ква ли
те та живо та њених гра ђа на. Раз ли ка је 
само у томе, што је са ова ко вели ком 
подр шком и са апсо лут ном већи ном 
у локал ном пар ла мен ту лак ше ради
ти, јер се не исцр пљу је мо у поли тич
ким раз ми ри ца ма и уце на ма мањин
ских парт не ра. Међу тим, ова ко вели ка 
подр шка носи са собом и вели ку одго
вор ност, да не изне ве ри мо оче ки ва ња 
гра ђа на и због тога мора мо да ради мо 
још више. Локал на власт је фор ми ра на 
10. јану а ра ове годи не и ново и за бра но 
општин ско руко вод ство је одмах наста
ви ло са реа ли за ци јом запо че тих про је
ка та. Ми нисмо у кам па њи обе ћа ва ли 
куле и гра до ве, али јесмо гра ђа ни ма 
изне ли амби ци о зне пла но ве за раз вој 

наше општи не, а све што смо обе ћа ли, 
мора бити испу ње но. Већ до про ле ћа 
су завр ше на 34 мања инфра струк тур
на про јек та у свих 15 насе ља наше 
општи не и наста ви ли смо даље.

Мислим да о резул та ти ма рада 
напред њач ке вла сти нај бо ље гово ри 
чиње ни ца да ову годи ну при во ди мо 
кра ју са само 753 неза по сле на лица 
на еви ден ци ји Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње. Када се узме у обзир, 
да од тога неко ли ко сто ти на лица на 
еви ден ци ји није из наше општи не, и 
да је овде само фик тив но при ја вље но, 
онда је то сто па неза по сле но сти којом, 
веру јем да не може да се похва ли 
нико, не само у Срби ји, већ ни у реги
о ну. То је резул тат повољ ног при вред

МилорадПантић

Мисеникада
нисмопонашали

каоелита
иникадасе
нећемотако
понашати.

Никоменећемо
дозволитидана
јавнојфункцији

седичетири
године,адане
ради. Нанама
једарадимо
најбољешто

можемо
иумемо,

аграђанићето
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ног амби јен та који смо ство ри ли овде. 
Због тога инве сти то ри и даље дола зе у 
нашу општи ну. Тре нут но се гра ди, или 
је у завр шној фази при пре ме за град
њу, ско ро 200.000 ква дра та послов ног 
про сто ра, што ће резул то ва ти отва ра
њем нових рад них места, тако да се са 
сигур но шћу може рећи, да у општи ни 
Пећин ци про блем неза по сле но сти не 
посто ји и да посао не могу да нађу, 
само они који не желе да раде. Кра јем 
годи не завр шен је при ступ ни пут у рад
ној зони Сибач, чиме смо и ову зону, 
која се насла ња на оби ла зни цу око 
Пећи на ца, отво ри ли за инве сти то ре. 
Са првим инве сти то ром већ је пот пи
сан пред у го вор, тако да ће у доглед но 
вре ме и у Пећин ци ма поче ти да ничу 
нове хале. Нарав но, у све му томе смо 
има ли вели ку подр шку Вла де Репу бли
ке Срби је и Покра јин ске вла де, као и 
подр шку пред сед ни ка наше стран ке и 
пред сед ни ка репу бли ке, Алек сан дра 
Вучи ћа. Ту подр шку ћемо, сигу ран сам, 
има ти и у будућ но сти, али пре све га,  
наша одго вор ност је да вред но ради мо 
да бисмо ту подр шку оправ да ли и да 
пока же мо резул та те.

 Предвамесецанајавилистедаће
СНСпочетисареализацијомакција
којећебитиусмерененапомоћгра
ђанима. О каквој врсти помоћи је
реч?
– Сма трам да је одго вор ност Срп

ске напред не стран ке, као нај ја че и 
нај број ни је орга ни за ци је у општи ни 
Пећин ци, посеб но у пери о ду када се 
не одр жа ва ју избо ри и када се не бави
мо толи ко поли тич ким актив но сти ма, 
да сво ју број ност и сна гу иско ри сти да 

коли ко год може, помог не они ма који ма 
је та помоћ нај по треб ни ја. Наши акти
ви сти су и рани је уче ство ва ли у акци
ја ма уре ђе ња јав них повр ши на, пут
них поја се ва, поде ле ново го ди шњих 
паке ти ћа деци из соци јал но угро же них 
поро ди ца, као и у акци ји чишће ња сне
га коју је Срп ска напред на стран ка про
шле годи не покре ну ла у целој Срби ји. 
Сада смо само поја ча ли тај рад. Током 
окто бра и новем бра наши акти ви сти 
су, пред во ђе ни пове ре ни ци ма месних 
одбо ра СНС, у свих 15 насе ља орга
ни зо ва ли број не акци је уре ђе ња јав них 
повр ши на у цен три ма насе ља и око 
деч јих игра ли шта, као и испред ста рач
ких дома ћин ста ва и кућа у који ма нико 
не живи, али реа ли зо ва не су и акци
је при ку пља ња полов не гар де ро бе за 
наше сиро ма шни је гра ђа не, поправ ке 
моби ли ја ра на деч јим игра ли шти ма и 
помо ћи у тесте ре њу и цепа њу огрев ног 
дрве та за зиму ста рач ким и самач ким 
дома ћин стви ма. Наши акти ви сти су 
увек спрем ни да добро вољ ним радом 
помог ну и у орга ни за ци ји мани фе ста
ци ја у сво јим насе љи ма. Нисмо одре
ђи ва ли месним одбо ри ма које акци је 
да орга ни зу ју, већ смо им пре пу сти ли 
да сами одлу че шта је у њихо вом селу 
нај по треб ни је, јер они су сва ко днев но 
са наро дом и сма тра ли смо да они то 
нај бо ље зна ју. У послед ња два месе ца, 
у две акци је, поде ли ли смо 600 хума
ни тар них паке та поро ди ца ма сла би
јег мате ри јал ног ста ња. Ова кве акци је 
орга ни зо ва ће мо и током зиме, када 
је мно гим нашим гра ђа ни ма помоћ 
нај по треб ни ја. Нисмо стран ка која је 
актив на само у вре ме избо ра. Жели

ЗавршнимитингСНСуПећинцима
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мо да наши гра ђа ни зна ју да увек могу 
да рачу на ју на нас. Да би нам сви ма 
било боље, нису увек потреб не паре. 
За неке ства ри је довољ на само добра 
воља, а ми ту вољу има мо. У нашим 
акци ја ма често уче ству ју и гра ђа ни 
који нису наши акти ви сти, па чак ни 
чла но ви, што пока зу је да наши људи 
има ју осе ћај соли дар но сти, пре по
зна ју добре наме ре и да су спрем ни 
да помог ну они ма који има ју вољу да 
раде. То једин ство и међу соб но пове
ре ње изме ђу нас и гра ђа на је изу зет но 
важно, јер зајед но може мо мно го више 
да ура ди мо.

Када већ говоримо о поверењу
грађана,какооцењујетерејтингСрп
ске напредне странке уПећинцима,
годинудананаконлокалнихизбора?
– Искре но, након локал них избо ра 

нисмо се пре те ра но бави ли реј тин
гом, али не веру јем да се рас по ло
же ње гра ђа на бит но про ме ни ло. Ми 
смо сва ко днев но са гра ђа ни ма и зна
мо шта мисле и коли ко су задо вољ ни 
или неза до вољ ни. Мислим да ни за 
нас, ни за гра ђа не није добро да се ми, 
као стран ка која води општи ну, стал но 
бави мо реј тин зи ма. Наш зада так сада 
је да вред ним радом оправ да мо пове
ре ње које смо доби ли од гра ђа на. Зато 
од општин ског руко вод ства зах те ва мо 
мак си мал но зала га ње и мак си мал ну 
одго вор ност у раду. Наш општин ски 
одбор се саста је јед ном недељ но. То 
је добра при ли ка да од наших пове
ре ни ка и чла но ва доби је мо поврат
не инфор ма ци је са тере на из свих 15 
насе ља и чује мо коли ко су гра ђа ни 
задо вољ ни радом општин ског руко
вод ства. Сви чла но ви Срп ске напред

не стран ке, који су на јав ним функ ци
ја ма, мора ју да одго ва ра ју за свој рад 
гра ђа ни ма, али и нама који смо њихов 
избор подр жа ли. Ми се ника да нисмо 
пона ша ли као ели та и ника да се неће
мо тако пона ша ти. Нико ме неће мо 
дозво ли ти да на јав ној функ ци ји седи 
чети ри годи не, а да не ради. Сва ко ко 
из било ког раз ло га није спре ман да да 
свој мак си мум, тре ба да буде поштен 
и пре ма себи, и пре ма гра ђа ни ма, и 
пре ма стран ци и да под не се остав ку. 
У про тив ном биће сме њен, а на њего
во место биће иза бран неко са више 
енер ги је и воље да ради. Тако смо 
ради ли до сада и тако ће бити и убу ду
ће. Гра ђа ни то осе ћа ју и зато пове ре
ње у Срп ску напред ну стран ку у пећи
нач кој општи ни кон стант но расте већ 
годи на ма.Када би овог децем бра били 
одр жа ни локал ни избо ри у општи ни 
Пећин ци, резул тат би био мањевише 
исти као про шле годи не. Гра ђа ни нису 
изгу би ли пове ре ње у Срп ску напред ну 
стран ку, а ни Срп ска напред на стран ка 
није изгу би ла пове ре ње у гра ђа не. Али 
да не лици ти рам  на нама је да ради
мо нај бо ље што може мо и уме мо, а 
гра ђа ни ће то уме ти да оце не на избо
ри ма, као што су то и до сада уме ли.

Шта бисте пожелели грађанима
општине Пећинци и Срема у Новој
2019.години?
–Свим гра ђа ни ма и њихо вим поро

ди ца ма желим, пре све га, да их здра
вље добро слу жи и да им у поро ди ци 
вла да сло га и међу соб но раз у ме ва ње, 
јер мислим да је то нај ве ћа сре ћа за 
сва ког чове ка. Поред тога, желим им 
пуно успе ха на про фе си о нал ном пла ну 
и, зашто да не, и нешто више пара у 
2019. годи ни.  Д.С.

Унашимакцијама
честоучествују

играђаникојинису
нашиактивисти,па
чакничланови,што

показуједанашиљуди
имајуосећај
солидарности,

препознајудобре
намереидасу

спремнидапомогну
онимакојиимајувољу
дараде.Тојединство

имеђусобно
поверењеизмеђу
насиграђанаје

изузетноважно,јер
заједноможемомного

вишедаурадимо

ДечјаликовнаколонијауДоњемТоварнику
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Развојаниреаланбуџет
Општин ски буџет за 2019. годи ну 

би, пре ма пред ло гу усво је ном 
на Општин ском већу 11. децем

бра, тре ба ло да изно си 2.061.080.419 
дина ра, од тога две мили јар де и шест 
мили о на дина ра из буџет ских сред ста
ва и 54,8 мили о на дина ра из додат них 
при хо да буџет ских кори сни ка. 

Како је обја сни ла Биља на Дамља но
вић, шефи ца Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду, од поре за 
на дохо дак, добит и капи тал не добит ке 
пла ни ра но је пре ко 809 мили о на при хо
да, а од поре за на имо ви ну 395,5 мили
о на дина ра. Од тран сфе ра са дру гих 
нивоа вла сти, оче ку је се 256 мили о на 
дина ра. Рас хо ди су пла ни ра ни у нивоу 
са при хо ди ма и при ма њи ма, за запо
сле не изно се нешто пре ко 398 мили о на 
дина ра, за актив не мере запо шља ва ња 
15 мили о на, за подр шку спро во ђе њу 
пољо при вред не поли ти ке пла ни ра но је 
65,2 мили о на, за зашти ту живот не сре
ди не ско ро десет, а око 160 мили о на за 
упра вља ње и одр жа ва ње сао бра ћај не 
инфра струк ту ре. За функ ци о ни са ње 
УПВО Поле та рац пла ни ра но је ско ро 
229 мили о на дина ра, за основ не шко ле 
сто мили о на, а за здрав ство 34 мили о
на дина ра  да поме не мо само неке од 
став ки буџе та по про гра ми ма, као и зна
чај ну став ку у делу инве сти ци ја, а то је 
120 мили о на дина ра за изград њу нове 
згра де Општин ске упра ве. 

– Овај буџет је раз во јан, реа лан и 
урав но те жен, а усме рен је на побољ ша
ње ква ли те та живо та гра ђа на и на ула
га ње у капи тал не про јек те, као и на под
сти ца ње даљег раста при вре де, а има 
и соци јал ни аспект – иста кла је Биља на 
Дамља но вић. 

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је ука
зао да су про јек ци је буџе та рађе не на 
реал ним осно ва ма и такав је слу чај и са 
буџе том за 2019. годи ну, али и на осно

ву ана ли зе при хо да и рас хо да у теку ћој 
годи ни.

 – То су нам били пара ме три. Напра
ви ли смо доста добар и реа лан буџет 
који је и инве сти ци о ни, али и соци јал ни, 
јер је покрио све оне кате го ри је у сми
слу соци јал ног дава ња. Овај буџет је 
за 100 мили о на нижи у одно су на 2018. 
годи ну, али мора мо узе ти у обзир да смо 
ми те годи не има ли на рачу ну 100 мили
о на дина ра које нам је у јуну 2017. годи
не пре ба ци ло Мини стар ство при вре де, 
за изград њу пре чи ста ча отпад них вода 
у рад ној зони Запад. Ова годи на је за 
рум ску општи ну била изу зет на, што се 
види и по реа ли за ци ји буџе та која је 
11. децем бра била гото во 1,7 мили јар
ди дина ра, без пре не се них сред ста ва. 
Под се ћам да је 1. јану а ра 2014. годи не 
буџет био 970 мили о на дина ра. У овој 
годи ни смо гото во 500 мили о на дина ра 
пову кли са виших нивоа вла сти. Сама 
про јек ци ја буџе та на нешто пре ко две 

мили јар де дина ра, гово ри, да сви мора
мо дати свој мак си мум како би задр жа
ли кон ти ну и тет раз во ја и ула га ња, све га 
што гра ђа ни ма омо гу ћа ва бољи и ква
ли тет ни ји живот – пору чио је пред сед
ник Општи не Сла ђан Ман чић.

Ман чић је ука зао и на неке од капи
тал них инве сти ци ја у наред ној годи ни, 
као што су згра да Општин ске упра ве, 
рекон струк ци ја ули ца Мило ша Црњан
ског и Срем ске, као и дру га фаза врти
ћа Коц ки ца.

–  Нај ве ћи капи тал ни про је кат нам је 
изград ња нове згра де Општин ске упра
ве, која би обје ди ни ла све слу жбе, али 
и нека јав на пред у зе ћа и уста но ва. По 
про јек ту вред ност је 223 мили о на дина
ра, ми смо спрем ни да издво ји мо 120 
мили о на из општин ског буџе та, а пре
о ста лих 100 мили о на пла ни ра мо или 
са виших нивоа вла сти, или кроз раз
ме ну неких некрет ни на. Ту су и бит ни 
про јек ти изград ње котлар ни ца, био бих 
задо во љан када би реши ли котлар ни
цу Румен на Тиво лу, јер нам она пра ви 
нај ве ћи губи так. Кроз дру гу фазу врти
ћа Коц ки ца, реши ће мо про блем сме
шта ја деце. Тако ђе, 25 мили о на дина
ра у буџе ту пред ви ђе но је за уре ђе ње 
град ског језгра, у Желе знич кој ули ци од 
Глав не до ЈНА, са обе стра не се ста
вља беха тон, исто важи и за Орло ви ће
ву ули цу, а сре ђу је мо и део иза Роб не 
куће, што ће ути ца ти на изглед цен тра 
гра да. Пред нама је један велик рад, не 
би ли задр жа ли овај ниво раз во ја гра да, 
при вла че ња инве сти ци ја и реа ли за ци је 
буџе та, и то тра жи мак си ма лан допри
нос свих нас – рекао је Сла ђан Ман чић.

На овој сед ни ци при хва ће ни су и про
гра ми посло ва ња јав них пред у зе ћа и 
уста но ва чији је осни вач рум ска општи
на. Том при ли ком Сла ђан Ман чић је 
иста као да локал на само у пра ва има 
пра во да кон тро ли ше њихов рад, али и 
да посто ји корек тан однос пре ма сви ма.

 С.Џ.

СлађанМанчић

БиљанаДамљановић

Самапројекција
буџетананештопреко
двемилијардединара,
говори,дасви
морамодатисвој
максимумкакоби
задржали
континуитетразвоја
иулагања,свегашто
грађанимаомогућава
бољииквалитетнији
живот,поручиоје
СлађанМанчић

Овајбуџетје
развојан,реалан
иуравнотежен,
аусмеренјена
побољшање
квалитетаживота
грађанаинаулагање
укапиталнепројекте,
каоинаподстицање
даљеграста
привреде,аимаи
социјалниаспект,
истаклајеБиљана
Дамљановић
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ЈПГАСРУМА

Амбициознипланови
за2019.годину
На 68. сед ни ци Општин ског већа 

при хва ће ни су про гра ми посло
ва ња јав них пред у зе ћа и уста но

ва чији је осни вач рум ска општи на.
По речи ма дирек то ра ЈП ГасРума 

ово пред у зе ће је успе шно посло ва ло, 
па ће теку ћу годи ну окон ча ти са нето 
доби ти од пре ко 38 мили о на дина ра. 
Про да то је 19,6 мили о на куб них мета
ра гаса, што је за око шест про це на
та више него прет ход не годи не, док 
је оства рен при ход од 796,6 мили о на 
дина ра. 

 – Има ли смо про блем ове годи не 
због ско ка цене гаса, али захва љу
ју ћи јакој инду стри ји то се покри ва. 
Прет по ста вља мо да Вла да Срби је 
неће дозво ли ти до кра ја греј не сезо не 
поску пље ње, али неће бити про бле
ма, ми има мо и одлич ну напла ту од 
98 про це на та, али и вели ку инду стриј
ску потро шњу. Митас ће, уз про ши ре
ње про из вод ње пове ћа ти потро шњу 
гаса, која ће бити већа него ком плет
на потро шња дома ћин ста ва у општи
ни. Од пла ни ра них 20 мили о на куби ка, 
сле де ћа ће можда бити потро шња и 25 
мили о на куби ка. Наста вљен је и тренд 
при кљу че ња, има мо пре ко 300 при

кљу ча ка више, гото во све нове згра де 
које се гра де, кори сте гас као енер гент, 
тако да је то све ста бил на будућ ност – 
каже Рада Мара вић.

Он је додао и да су пла ни ра не инве
сти ци је 45 мили о на дина ра. 

– Могу рећи да је ова годи на била 
добра, а сле де ћа ће бити пуно боља, 

или барем боља – закљу чио је Мара
вић.

Дра ган Панић, дирек тор ЈП Кому на
лац, иста као је да је план за сле де ћу 
годи ну рађен на осно ву пока за те ља 
посло ва ња у овој годи ни. Нај ви ше 
при хо да, од пла ни ра них 267 мили о на 
дина ра оства ри ће се на тржи шту.

 – Неће бити пове ћа ња цена наших 
услу га, као ни зара да запо сле них. То 
што неће бити корек ци ја цена поку
ша ће мо да надок на ди мо соп стве ним 
анга жо ва њем и ресур си ма – рекао је 
дирек тор Панић.

ЈП Водо вод, ову годи ну ће завр ши
ти са нешто пре ко три мили о на дина ра 
добит ка. Нај ве ће пове ћа ње тро шко
ва у посло ва њу овог пред у зе ћа чини 
став ка елек трич не енер ги је. 

– Капи тал не инве сти ци је у сле де ћој 
годи ни се одно се на завр ше так буна ра 
у Јар ку, у шуми Добреч, где више нема 
места за нове буна ре, па тре ба купи ти 
нову пар це лу. Поста вља се и кана ли
за ци о на мре жа код Риго вог мли на, где 
се гра ди нова фабри ка ДАГ – рекао је 
дирек тор Сло бо дан Ста нић, и додао 
да оче ку је успе шну послов ну 2019. 
годи ну. С.Џ.

РадаМаравић

РАДНАЗОНАЗАПАД:ПРОБНИРАДПРЕЧИСТАЧАОТПАДНИХВОДА

Испоштованрокизградње
Пре чи стач отпад них вода, који се 

гра ди у Рад ној зони Запад, код  
фран цу ске фир ме Хачин сон, тре

ба да буде завр шен 20. јану а ра.
Под се ти мо, радо ви на изград њи 

су запо че ли у првој поло ви ни авгу ста 
ове годи не, а посао про јек то ва ња и 
изград ње је доби ла сло ве нач ка фир
ма Колек тор, док је сред ства у вред
но сти 100 мили о на дина ра обез бе ди ло 
Мини стар ство при вре де.

 Радо ве на изград њи пре чи ста ча, 
про ве ра ва ли су 12. децем бра пред сед
ник Општи не Сла ђан Ман чић и начел
ник Општин ске упра ве Душан Љуби
шић. 

У току је инста ли ра ње и завр шни 
радо ви на ком пле ти ра њу опре ме, а 
један део воде поче ће да се пре чи шћа
ва у послед њој неде љи децем бра.

–  Ми већ две годи не финан си ра мо 
одво же ње те воде и тако смо пока за
ли да се одго вор но одно си мо пре ма 
живот ној сре ди ни. Раду је нас то, што 
ће рок до 20. јану а ра бити испо што ван, 
рас те ре ти ће мо наш буџет, јер неће 
бити тих пла ћа ња, а са дру ге стра не, 
тако води мо бри гу о зашти ти живот не 

сре ди не. Ова тех но ло ги ја пре чи шћа
ва ња не ства ра муљ, већ се он спе ци
јал ним про це сом пре тва ра у неку врсту 
бри ке та и тако се лак ше паку је и тран
спор ту је – рекао је Сла ђан Ман чић.

Рум ска општи на је из буџе та издво ји
ла 25 мили о на и изгра ди ла при ступ ни 
пут који води до пре чи ста ча, ура ђе на 
је ком плет на кана ли за ци о на мре жа, 
која ће при ма ти ту пре чи шће ну воду. 

Са Елек тро ди стри бу ци јом, локал на 
само у пра ва је суфи нан си ра ла изград
њу тра фоста ни це, вред но сти девет 
мили о на дина ра, која је потреб на за 
функ ци о ни са ње пре чи ста ча, као и за 
јав ну расве ту у Инду стриј ској ули ци и 
на при ступ ном путу, а која ће се ради ти 
наред не годи не. 

Пре чи стач ће бити пове рен на упра
вља ње ЈП Водо вод Рума. С.Џ.

СлађанМанчићуобиласкурадова
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Подељенипакетићи
Први ново го ди шњи паке ти ћи у рум

ској општи ни поде ље ни су кори
сни ци ма Днев ног борав ка за децу, 

мла де и одра сле са смет ња ма у раз во ју 
Цен тра за соци јал ни рад. Реч је о 35 паке
ти ћа, које је обез бе ди ла локал на само у

пра ва, а њихо вој поде ли 14. децем бра је 
при су ство вао пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић, за кога су деца и мла ди при
пре ми ли кра ћи ново го ди шњи про грам, 
али и при год не покло не које су са сво јим 
вас пи та чи ма напра ви ли.

Сла ђан Ман чић је рекао да се увек 
прво њима поде ле паке ти ћи и та тра ди
ци ја је наста вље на и ове годи не.

 – Дође мо прво код вас, да види мо 
како вам је и да ли вам још нешто тре
ба, да пока же мо да су нам сва деца исто 
важна. Сви ма вама, као и вашим поро ди
ца ма, а и људи ма који овде са вама деле 
вре ме и добро раде свој посао, желим 
здра вља и све нај леп ше у Новој годи
ни – рекао је пред сед ник Ман чић. Он је 
додао и да су ова кве посе те и при ли ка да 
се види да ли је њихов борак на нивоу на 
којем се инси сти ра, али и да се пока же 
исти однос пре ма свој деци. 

Сло бо дан Цико та је од почет ка у Днев
ном борав ку, зна чи пуних осам годи на. 

– Лепи су покло ни које смо доби ли и 
хва ла пред сед ни ку што нам је донео. 
Раду је мо се сва ке годи не ово ме, при
пре ма мо пред ста ве и пра ви мо поклон 
честит ке да их покло ни мо – каже Сло бо
дан.

Дирек тор Цен тра за соци јал ни рад 
Рума, Сло бо дан Кра сић, каже да је тра
ди ци ја да прво, уочи ново го ди шњих пра
зни ка, дође пред сед ник и њего ви сарад
ни ци. То је и при ли ка да види усло ве у 
који ма они раде и уче. С.Џ.

ПРИЗНАЊЕНАЦИОНАЛНЕСЛУЖБЕЗАЗАПОШЉАВАЊЕРУМСКОЈОПШТИНИ

Изузетандопринос
запошљавању
Рум ска општи на је јед на од локал них 

само у пра ва, које су доби ле захвал
ни цу Наци о нал не слу жбе за запо

шља ва ње за изу зе тан допри нос запо
шља ва њу у 2018. годи ни. Уру чи ва њу 
захвал ни ца, 14. децем бра у Бео гра ду 
при су ство вао је Душан Љуби шић, начел
ник Општин ске упра ве. Кри те ри ју ми за 
доде лу ових захвал ни ца су били виси на 
сред ста ва која се издва ја за струч ну 
прак су и јав не радо ве. 

– Ми годи на ма за ове наме не издва ја
мо зна чај на сред ства, а ту је и акци о ни 
план запо шља ва ња, који доно си мо на 
почет ку сва ке годи не. Још један од кри
те ри ју ма је и функ ци о ни са ње Саве та за 
запо шља ва ње, а рум ска општи на све то 
испу ња ва. НСЗ је задо вољ на сарад њом 
са нама и то је раз лог што смо јед ни од 
добит ни ка ове награ де – каже Душан 
Љуби шић.

Он дода је да је рум ска општи на у 
мину лих неко ли ко годи на успе ла да при
ву че изве стан број вели ких инве сти то ра 
и упо сли неко ли ко хиља да људи на 
новим рад ним мести ма, а посеб но је 
бит но да су она отво ре на у реал ном сек
то ру.

 – Од тога је и при ход од поре за на 
зара де у буџе ту већи, а то нам даје 
могућ ност да, при ли ком пла ни ра ња 

буџе та, опре де ли мо и зна чај ни ја сред
ства за струч ну прак су и јав не радо ве. 
Струч на прак са се орга ни зу је за људе 
који су завр ши ли пре све га, висо ке шко
ле. Финан си ра мо их годи ну дана, док не 
стек ну потреб но рад но иску ство и не 
поло же струч ни испит – рекао је Душан 
Љуби шић и под се тио, да је у пред ло гу 

буџе та за наред ну годи ну опре де ље но 
15 мили о на дина ра за струч ну прак су и 
јав не радо ве.

Јав ни радо ви су наме ње ни за теже 
упо шљи ве гру пе људи, инва ли де рада, 
који се анга жу ју на посло ви ма уре ђе ња 
гра да и месних зајед ни ца.

С.Џ.

ДушанЉубишићсазахвалницом

Заједничкафотографија
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ПОЛИЦИЈСКАУПРАВАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Смањенбројкривичнихдела

АкцијаМатурареализованајеумајуовегодине,међуученицимазавршнихразреда
свихсредњихшкола,сациљемунапређењабезбедностизавремематурскихпро
слава.Младисуинформисаниопревенцијисвихобликанасиља,последицамазло
употребеалкохолаиопојнихдрогаибезбедномучешћуиодговорномпонашањуу
саобраћају,рекаојеначеникЂураМандић

У про сто ри ја ма Поли циј ске упра ве 
у Срем ској Митро ви ци, у петак, 
14. децем бра, одр жа на је кон фе

рен ци ја за меди је пово дом суми ра ња 
резул та та рада за ову годи ну. Кон фе
рен ци ју је одр жао начел ник Поли циј
ске упра ве Ђура Ман дић и пре ма 
њего вим речи ма, ста ње без бед но сти у 
Сре му је боље него прет ход не годи не. 

– Чиње ни ца је да, на осно ву пока за
те ља реал ног ста ња, може мо да кон
ста ту је мо да је Поли циј ска упра ва у 
Срем ској Митро ви ци у пот пу но сти 
одго во ри ла на све иза зо ве. Ста ње 
без бед но сти на под руч ју Сре ма у току 
2018. годи не може мо да оце ни мо као 
врло ста бил но и повољ но – изја вио је 
начел ник Ђура Ман дић.

Пре ма њего вим речи ма, наро чи то 
добри резул та ти оства ре ни су у обла
сти сузби ја ња трго ви не нар ко ти ци ма, 
сма ње њу бро ја имо вин ских кри вич них 
дела, очу ва њу ста бил ног јав ног реда и 

мира и сма ње њу бро ја сао бра ћај них 
незго да. 

У пери о ду од јану а ра до новем бра 
ове годи не, реги стро ва но је укуп но 
2.649 кри вич них дела, што је за 7,76 
одсто мање него прет ход не годи не.  
Тако ђе, пове ћан је про це нат расве
тља ва ња кри вич них дела са непо зна
тим извр ши о цем за више од чети ри 
одсто. У истом пери о ду, реги стро ва но 

је 2.428 дела општег кри ми на ли те та, 
док је на делу ухва ће но 264 извр ши ла
ца кри вич них дела, одно сно 109,52 
одсто више него про шле годи не. 
Откри ве но је 178 кри вич них дела из 
обла сти при вред ног кри ми на ла, као и 
924 имо вин ска кри вич на дела, што је 
тако ђе мање него про шле годи не.  
Број раз бој ни шта ва сма њен је за пре
ко 30 одсто, као и откри ве но 75 кри

Мини стар ство уну тра шњих посло ва 
пре по зна ло је успе шан рад при пад ни
ка Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци, па је тако начел ни ка 
Ђуру Ман ди ђа мини стар Небој ша 
Сте фа но вић одли ко вао сре бр ном 
меда љом за заслу ге на дан и сла ву 
Мини стар ства и дан поли ци је.

Тако ђе, на све ча ној ака де ми ји пово

дом дана Општи не Инђи ја, начел ни ку 
Ђури Ман ди ћу уру че на је Окто бар ска 
награ да за нај ви ша достиг ну ћа у 
обла сти дру штве ног живо та на под
руч ју ове општи не, а Поли циј ска ста
ни ца у Шиду је добит ник ово го ди шње 
Децем бар ске награ де Општи не Шид, 
због сво јих допри но са сигур но сти и 
без бед но сти гра ђа на.

Наградезапреданрад

ЂураМандић



1319. DECEMBAR 2018.  M NOVINE

вич них дела веза них за недо зво ље но 
држа ње, ноше ње и про мет оруж ја. 
Расве тље но је 71 одсто кра ђа и реги
стро ва но 270 кри вич них дела наси ља 
у поро ди ци. Тако ђе, сма њен је број 
кри вич них дела која су извр ши ли 
мало лет ни ци, за 25 одсто, а пре ма 
извр ши о ци ма кри вич них дела пред у
зе те су укуп но 282 мере.

У току годи не, на под руч ју Сре ма, 
реа ли зо ва но је 445 запле на опој них 
дро га, а нај ви ше је запле ње но мари ху
а не, херо и на, амфе та ми на, екста зи ја, 
хаши ша и кока и на.  Про на ђе не су три 
лабо ра то ри је са 510 биља ка и опре
мом за про из вод њу опој них дро га, на 
под руч ју Срем ске Митро ви це, Нове 
Пазо ве и Ири га. Тако ђе, у про те клих 
11 месе ци реа ли зо ва не су 42 запле не 
дува на и цига ре та, као и 5,4 хиља да 
лита ра кри јум ча ре не наф те.

Пре ма начел ни ко вим речи ма, јав ни 
ред и мир је област која је са ста но ви
шта гра ђа на јед на од нај ва жни јих, а 
број пре кр ша ја у тој обла сти сма њен је 
за више од 16 одсто у одно су на прет
ход ну годи ну.

Што се тиче обла сти без бед но сти 
сао бра ћа ја, током ове годи не број сао
бра ћај них незго да сма њио се за 7,64 
посто, а за око пет посто сма њен је и 
број настра да лих.

Пре ма речи ма начел ни ка Ђуре Ман
ди ћа, при пад ни ци Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци посеб но су 
посве ће ни пре вен тив ном раду, наро
чи то са децом и мла ди ма. Тако су 
током ове годи не реа ли зо ва не акци је 
Мату ра и Шко ла, а про је кат Осно ви 
без бед но сти деце реа ли зу је се током 
целе школ ске годи не.

– Акци ја Мату ра реа ли зо ва на је у 
мају ове годи не, међу уче ни ци ма завр
шних раз ре да свих сред њих шко ла, са 
циљем уна пре ђе ња без бед но сти за 
вре ме матур ских про сла ва. Мла ди су 
инфор ми са ни о пре вен ци ји свих обли
ка наси ља, после ди ца ма зло у по тре бе 
алко хо ла и опој них дро га и без бед ном 
уче шћу и одго вор ном пона ша њу у сао
бра ћа ју – иста као је начел ник Ман дић 
и додао да је акци ја Шко ла, која се 
реа ли зу је на почет ку сва ке школ ске 
годи не, пре све га усме ре на на без бед
но уче шће у сао бра ћа ју уче ни ка првог 
раз ре да. 

Тако ђе, пре ма њего вим речи ма, про
је кат Осно ви без бед но сти деце има за 
циљ раз ви ја ње без бед но сне кул ту ре 
уче ни ка.

– Пре зен та ци је и пре да ва ња су при
ла го ђе ни нај мла ђим пола зни ци ма и 
има ју за циљ да при бли же поли ци ју 
деци и раз ви ју њихо во пове ре ње у 
поли ци ју – рекао је начел ник Ђура 
Ман дић.

Поред поме ну тог, у сарад њи Поли
циј ске упра ве и срем ско ми тро вач ке 
локал не само у пра ве, ове годи не је за 
нај мла ђе при ре ђе на и сти хов ни ца
бојан ка За без бед но детињ ство, у 
циљу еду ка ци је пред шко ла ца и ђака 
прва ка. 

Н.Милошевић

Ово го ди шња Децем бар ска награ
да, која је ујед но и нај ве ће 
општин ско при зна ње, доде

ље на је Поли циј ског ста ни ци у Шиду, 
на све ча ној ака де ми ји пово дом Дана 
Општи не, 6. децем бра. Награ ду је 
у име запо сле них при мио Радо слав 
Лакић, заме ник коман ди ра поли циј ске 
ста ни це.

 – Децем бар ска награ да Општи не 
Шид је вели ка част за све запо сле не 
Поли циј ске ста ни це у Шиду и ујед но, 
при зна ње за њихов посве ћен и про фе
си о нал ни рад. Без бед ност свих гра ђа
на и њихо ве имо ви не је при о ри тет ни 

зада так свих поли циј ских слу жбе ни ка 
ове Поли циј ске ста ни це, на чијем уна
пре ђе њу сва ко днев но ради мо. Запо
сле ни у Поли циј ској ста ни ци у Шиду 
ће и у наред ном пери о ду уло жи ти још 
више тру да, зна ња и струч но сти, како 
би ста ње без бед но сти на под руч ју 
општи не Шид било што повољ ни је, а 
осе ћај сигур но сти наших гра ђа на на 
што вишем нивоу. Ово при зна ње није 
иза зва ло само наше задо вољ ство, 
него ће бити додат ни под сти цај за још 
пре да ни ји и ква ли тет ни ји рад – изја вио 
је Радо слав Лакић.

Д.Попов

ДЕЦЕМБАРСКАНАГРАДАПОЛИЦИЈСКОЈСТАНИЦИШИД

Безбедност
пресвега

НаградујеРадославуЛакићууручиопредседникОпштинеПредрагВуковић

ПолицијскастаницаШид
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Мини стар пољо при вре де, водо при
вре де и шумар ства Бра ни слав 
Неди мо вић и начел ник Град ске 

упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну Миро слав Јокић оби шли су 
14. децем бра радо ве на рекон струк ци ји 
Желе знич ке ули це у Срем ској Митро ви
ци, која ће уско ро бити отво ре на за сао
бра ћај. 

Пре ма речи ма начел ни ка Миро сла ва 
Јоки ћа, ком плет на рекон струк ци ја Желе
знич ке ули це је завр ше на.

– Завр ше но је ком плет но асфал ти ра
ње, озе ле ња ва ње, расве та је пуште на у 
функ ци ју. Гото во сво биље које смо пла

ни ра ли да поса ди мо смо поса ди ли, тако 
да може мо да кон ста ту је мо да смо завр
ши ли рекон струк ци ју. Желе знич ка ули
ца сада изгле да савре ме но, модер но, 
функ ци о нал но, али смо очу ва ли и њену 
аутен тич ност и тра ди ци о нал ни изглед. То 
зна чи да смо сачу ва ли пла та не и заса ди
ли 10 нових. Вред ност радо ва је око 130 
мили о на дина ра, од чега је нај ве ћи део 
сред ста ва обез бе ди ла Вла да Репу бли ке 
Срби је пре ко Јав ног пред у зе ћа Путе ви 
Срби је, док је Град Срем ска Митро ви ца 
обез бе дио оста так – рекао је начел ник 
Јокић и додао да се у наред ном пери о ду 
оче ку је наста вак рекон струк ци је Желе

знич ке ули це, на делу код желе знич ке и 
ауто бу ске ста ни це.

Мини стар Бра ни слав Неди мо вић је 
иста као да је Вла да Репу бли ке Срби је 
током послед ње две годи не у Град Срем
ска Митро ви ца кроз раз ли чи те про јек
те уло жи ла мили јар ду и две ста мили о на 
дина ра.

– Раз ли чи те су ства ри које је Вла да 
финан си ра ла, од пута у Лаћар ку, пре ко 
кру жних токо ва, фабри ке за реци кла жу 
отпа да која ће уско ро бити на рас по ла га
њу депо ни ји и још мно ге дру ге про јек те. 
На пред лог Мини стар ства пољо при вре де, 
водо при вре де и шумар ства, Свет ска бан
ка ће уско ро при хва ти ти про је кат у вред
но сти од мили он и по евра за изра ду и 
уград њу пане ла за одбра ну од попла ва и 
рекон струк ци ју целог кеја на про сто ру од 
насе ља Ста ри мост до Капе та ни је у Срем
ској Митро ви ци – рекао је мини стар Неди
мо вић.

Он је додао да се у наред ном пери о ду 
оче ку је и изград ња ауто пу та на рела ци ји 
Кузмин – Срем ска рача, у вред но сти од 
250 мили о на евра.

– То под ра зу ме ва изград њу још јед ног 
моста и пута, који ће нас пове за ти ком
плет но са Репу бли ком Срп ском. Исто 
тако, на про ле ће кре ће мо са изград њом 
ауто пу та од Руме до Шап ца, који тако ђе 
про ла зи кроз тери то ри ју наше општи не. 
Захва лан сам сво јим коле га ма због тога, 
јер ће Срем ска Митро ви ца бити једи ни 
град у држа ви који ће има ти три ауто пу та 
до 2021. годи не – рекао је мини стар Бра
ни слав Неди мо вић.

Мини стар ство пољо при вре де, водо при
вре де и шумар ства и Мини стар ство гра ђе
ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре, 
у сарад њи са Свет ском бан ком, при пре
ми ли су про је кат за чишће ње тока Саве, 
како би кон стант но била плов на.  Н.М.

Пре ма речи ма мини стра Бра ни сла ва 
Неди мо ви ћа, Мини стар ство одбра не ће 
са Гра дом Срем ска Митро ви ца уско ро 
закљу чи ти уго вор о пре да ји Дома вој
ске локал ној само у пра ви.

– Пред ло жи ћу да ту изгра ди мо један 
вели ки ИТ обра зов ни цен тар. Дого во ри

ли смо се са Машин ским факул те том из 
Кра гу јев ца да на том месту отво ри мо 
смер про из вод но машин ство, а са 
Пољо при вред ним факул те том из Новог 
Сада да отво ри мо смер агро ин ду стриј
ски инже ње ринг – иста као је Бра ни слав 
Неди мо вић.

РешенопитањеДомавојске

МИНИСТАРБРАНИСЛАВНЕДИМОВИЋОБИШАОРАДОВЕУЖЕЛЕЗНИЧКОЈУЛИЦИ

Ускороновеинвестицијеу
митровачкуинфраструктуру
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Стиглановавешмашина
Пово дом дона ци је инду стриј ске 

веш маши не, срем ско ми тро
вач ку бол ни цу су 10. децем бра 

посе ти ли пред став ни ци амба са де Кра
ље ви не Нор ве шке у Бео гра ду, Гру пе 
484, Кари та са, као и митро вач ког Цен
тра за соци јал ни рад. Том при ли ком, 
пот пи сан је уго вор о дона ци ји изме ђу 
Опште бол ни це и Кари та са.

– Вео ма смо захвал ни нашим дона

то ри ма на овој инду стриј ској маши ни 
за пра ње веша, капа ци те та 28 кило
гра ма у јед ном пра њу. То је за нас зна
чај но јер су наше маши не ста ре већ 13 
годи на, а днев но се опе ре јед на тона 
веша, који је често јако запр љан. Те 
маши не се мно го кори сте и зато се 
често ква ре, па је зато ова дона ци
ја вео ма зна чај на за Општу бол ни цу 
– изја вио је том при ли ком дирек тор 

Опште бол ни це у Срем ској Митро ви ци 
Жив ко Врцељ.

Пре ма речи ма дирек то ра срем ског 
Кари та са, ова орга ни за ци ја је извр ши
лац ове дона ци је, а сред ства за веш 
маши ну обез бе ђе на су уз помоћ Гру
пе 484 и нор ве шке амба са де. Вред
ност дона ци је је два мили о на дина ра, 
а реа ли зо ва на је ослу шку ју ћи потре бе 
митро вач ке бол ни це. Н.М.

Новавешмашина

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Презентованпланјавногздравља
У Град ској кући у Срем

ској Митро ви ци, 11. 
децем бра, пред став

ни ци Саве та за здра вље 
пре зен то ва ли су план јав ног 
здра вља за наред ну годи ну, 
који ће се наћи на днев ном 
реду Скуп шти не гра да зака
за не за 21. децем бар. 

Пре ма речи ма др Бран ке 
Мал ба шић из Заво да за јав но 
здра вље, пред сто је ћи план 
јав ног здра вља саста вљен 
је на осно ву новог зако на о 
здрав стве ној зашти ти, који 
га запра во и пред ви ђа. Како 
каже, осно ва овог доку мен та 
је ана ли за здрав стве ног ста
ња ста нов ни штва на осно ву 
које се пла ни ра ју циље ви у 
обла сти здрав ства.

Начел ник Град ске упра ве 
за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту Воји слав Мир нић, 

под се тио је на анке ту веза
ну за здрав стве не потре бе 
ста нов ни штва која је спро ве
де на у сеп тем бру ове годи
не. Анке та је спро ве де на на 
узор ку од пет сто испи та ни
ка, а обу хва та ла је и град

ско и сео ска насе ља, а њени 
резул та ти дали су сли ку о 
могу ћим про бле ми ма  са који
ма се ста нов ни штво суо ча ва 
у обла сти здрав ства. Пре ма 
њего вим речи ма, у скла ду 
са пла ном јав ном здра вља, 

саста вљен је и акци о ни план 
који је обу хва тао уна пре
ђе ње здрав стве ног ста ња 
ста нов ни штва, уна пре ђе ње 
здрав стве не зашти те и уна
пре ђе ње зашти те живот не 
сре ди не. Н.М.

Детаљсапрезентације
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СКУПШТИНАОПШТИНЕПЕЋИНЦИ

БиљанаЈовичићпоновона
челуЦентразасоцијалнирад
На сед ни ци Скуп шти не општи не 

Пећин ци, одр жа ној 14. децем
бра, за дирек то ра пећи нач ког 

Цен тра за соци јал ни рад име но ва на је 
Биља на Јови чић, дипло ми ра ни соци
јал ни рад ник, која је ову функ ци ју оба
вља ла и у прет ход ном ман да ту.

– Захвал на сам на пове ре њу које ми 
је ука за но, али то пове ре ње пред ста
вља за мене и оба ве зу да наста вим 
са радом на уна пре ђе њу соци јал них 
услу га у нашој општи ни и у наред ном 
четво ро го ди шњем ман да ту. Као и до 
сада ради ће мо на уна пре ђе њу ква
ли те та услу га у окви ру наше редов
не делат но сти, у коју спа да ју нов ча на 
соци јал на помоћ, туђа нега и помоћ, 
ста ра тељ ска зашти та, сме штај у уста
но ве соци јал не зашти те, усво је ње, 
хра ни тељ ство, пове ра ва ње деце из 
бра ко ра звод них спо ро ва и наси ље у 
поро ди ци. Ми ради мо и додат не услу
ге у соци јал ној зашти ти као што су 
Днев ни бора вак за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју и Помоћ у кући 
за ста ра лица и то ћемо наста ви ти 
и у наред ном пери о ду. Сва ке годи
не ми апли ци ра мо код дона то ра за 
сред ства са одре ђе ним про јек ти ма, 
као што смо ове годи не шест месе ци 
има ли Саве то ва ли ште за децу и мла

де са поре ме ћа ји ма у пона ша њу. Тако 
ћемо се тру ди ти и у наред ном пери о ду 
да сва ке годи не, за про бле ма ти ку која 
је доми нат на у тој годи ни, осми сли мо 
про јек те који ма ћемо пру жи ти додат ну 

подр шку нашим сугра ђа ни ма. Цен тар 
за соци јал ни рад је изу зет но добро 
опре мљен, ове годи не обно ви ли смо 
и возни парк, а током наред не годи не 
оче ку је мо и про ши ра ње про сто ра –  
изја ви ла је након Скуп шти не, Биља на 
Јови чић.

На сед ни ци је доне та и Одлу ка 
о утвр ђи ва њу кате го ри ја лица која 
оства ру ју пра во на суб вен ци о ни са ни 
и бес пла тан пре воз у град ском и при
град ском сао бра ћа ју, којом је утвр ђе но 
да од ове годи не пра во на бес пла тан 
пре воз, поред пен зи о не ра, рат них вој
них и цивил них инва ли да и лица ста
ри јих од 65 годи на, има ју и труд ни це и 
деца до  седам годи на ста ро сти.

Одбор ни ци пећи нач ког пар ла мен
та су на истој сед ни ци изгла са ли и 
Одлу ку о изра ди Пла на детаљ не регу
ла ци је ром ског насе ља у Попин ци ма. 
Овај про је кат реа ли зу је се у окви ру 
про гра ма Подр шка ЕУ инклу зи ји Рома 
– Осна жи ва ње локал них зајед ни ца 
за инклу зи ју Рома, који финан си ра 
Европ ска Уни ја, а спро во ди Стал
на кон фе рен ци ја гра до ва и општи на 
(СКГО). Изра да Пла на детаљ не регу
ла ци је биће финан си ра на делом из 
сред ста ва Евр оп ске Уни је, а делом из 
буџе та општи не Пећин ци.

БиљанаЈовичић

На сед ни ци Општин ског 
већа општи не Пећин ци, 
одр жа ној 11. децем бра, 

већ ни ци су дали сагла сност 
на нацрт Одлу ке о утвр ђи ва њу 
кате го ри ја лица која оства ру ју 
пра во на суб вен ци о ни са ни и 
бес пла тан пре воз у град ском и 
при град ском сао бра ћа ју на 
тери то ри ји општи не Пећин ци.

Како је обра зло жи ла начел
ни ца Општин ске упра ве Дра
га на Крстић, циљ ове одлу ке 
је да се у пут нич ком сао бра ћа
ју у пећи нач кој општи ни обез
бе де бољи усло ви за одре ђе
не кате го ри је ста нов ни штва.

– Нацр том Одлу ке је пред
ло же но, да пра во на бес пла
тан пре воз има ју пен зи о не ри и 
лица ста ри ја од 65 годи на, 
рат ни вој ни и цивил ни инва ли
ди. Нови на је да ће од ове 
годи не пра во на бес пла тан 
пре воз има ти и труд ни це и 

деца до седам годи на ста ро
сти. Уче ни ци основ них шко ла, 
у скла ду са важе ћим зако ном, 
има ју пра во на бес пла тан пре
воз од куће до шко ле и обр ну
то, док уче ни ци сред њих шко
ла и сту ден ти, оства ру ју пра во 
на суб вен ци је у скла ду са 
посеб ним одлу ка ма које је 
доне ла Скуп шти на општи не 
Пећин ци – обја сни ла је 
Крстић.

Све кате го ри је гра ђа на, које 
су обу хва ће не овом Одлу ком, 
осим уче ни ка основ них шко ла, 
оства ру ју пра во на суб вен ци о
ни са ни пре воз, под но ше њем 
зах те ва Општин ској упра ви 
општи не Пећин ци. Сама про
це ду ра оства ри ва ња овог пра
ва, биће пре ци зни је уре ђе на 
пра вил ни ком, који ће доне ти 
Општин ско веће, о чему ће 
гра ђа ни бити накнад но оба ве
ште ни путем општин ског сај та.

Правона
бесплатанпревоз

УДРУЖЕЊЕПОЉОПРИВРЕДНИКА

Новепросторије

Удру же ње пољо при вред них про из во ђа ча општи не 
Пећин ци оба ве шта ва сво је чла но ве, као и све пољо
при вред не про из во ђа че са тери то ри је пећи нач ке 
општи не, да се од ско ра нала зе у новим про сто ри ја
ма, у згра ди Општи не Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5. 

Нове про сто ри је нала зе се пре ко пута Тре зо ра, 
кан це ла ри ја број 37, а улаз је из Општин ског услу
жног цен тра.
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Новаинвестицијавредна
10милионаевра
Пред сед ник општи не Пећин ци 

мр Жељ ко Трбо вић оби шао је 
у четвр так 6. децем бра гра ди

ли ште ком па ни је Open mind у Шима
нов ци ма, а са дина ми ком град ње и 
пла но ви ма упо знао га је сувла сник 
ком па ни је Мио драг Сти ја но вић.

Ком па ни ја Open mind, послов не 
објек те које гра ди, изда је у закуп и ово 
је дру ги такав у Шима нов ци ма. Први 
обје кат је сагра ђен 2010. годи не и у 
заку пу је Атлан тик гру пе, а пре ма 
речи ма Сти ја но ви ћа и за дру ги обје кат 
познат је заку пац.

– У току је прва фаза град ње објек
та, који се про сти ре на 23 хиља де 
ква драт них мета ра, а све у куп на инве
сти ци ја је вред на око 10 мили о на 
евра. Пла но ви град ње теку по пла

ну, па се завр ше так радо ва оче ку је у 
апри лу наред не годи не. Нарав но, не 
бисмо успе ли све што смо пла ни ра ли 
да оства ри мо у року, да није одлич
не сарад ње са пећи нач ком локал
ном само у пра вом. Увек нам изла зе 
у сусрет, брзо смо доби ли све нео п
ход не дозво ле, а пока за ли су ефи ка
сност када је, на при мер, тре ба ло да 
се про чи сте кана ли који се гра ни че са 
нашом пар це лом. То је пока за тељ, не 
само добре сарад ње, него и раз у ме
ва ња од стра не општин ског руко вод
ства – рекао је Сти ја но вић.

Пово љан при вред ни амби јент у 
Шима нов ци ма при вла чи број не инве
сти то ре, па тако и ком па ни ју Open 
mind, а како нам је рекао Сти ја но вић 
добра пут на инфра струк ту ра, одлич

на пове за ност са Бео гра дом и дру гим 
насе љи ма у општи ни, као и бли зи на 
ауто пута Е70, само су неке од пред
но сти на који ма инси сти ра ју и њихо ви 
закуп ци.

Да је пећи нач ка локал на само у пра
ва увек спрем на да иза ђе у сусрет и 
олак ша инве сти то ру реа ли за ци ју ула
га ња, твр ди и први човек пећи нач ке 
општи не Жељ ко Трбо вић:

– Нарав но, када су у пита њу про пи
си ту нема усту па ка и све мора да буде 
ура ђе но у скла ду са зако ном. Међу
тим, када су у пита њу над ле жно сти 
локал не адми ни стра ци је и општин
ских јав них пред у зе ћа, од свих зах те
ва мо мак си мал ну ажур ност и реа го
ва ње у нај кра ћим могу ћим роко ви ма 
– кате го ри чан је пред сед ник Трбо вић.

ШИМАНОВЦИ

У Шима нов ци ма су 9. децембра 
отво ре не нове про сто ри је Шахов
ског клу ба Шима нов ци. Отва ра њу 

су при су ство ва ли Зоран Вој кић, заме
ник пред сед ни ка општи не Пећин ци, 
Дејан Жива но вић, помоћ ник пред сед ни
ка Општи не, Томи слав Ћир ко вић, 
дирек тор Јав не уста но ве Спорт ски цен
тар и Алек сан дар Ман дић, пред сед ник 
шима но вач ког Саве та месне зајед ни це, 
као и број ни љуби те љи древ не игре.У 
новим про сто ри ја ма Шахов ски клуб 
Шима нов ци ће игра ти зва нич не мече ве 
у окви ру Дру ге Вој во ђан ске лиге Срем, 

а пуно успе ха шима но вач ким шахи сти
ма поже лео је заме ник пред сед ни ка 
Општи не Зоран Вој кић.

– Као што смо обе ћа ли, шима но вач ки 
Шахов ски клуб добио је нове про сто ри
је, које ће сва ка ко омо гу ћи ти да се овај 
спорт још више раз ви ја у Шима нов ци
ма. У ходу ћемо про сто ри је, уко ли ко 
буде потреб но, додат но опре ма ти – 
рекао је Вој кић.

Након отва ра ња, орга ни зо ван је 5. 
Мемо ри јал ни тур нир „Живо та Ата нац
ко вић Сем ба“ ход у убр за ном шаху (10 
мину та по игра чу, у 7 кола по швај цар

ском систе му), а деле га ци ја клу ба оби
шла је и Сем бин гроб.

На тур ни ру уче ство ва ло је 24 игра ча 
из Бео гра да, Зему на, Инђи је, Ста ре и 
Нове Пазо ве, Вој ке, Голу би на ца, Пећи
на ца, Прхо ва, Деча, Срем ских Миха ље
ва ца и Шима но ва ца. Повла че њем првог 
поте за, тур нир је све ча но отво рио Томи
слав Ћир ко вић. Побе дио је Нико ла 
Гајин из Вој ке, са 6 пое на, испред Деја
на Кача ре ви ћа (Прхо во), који је осво јио 
5,5 и Милен ка Ман ди ћа (Инђи ја), 5 пое
на. Нај у спе шни јим шахи сти ма пеха ре и 
меда ље уру чио је Зоран Вој кић.

Шаховскиклубуновимпросторијама

МиодрагСтијановићимрЖељкоТрбовић
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ЈадранкаНедић,ПредрагВуковић,МиланаМомчиловићСвилокос

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋАШИД

Усвојенпредлогбуџета

Чла но ви Општин ског 
већа у Шиду, одр жа
ли су у четвр так, 13. 

децем бра сед ни цу на којој 
су, изме ђу оста лог, рас пра
вља ли и раз ма тра ли изве
штај о оства ре њу при хо да 
и извр ше њу рас хо да одлу ке 
о буџе ту Општи не Шид за 
пери од од 1. јану а ра до 30. 
сеп тем бра 2018. годи не. На 
днев ном реду био је и пред
лог одлу ке о изме ни одлу ке 
о буџе ту општи не Шид за 
2018. годи ну, као и пред
лог одлу ке о изме ни одлу
ке о заду жи ва њу општи
не Шид за 2018. годи ну, те 
раз ма тра ње нацр та одлу ке 
о буџе ту општи не Шид за 
2019. годи ну. 

Кон фе рен ци ји за меди
је, на којој су при су ство ва
ли и чла но ви Општин ског 
већа Дејан Којић и Мита 
Авра мов, о буџе ту за иду ћу 
годи ну гово ри ла је Јадран ка 
Недић, руко во ди лац оде ље
ње за буџет и финан си је:

– Усвајању предлога 
буџета за 2019. годину 
претходила је јав на рас
пра ва као и јав на деба та. 

Изме на ма Зако на о локал
ној само у пра ви, про пи са на 
је оба ве за спро во ђе ња јав
не рас пра ве за нај бит ни
је одлу ке, а то је сва ка ко о 
буџе ту за 2019. годину са 
про јек ци ја ма за две наред
не годи не. Јав на рас пра ва 
је тра ја ла два де сет дана. 
Пре до че ни су сви пред ло
зи, изме не и допу не буџе
та за 2019. годи ну. Већих 
суге сти ја није било, осим 
јед не усме не, а тиче се јед
не месне зајед ни це, која 
је исте рас хо де већ пла
ни ра ла и под не ла Зах тев 
за изме ну. Ове годи не је 
издво јен план капи тал них 
инве сти ци ја  за наред не 
три годи не. Обухваћени 
су сви про је к ти који ће се 
реа ли зо ва ти или запо че ти 
у 2019. годи ни. Пла ни ра мо 
да додат на сред ства обез
бе ди мо од дру гих нивоа 
вла сти. Пла ни ра ни буџет за 
иду ћу годи ну је 1,489 мили
јар ди дина ра, по свим изво
ри ма финан си ра ња – иста
кла је Недић и нагласила да 
је буџет за наредну годину 
развојни.

Јед на од тача ка на днев
ном реда била су и капи тал
на ула га ња. Ту су побр о ја ни 
сви про јек ти, који ће током 
иду ће годи не бити ура ђе ни 
и они су увр ште ни у про
грам ски део буџе та. Доне та 
је одлу ка о кре дит ном заду
же њу до 72 мили о на. План 
капи тал них инве сти ци ја 
Општи не Шид за пери од од 
2019. до 2021. годи не обу
хва та про јек те који су запо
че ти рани јих годи на. Овај 
план пред ста вља извод из 
пла на капи тал них инве сти
ци ја, већ усво је ног на сед
ни ци Скуп шти не и одно си 
се на пери од од 2016. до 
2021. годи не. Ти про јек ти су 
изра да гене рал не регу ла ци
је Шида, наста вак изград ње 
Ста зе здра вља на Липо ва
чи, опре ма ње рад не зоне 
у Ада шев цима, изград
ња кру жног тока, наста вак 
изград ње водо вод не мре же 
у Љуби, рекон струк ци ја пута 
Јаме на  Рачи нов ци, сана
ци ја руко мет ног и кошар ка
шког игра ли шта у уста но ви 
Пар ти зан, рекон струк ци ја 
обје ка та кул ту ре и екс про
при ја ци ја земљи шта за про
ши ре ње гро бља.

Јед на од тача ка днев ног 
реда била је и кадров ска 
про ме на у Тури стич кој орга
ни за ци ји Шид, а одго вор је 
дао Мита Авра мов:

– Доса да шњи дирек тор 
ТО Шид, Кри сти на Радо са
вље вић је под не ла остав ку, 
тако да  смо ми данас име
но ва ли в. д. дирек то ра, а то 
је Зори ца Гра хо вац.

Наред на сед ни ца Скуп
шти не Шид пла ни ра на је за 
20. децем бар.

Д.Попов

Одлу ку о орга ни зо ва њу 
јав не рас пра ве о Нацр ту 
одлу ке о буџе ту, доне ло је 
Општин ско веће на сед ни
ци одр жа ној 22. новем бра. 
Јав на рас пра ва је тра ја ла 
од 23. новем бра до 12. 
децем бра 2018. годи не. У 
пери о ду од два де сет дана, 
сва заин те ре со ван лица 

могла су сво је пред ло ге, 
суге сти је, као и при мед бе 
на Нацрт, доста ви ти у 
писа ном обли ку, пре ко 
поште или лич но доста ви
ти на адре су Општин ске 
упра ве Шид. То исто могло 
се учи ни ти и лич ним при
су ством на јав ној рас пра
ви.

Првупутјавна
расправаобуџету

ЕРАЧУН

Дигитализација
пословања

У Град ској кући у Сремској 
Митровици, 13. и 14. децем
бра одр жа на је пре зен та ци ја 
и дво днев на еду ка ци ја Ефак
ту ра пово дом про це са диги та
ли за ци је посло ва ња, уво ђе ња 
ерачу на у про цес посло ва ња. 
Орга ни за тор је Град ска упра ва 
за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну.

– Кори сни ци, одно сно циљ на 
гру па ове еду ка ци је су за сада 
јав на пред у зе ћа у Срем ској 
Митро ви ци, наши при вред ни ци 
било у при ват ном или у држав
ном сек то ру, а за сле де ћу годи
ну је наја вље на обу ка прав них 
лица у овој заи ста бит ној обла
сти, рекла је Све тла на Мило ва
но вић, заме ни ца гра до на чел ни
ка.

Пола зни ци су обу че ни за 
само стал но упра вља ње про це
си ма изра де, сла ња, при ма ња 
и обра де елек трон ских рачу на.

Маг да ле на Бог да но вић, 
испред ком па ни је Doc lo op d.o.o. 
која је инфор ма циј ски посред
ник за ком плет ну раз ме ну еРа
чу на у тако зва ном B2B и B2G 
сег мен ту, рекла је да је Срби ја 
послед ње две годи не заин те ре
со ва на за ова кав вид посло ва
ња, али да је прет ход но нео п
ход но извр ши ти еду ка ци ју свих 
прав них лица, као и држа ве, да 
би дошло до усва ја ња ерачу на.   

Т.С.

РУМА

Расправа
обуџету

Сед ни ца Соци јал но  еко
ном ског саве та Општи не Рума, 
послед ња у овој годи ни, одр жа
на је 13. децем бра. Ово је 30. 
сед ни ца СЕСа, а на днев ном 
реду је био пред лог општин ског 
буџе та за 2019. годи ну и дава ње 
мишље ња на одлу ку о осно ви ци 
за обра чун пла та за запо сле
не у Општин ској упра ви, о чему 
је чла но ве изве сти ла Биља на 
Дамља но вић, шефи ца Оде ље
ња за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду.

 – Рум ски при вред ни ци пра те 
сва деша ва ња и одлу ке веза не 
за буџет и реба лан се, о томе 
увек раз го ва ра мо и даје мо сво је 
мишље ње. И овај пред лог буџе
та за наред ну годи ну је пре ко 
две мили јар де, што нам пока зу је 
да ће се и сле де ће годи не у рум
ској општи ни ради ти озбиљ но 
– рекао је Дра го Тешић, пред се
да ва ју ћи Соци јал ноеко ном ског 
саве та.

Под се ти мо, СЕС има девет 
чла но ва, по три из реда син ди
ка та, при вред ни ка и локал не 
само у пра ве, а пред се да ва ју ћи 
се бира на годи ну дана. С.Џ.
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ДУ„ДЕЧИЈАРАДОСТ“ИРИГ

Безлистичекања
– У про те клој школ ској годи ни издво

ји ла бих зна чај на ула га ња у објек те и 
под руч на оде ље ња ДУ „Дечи ја радост“, 
посеб но инфра струк тур не про јек те, као 
што су изво ђе ње радо ва на сана ци ји 
кро ва објек та Чаро ли ја у Ири гу, изво
ђе ње радо ва на енер гет ској сана ци ји 
објек та Вила у Врд ни ку, затим уград њи 
топлот них пум пи водавода за гре ја
ње и уград ња сигур но сних каме ра, за 
потре бе видео над зо ра у објек ту у Ири
гу – суми ра нај ва жни је радо ве у прет
ход ној школ ској годи ни Јеле на Вида но
вић, дирек тор ка ДУ „Дечи ја радост“.

Успо ста вље на је и добра сарад ња са 
роди те љи ма, али и дру штве ном зајед
ни цом, реа ли зо ва ни додат ни про гра
ми, лут кар ске ради о ни це, уче шће на 
мани фе ста ци ја ма и лут кар ском смо
тра ма, еко ло шке актив но сти, орга ни за
ци ја и акре ди та ци ја струч ног ску па Лут
кар ски фести вал. Бит но је иста ћи, да је 
фор ми ра на нова гру па за децу мла ђег 
узра ста у објек ту Чаро ли ја. 

– Наша Уста но ва није има ла листе 
чека ња, захва љу ју ћи томе што је 
локал на само у пра ва пре по зна ла и 
подр жа ла наше актив но сти, чиме смо 
иза шли у сурет потре ба ма роди те ља. 
У прет ход ној школ ској годи ни смо има
ли око 290 мали ша на, рас по ре ђе них у 
15 вас пит нообра зов них гру па – дода је 
дирек тор ка Јеле на.

Што се тиче школ ске годи не која је у 
току, јер врти ћи доно се про гра ме као и 

шко ле, при о ри тет ни циље ви и зада ци 
ће бити на раду на оса вре ме ња ва њу 
пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва
ња кроз актив ну уло гу дете та у пла ни
ра њу вас пит нообра зов ног рада, уче
шћу у истра жи вач ким про је ка ти ма и 
обра зов ним про јек ти ма кроз сарад њу 
са дру гим уста но ва ма, као и про мо ви
са ње зна ча ја раног раз во ја и укљу че
но сти сва ког дете та у вртић.

 – Реа ли зо ва ће мо и спе ци ја ли зо ва

не про гра ме за децукори сни ке наших 
услу га, али и за децу која не иду у 
вртић. И у овој годи ни, локал на само
у пра ва је одо бри ла фор ми ра ње две 
вас пит нообра зов не гру пе и то у објек
ту Вила у Врд ни ку, тако да у цело куп ној 
уста но ви има мо 340 деце. Наста ви ће
мо и са актив но сти ма подр шке роди
тељ ству, уче шће роди те ља у ради о
ни ца ма, игра о ни ца ма, обе ле жа ва ње 
Дана поро ди це, Дан отво ре них вра та, 
библи о те ка за роди те ље, али и са еко
ло шким актив но сти ма и лут кар ским 
ради о ни ца ма – гово ри о пла ни ра ним 
актив но сти ма у овој школ ској годи ни, 
Јеле на Вида но вић. 

ДУ „Дечи ја радост“ је, зајед но са чла
но ви ма Удру же ња роди те ља деце са 
смет ња ма у раз во ју Наша деца из Врд
ни ка, уче ство ва ла почет ком децем бра 
и на мани фе ста ци ји Град хума но сти, 
која је одр жа на у Новом Саду. Орга ни
за тор мани фе ста ци је је Хума ни тар но
еко ло шко удру же ње Чепом до осме ха. 

Ири шка уста но ва је била једи на 
пред школ ска уста но ва, која је уче ство
ва ла на овој мани фе ста ци ји. Пре мани
фе ста ци је, која је одр жа на пово дом 
обе ле жа ва ња Дана осо ба са инва ли ди
те том, на кре а тив ним ради о ни ца ма за 
децу и роди те ље, у објек ти ма у Ири гу 
и у Врд ни ку, наста ли су про из во ди, који 
су били изло же ни на про дај ном штан ду 
Град хума но сти.

 С.Џ.

ЈеленаВидановић,директорка

Помоћугроженимпородицама
У ири шкој општи ни има око 500 

лица која има ју важе ће избе глич
ке леги ти ма ци је као и нешто 

више од 60 интер но расељ них, док је 
нека да број избе глих био и пре ко 3.000 
лица. 

Током ове годи не ири шка општи на је 
на кон кур си ма оства ри ла пра во на 
помоћ за пет паке та у гра ђе вин ском 
мате ри ја лу за избе гла лица, пра во за 
две куће са окућ ни цом и малим гран
том и за десет паке та за еко ном ско 
осна жи ва ње поро ди ца кроз дохо дов не 
актив но сти, као за десет гран то ва по 
1.500 евра за оне који су рани је доби ли 
куће са окућ ни цом, али тада није било 
додат них гран то ва за њихо во опре ма
ње.

Сва три про јек та су у току, Коми си је 
раде и при ку пља ју се пода ци о они ма 
који су кон ку ри са ли како би се одре ди
ло ко ће ову помоћ доби ти.

У окви ру реги о нал ног стам бе ног про
гра ма Талас, који је обу хва тио чети ри 
земље, укљу чу ју ћи и Срби ју, и избе гла 
лица у ири шкој општи ни су доби ла 
помоћ. 

– Циљ држа ве, Коме са ри ја та за избе
гли це и мигра ци је и нас у локал ним 

само у пра ва ма је био да се потру ди мо 
да што више обез бе ди мо за нас, тако 
да смо ми, у окви ру тог стам бе ног про
гра ма оства ри ли пра во на 15 паке та у 
гра ђе вин ском мате ри ја лу, вред ност је 
била до 9.000 евра по паке ту, пра во на 

15 сео ских кућа са малим гран том, 
одно сно 9.500 евра за кућу плус 1.500 
евра у гра ђе вин ском мате ри ја лу или 
опре ми. Ова помоћ је поде ље на, а у 
овој годи ни има мо и про ши ре ње Реги о
нал ног стам бе ног про гра ма где је још 
19 поро ди ца из ири шке општи не оства
ри ло пра во на помоћ у гра ђе вин ском 
мате ри ја лу, сви они који су били испод 
црте – каже за наше нови не Мило рад 
Вла хо вић, пове ре ник за избе гла и 
интер но расе ље на лица у Општин ској 
упра ви Ириг.

Поред њих је додат но омо гу ће но да и 
још две поро ди це доби ју сео ске куће са 
малим гран том.

 – Они су већ скло пи ли уго во ре и 
доби ли куће и у току је при пре ма тен
де ра за јав ну набав ку за мали грант 
који им додат но при па да од 1.500 евра 
– дода је Вла хо вић.

У ири шкој општи ни се за избе гла и 
интер но расељ на лица, као и соци јал
но угро же не даје и нов ча на помоћ од 
20.000 дина ра за набав ку огре ва. Реч је 
о 25 поро ди ца, за те наме не је Коме са
ри јат обез бе дио пола мили о на дина ра, 
а сле ди и поде ла 30 паке та хра не за 
нај у гро же ни је поро ди це. С.Џ.

МилорадВлаховић
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ЈПСРЕМГАС:ДВЕДЕЦЕНИЈЕСАПОТРОШАЧИМА

Сервисграђанаипривреде

Јав но пред у зе ће за 
дистри бу ци ју при род
ног гаса Срем гас, 

Срем ска Митро ви ца је осно
ва но Одлу ком Скуп шти не 
општи не Срем ска Митро ви
ца, 25. јуна 1998. годи не, а 
реше њем При вред ног суда 
у Срем ској Митро ви ци, од 
14. јула исте годи не, пред
у зе ће је и зва нич но поче
ло са радом. Тако је за ЈП 
Сремгас 2018. годи на јуби

лар на, јер се навр ша ва 20 
годи на рада и посто ја ња, а 
у петак је и зва нич но обе ле
жен јуби леј.

 На кра ју јуби лар не годи
не за Јав но пред у зе ће 
Сремгас, при ре ђе на је све
ча ност за запо сле не, бив
ше рад ни ке, бив ше руко
во ди о це и све послов не 
парт не ре, који су дали свој 
допри нос у раз во ју пред
у зе ћа. На све ча но сти је 

КолективСремгаса

ДиректоркаДаницаНедић

ЗахвалницуједобиоградоначелникВладимирСанадер... ...МирјанаСтојаковићидругизаслужнипојединци
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про мо ви сан кор по ра тив ни 
филм о пред у зе ћу, обра
ти ла се врши лац дужно сти 
дирек то ра и доде ље не су 
захвал ни це за допри нос у 
раз во ју овог јав ног пред у зе
ћа. Захвал ни це су доде ље
не осни ва чу, Гра ду Срем
ска Митро ви ца, бив шим 
дирек то ри ма, пен зи о не ри

ма пред у зе ћа и меди ји ма 
са који ма сара ђу ју.  Први 
рад ник ЈП Сремгас, Весна 
Ђукић, доби ла је сим бо ли
чан поклон, у знак сећа ња и 
захвал но сти. Сла вље нич ка 
тор та упот пу ни ла је све чар
ску атмос фе ру.

На месту врши о ца дужно
сти дирек то ра ЈП Срем

гас из Срем ске Митро ви це 
нала зи се Дани ца Недић, 
дипло ми ра ни прав ник. Она 
се обра ти ла при сут ни ма.

– Један од циље ва је и 
пове ћа ње бро ја кори сни ка 
при род ног гаса, а пода ци за 
про шлу и ову годи ну гово ре, 
да је тај тренд пози ти ван 
и да сво јим посло ва њем 

пове ћа ва мо број физич ких, 
али и прав них лица, који су 
кори сни ци наших услу га. 
Ту су и све оста ле редов
не актив но сти које оба вља
мо, од кон тро ла, очи та ва
ња, изград ње при кљу ча ка 
и дру гих посло ва у систе
му. Интен ци ја нам је да у 
наред ном пери о ду наста
ви мо и са ула га њем у обу
ча ва ње запо сле них, како 
би обез бе ди ли мак си мум у 
пру жа њу услу га. На првом 
месту су нам потро ша чи, 
без којих ни ми не бисмо 
посто ја ли ових 20 годи на. 
Наста ви ће мо да поди же
мо ква ли тет наших услу га, 
јер смо ми, пре све га, сер
вис гра ђа на и при вре де, и 
наша је делат ност од јав ног 
зна ча ја, па сво је посло ва ње 
пла ни ра мо у тим окви ри ма.  
Пра ти мо њихо ве потре бе и 
жеље и систем сва ко днев но 
уса вр ша ва мо како би задо
вољ ство било обо стра но. 

Јуби леј од 20 годи на 
посто ја ња је важан, јер 
саби ра мо иску ства и  резул
та те, при се ћа мо се свих 
важних дога ђа ја и сарад
ни ка у ове две деце ни је и 
све то угра ђу је мо у теме
ље нашег посло ва ња. 
Ових 20 годи на нас оба ве
зу је да ради мо још више и 
још боље, рекла је Дани ца 
Недић в. д. дирек то ра ЈП 
Сремгас Срем ска Митро
ви ца.

Основ на делат ност пред у зе ћа је дистри
бу ци ја гаса и упра вља ње дистри бу тив ном 
гасном мре жом, а поред тога пред у зе ће се 
бави изград њом дистри бу тив не гасне мре
же као и трго ви ном при род ним гасом. 

На тери то ри ји гра да Срем ска Митро ви
ца изгра ђе на је гасо вод на мре жа дужи не 
пре ко 260 кило ме та ра челич не и поли е
ти лен ске мре же, којом упра вља опе ра тор 
дистри бу тив ног систе ма ЈП Сремгас. Про
да ју при род ног гаса врше на тери то ри ји 
гра да Срем ска Митро ви ца и снаб де ва ју око 
5.000 кори сни ка, физич ких и прав них лица. 
Ради ли су на гаси фи ка ци ји свих инду стриј
ских зона и на вели ком инфра струк тур ном 
про јек ту, изград њи под во жња ка у Фру
шко гор ској ули ци, а уче ству ју и у вели ким 
инфра струк тур ним про јек ти ма Гра да.

До сада је ЈП Сремгас реа ли зо вао више 
фаза изград ње гасо вод не мре же:

– 1998  99. годи не – гаси фи ка ци ја Срем
ске Митро ви це

– 2000. годи не – наста вак гаси фи ка ци је 
Срем ске Митро ви це

– 2003. годи не – гаси фи ка ци ја Лаћар ка
– 2004. годи не – гаси фи ка ци ја Јар ка и 

Шаши на ца
– 2006. годи не – гаси фи ка ци ја Мачван ске 

Митро ви це, Сала ша Ноћај ског и Ноћа ја
– 2007  2015. годи не – гаси фи ка ци ја 

инду стриј ских зона, са настав ком изград
ње дистри бу тив ногасне мре же и при кљу
ча ка на посто је ћем дистри бу тив ном под
руч ју

– 2016. годи не – изме шта ње гасо во
да током изград ње првог под во жња ка у 
Срем ској Митро ви ци.

Кон ти ну и ра но се ради на кори шће њу 
савре ме них тех но ло ги ја у дистри бу ци
ји при род ног гаса, уво ђе њем савре ме ног 
инфор ма ци о ног систе ма ГИС тех но ло
ги је, даљин ског пра ће ње вели ких инду
стриј ских потро ша ча, а пла ни ра се да и у 
наред ном пери о ду наста ве са уво ђе њем 
висо ких тех но ло ги ја, пре све га у погле ду 
мере ња, очи та ва ња и даљин ског пра ће ња 
потро шње при род ног гаса.

Ква ли тет ном изград њом гасо во да, уз 
кори шће ње савре ме них мате ри ја ла и 
опре ме, стал ном кон тро лом и одр жа ва њем 
систе ма ЈП Сремгас обез бе ђу је висок ква
ли тет рада и поу зда ност у дистри бу ци ји 
при род ног гаса и у тех нич котех но ло шком 
сми слу пред ста вља инте грал ни део једин
стве ног гасо вод ног тран спорт нодистри бу
тив ног систе ма у земљи.

Краткаретроспектива

Слављеничкаторта
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СЕДНИЦАСОИНЂИЈА

Четвртиребалансбуџета
На послед њој сед ни ци Скуп шти

не општи не Инђи ја одбор ни ци 
су, већи ном гла со ва, усво ји ли 

четвр ти реба ланс ово го ди шњег буџе
та. Раз лог томе је, како је иста као први 
човек општи не Инђи ја, ускла ђи ва ње 
тро шко ва и пла но ва са реал ним ста
њем у буџе ту.

– Раз лог овог реба лан са јесте ускла
ђи ва ње све га оног што смо ради ли 
ове, са оним што је реал но да може да 
се ура ди до кра ја годи не, јер је оста
ло још мало вре ме на. Пре усва ја ња 
новог буџе та, има ће мо сигур но још 
један реба ланс, јер није реал но да 
извр ше ње буџе та буде толи ко ниско – 
обја снио је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
општи не Инђи ја и додао: 

– Немо гу ће је, да у овом тре нут
ку, ски не мо око 700 мили о на дина ра, 

коли ка је вред ност два зна чај на про
јек та. Асфал ти ра ње неас фал ти ра них 
ули ца, због рас пи са не јав не набав ке и 
рекон струк ци ја пута Нор цевБан стол, 
иако се он у пот пу но сти финан си ра из 
покра јин ских сред ста ва. Нај ва жни је је 
да је буџет данас ста би лан.

Како је рекао први човек општи не 
Инђи ја, ситу а ци ја је дале ко од добре, 
због чега су недав но упу ти ли допис 
Вла ди Срби је за доде лу сред ста ва из 
буџет ске резер ве за теку ћу ликвид
ност.

– Уко ли ко нам буду доде ли ли та 
сред ства, има ће мо на шта да их потро
ши мо. Пре све га мислим на дуго ва ња 
из прет ход ног пери о да, али ако нам 
Вла да не одо бри та сред ства овај пут, 
избо ри ће мо се нека ко сами на неки 
тежи начин – рекао је Гак и обја снио 

да је, поред ускла ђи ва ња, нај ва жни
ја ствар у реба лан су то што је за око 
осам мили о на дина ра подиг ну та вред
ност про јек та, који се одно си на уре
ђе ње пар ка код Гим на зи је и изград њу 
пот пу но новог трга на тој лока ци ји. 

– Ми смо прет ход ни износ одре ди ли 
пау шал но, јер нисмо хте ли да губи мо 
вре ме. Упо ре ди ли смо то што су ради
ле дру ге општи не, па смо на осно ву 
њихо вих иску ста ва ство ри ли финан
сиј ску кон струк ци ју за поме ну ти про је
кат. У сва ком слу ча ју, мора ли смо да 
напра ви мо одре ђе не изме не, али се 
ништа суштин ски није мења ло – рекао 
је пред сед ник општи не Инђи ја и додао 
за крај, да је нај бит ни је да није дошло 
до вели ких корек ци ја након четвр тог 
реба лан са буџе та за теку ћу годи ну. 

М.Ђ.

Одбор ни ци локал ног пар
ла мен та у Инђи ји усво ји ли 
су и Одлу ку о бес по врат ном 
финан си ра њу актив но сти 
на уре ђе њу фаса да стам бе
них обје ка та. У пита њу је 
нови на у овој срем ској 
општи ни, која под ра зу ме ва 
финан си ра ње рекон струк
ци је фаса да стам бе них 
обје ка та, који се нала зе под 
зашти том држа ве.

– Не може мо оче ки ва ти да 
фаса де обје ка та који су под 
зашти том држа ве финан си
ра ју вла сни ци или сувла сни
ци, којих нека да има више, 

што додат но ком пли ку је 
целу ситу а ци ју  – каже Гак и 
обја шња ва, да ова Одлу ка 
није ника ква нови на, те да 
су мно ге општи не у Сре му 
то ура ди ле мно го рани је.

– Оно што сва ка ко јесте 
добра ствар је, да ћемо у 
наред ном пери о ду у про
цен ти ма како смо опре де ли
ли, рекон стру и са ти фаса де 
у цен трал ном град ском 
језгру и мислим да ће то 
допри не ти да наш град 
изгле да дале ко леп ше – 
каже пред сед ник општи не 
Инђи ја.

Уређењефасаданарачунлокалнесамоуправе

СедницаСОИнђија

Фасадеподзаштитомдржаве
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Снабдевањестабилно,
немаповећањаценегаса
На послед њем састан ку Систе ма 

48 одр жа ном у петак 14. децем
бра било је речи и о снаб де ва

њу гасом свих кори сни ка на тери то ри
ји инђиј ске општи не. Над ле жни из ЈП 
Ингас пору чи ли су да је ста ње, када је 
реч о снаб де ва њу и без бед но сти кори
сни ка у инђиј ској општи ни, у пот пу но
сти ста бил но.

– Наше еки пе ових дана ће оби ћи 

све колек тив не потро ша че, одно сно 
основ не и сред ње шко ле као и врти
ће, како би про ве ри ли систе ме и ста
ње без бед но сти. Исто вре ме но, две 
дежур не еки пе ће бити у ста њу при
прав но сти од 28. децем бра до 8. јану а
ра и на услу зи гра ђа ни ма за било који 
про блем – иста као је Милан Кон ча ре
вић дирек тор ЈП Ингас у Инђи ји.

Пре ма њего вим речи ма, до исте ка 

греј не сезо не неће бити искљу че ња и 
тужби. Сви гра ђа ни који има ју дуго ва
ња пре ма овом јав ном пред у зе ћу могу 
да дођу у про сто ри је Инга са и пот пи шу 
репро грам. Тако ђе, неће бити ни пове
ћа ња цене гаса до кра ја греј не сезо не.

Када је реч о новим при кључ ци ма 
и акциј ском попу сту, закључ но са 30. 
новем бром пот пи са но је 325 уго во ра 
са потро ша чи ма који ће се нала зи ти у 
систе му Инга са.

– Поме ну ту акци ју смо спро ве ли јер 
смо почет ком годи не доби ли инфор ма
ци ју са тере на да има доста дома ћин
ста ва која нису при кљу че на на гасо
вод ну мре жу. Дали смо нижу цену и 
циљ нам је био да доби је мо 300 нових 
потро ша ча, али њих је и више него 
што смо прво бит но пла ни ра ли – рекао 
је Кон ча ре вић и додао да су током ове 
акци је успе ли да вра те у систем више 
од 40 искљу че них потро ша ча.

М.Ђ.

На састан ку Систе ма 48 чула се и 
инфор ма ци ја да је за неко ли ко дана, 
тач ни је 31. децем бра, пред ви ђе но 
отва ра ње пону да за буду ћег изво ђа ча 
радо ва на асфал ти ра њу 74 неас фал
ти ра не ули це на тери то ри ји општи не 
Инђи ја. Јав на набав ка је у току, под
се ти мо, у окви ру исто риј ског про јек та 
биће асфал ти ра но укуп но 41 кило ме

тар неас фал ти ра них сао бра ћај ни ца у 
општи ни Инђи ја и вред ност овог про
јек та про це њу је се на око 480 мили о на 
дина ра. Општи на Инђи ја, делом, поме
ну ти про је кат финан си ра ће из бан кар
ског кре ди та. До кра ја јану а ра оче ку је 
се пот пи си ва ње уго во ра са изво ђа чем 
радо ва док би радо ви тре ба ли да поч
ну у фабру а ру сле де ће годи не.

Отварањепонуда31.децембра

ОПШТИНАИНЂИЈАНАСАЈМУПРИВРЕДЕУНИШУ

ДогодинесајамиуИнђији

Општи на Инђи ја зајед но са пред
у зет ни ци ма узе ла је уче шће на 
Сај му при вре де и пред у зет ни

штва Екс по Ниш, који је одр жан 13. и 
14. децем бра.

Како је наја вио први човек општи не 
Вла ди мир Гак, Инђи ја је позва на на 
сајам јер је у послед ње две годи не 
добрим при ме ром пока за ла како 
поста ти лидер у при вла че њу инве сти
ци ја јер је пот пи са ла девет уго во ра о 
заку пу земљи шта. 

Пред сед ник општи не Инђи ја иста
као је да посто ји ини ци ја ти ва да се 
напра ви про ход ност локал не при вре
де на реги он Јужне Срби је, као и да се 
оства ри кон так те са општи на ма у 
овом делу наше земље. Он је наја вио 
да ће сле де ће годи не у Инђи ји орга ни
зо ва ти вели ки сајам при вре де који ће 
оку пи ти при вред не субјек те из целе 
Срби је.

Поред пред став ни ка инђиј ске 
локал не само у пра ве на сај му су се 

пред ста ви ли и инђиј ски пред у зет ни ци, 
који су пре ма речи ма пред сед ни ка 
Гака, носи о ци при вред ног раз во ја 
општи не. Међу њима нај ви ше је било 
оних који ма је при мар на делат ност 
пољо при вред на про из вод ња. Сајам 
при вре де орга ни зо ва ли су Град Ниш и 
Град ска општи на Пан те леј у циљу 
уна пре ђе ња послов ног амби јен та и 
раз ви ја ња при вред ног потен ци ја ла 
гра да и реги о на, новог пред у зет ни
штва и рад них места. М.Ђ.

ПредставнициОпштинеИнђијаилокалнипривредницинасајмууНишу
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Пројекцијафилма
„Командаљубав“

У сре ду, 12. децем бра, у хоте лу 
Срем у окви ру Казне нопоправ
ног заво да у Срем ској Митро

ви ци, одр жа на је про јек ци ја доку мен
тар ног фил ма под нази вом Коман да 
љубав, аутор ке Мари не Кова че вић, 
чиме је још јед ном ове годи не про
мо ви сан про је кат При хват за нови 
живот, који под ра зу ме ва ресо ци ја ли
за ци ју осу ђе ни ка, уз рад са пси ма. У 
фил му уче ству ју осу ђе на лица, која су 
сво је дане про ве де не са пси ма, при ка
за ла и лите рар ним путем, у сарад њи 
са аутор ком.

Овом догађају су, изме ђу оста
лих, при су ство ва ли управник КПЗа 
Александар Алимпић, пред став ни
ци митро вач ке локал не само у пра
ве, амбасадор ОСЦЕа у Србији 
Андреа Орицио, представници немач
ке невла ди не орга ни за ци је Хелп, 
директор Упра ве за извр ше ње кри
вич них санк ци ја Дејан  Царевић, као и 
представници Мини стар ства прав де.

Про јек ци ја је одр жа на пово дом дана 
и неде ље људ ских пра ва, а на самом 
њеном почет ку, присутнима се обратио 
управ ник КПЗа Алек сан дар Алим пић, 
који је иста као да је циљ поме ну тог 
про јек та да се осу ђе ни ци сво јим кућа
ма вра те као бољи људи.

– Ово је рево лу ци о на ран про је кат 
који је дао нај бо ље резул та те у запад
ној пено ло шкој прак си, у сми слу да се 

сма њио број поврат ни ка. Искре но се 
надам да ће и нама помо ћи да оства
ри мо бољи про це нат реин те гра ци је, 
реха би ли та ци је и ресо ци ја ли за ци је 
осу ђе ни ка –  рекао је Алим пић и наја
вио уво ђе ње овог про јек та у Вас пит
нопоправ ном дому у Кру шев цу, као и 

у Казне нопоправ ном заво ду за мало
лет ни ке у Ваље ву.

Према његовим речима, од следеће 
године пројекат ће се увести и у 
затворени део КПЗа.

– Тре нут но су у њему уче ство ва ла 
осу ђе на лица из полу о тво ре ног оде
ље ња и кроз њега је про шло око 60 
осу ђе них лица. Пси хо ло зи који раде 
са њима су уви де ли све бене фи те и 
оче ку је мо још веће, када поч не мо да 
ради мо у затво ре ном делу – исти че 
Алек сан дар Алим пић. 

Пре ма речи ма Деја на Царе ви ћа, 
дирек то ра Упра ве за извр ше ње кри
вич них санк ци ја, митро вач ки затвор 
је једин ствен при мер у Евро пи када је 
реч о ресо ци ја ли за ци ји затво ре ни ка уз 
живо ти ње, јер на овај начин ука за но 
им је пове ре ње и пру же на шан са да 
бри ну о дру гом живом бићу, као и да 
након изла ска из затво ра има ју сте че
но рад но иску ство.

Амбасадор ОСЦЕ у Срби ји Андреа 
Ори цио, похва лио је иде ју да се Дан 
људ ских пра ва обе ле жи упра во у јед
ном казне нопоправ ном заво ду.

Након про јек ци је фил ма, осу ђе ни ци 
који су уче ство ва ли у про јек ту, за све 
при сут не су изве ли драм ски пер фор
манс, а они ма који су про шли обу ку у 
дре су ри паса, доде ље ни су сер ти фи
ка ти.

Н.Милошевић
АлександарАлимпић

Перформанссапсима
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ПОМОЋПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Разменакукурузазатовнустоку
Репу блич ка дирек ци ја за роб не 

резер ве рас пи са ла је Јав ни позив 
за при ку пља ње зах те ва за нату

рал ну раз ме ну до 10.000 тона мер кан
тил ног куку ру за за тов ну сто ку, и то до 
4.000 тона мер кан тил ног куку ру за раз
ме ни ће се за тов не сви ње, и до 6.000 
тона за тов ну јунад. Нату рал на раз ме на 
одно си се на при мар ну пољо при вред
ну про из вод њу, реги стро ва на пољо при
вред на газдин ства (физич ка и прав на 
лица, земљо рад нич ке задру ге и пред у
зет ни ке), који има ју про из вод њу тов них 

сви ња, одно сно тов не јуна ди. Прав на 
одно сно физич ка лица не могу кон ку ри
са ти за обе врсте тов не сто ке.

Пари те ти у нату рал ној раз ме ни су:
1) 10,16 кг мер кан тил ног куку ру за за 1 

кг тов них сви ња
2) 18,30 кг мер кан тил ног куку ру за за 1 

кг тов не јуна ди
Пред ност при ли ком избо ра про из во

ђа ча има ју они са већим сточ ним фон
дом, и они про из во ђа чи који се писа ном 
изја вом оба ве жу да ће по исте ку про из
вод ног циклу са пот пи са ти уго вор о чува

њу, скла ди ште њу и зана вља њу тов не 
сто ке.

Рок за доста вља ње пону да у писар ни
цу Дирек ци је је 16.01.2019. годи не, до 10 
часо ва.

Обра сци, изја ве и ком пле тан текст јав
ног пози ва могу се пре у зе ти на интер нет 
стра ни ци Дирек ци је www.rdrr.gov.rs. 
Заин те ре со ва ни пољо при вред ни ци са 
тери то ри је Гра да Срем ска Митро ви ца, за 
адми ни стра тив нотех нич ку подр шку могу 
да се обра те Асо ци ја ци ји сто ча ра Сре ма 
и Мачве, путем теле фо на 065/2680114.

БЕСПЛАТНИПРЕГЛЕДИУОПШТОЈБОЛНИЦИУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Прегледано200пацијената

Нова акци ја Мини стар
ства здра вља – бес
плат ни пре вен тив ни 

пре гле ди за све гра ђа не, 
орга ни зо ва на je 16. децем бра 
у Општој бол ни ци Срем ска 
Митро ви ца. Гра ђа ни су има ли 
при ли ку да оба ве пул мо ло
шке пре гле де (по потре би ртг 
плу ћа), очне пре гле де и  лабо
ра то риј ске ана ли зе   тумор 
мар ке ре на кар ци ном дебе лог 
цре ва  ЦА 19.9 и ЦЕА.

Акци јом је коо ди ни рао 
дирек тор митро вач ке бол ни
це др Жив ко Врцељ и у изја ви 
за меди је напо ме нуо да недо
вољ на бри га о здра вљу, пове
за на  с недо стат ком вре ме на 
да се оде код лека ра, као и 
чиње ни ца да се на мно ге пре
гле де дуже чека, дово де до 
тога да се уми ре и од боле сти 
које су, да су откри ве не, могле 
бити изле че не или бар зале
че не.

Сто га је циљ и ове акци
је  јача ње све сти о нео п ход
но сти редов них здрав стве них 
кон тро ла,  пре вен ци ја и рано 
откри ва ње нај ма сов ни јих 

боле сти у нашој попу ла ци ји. 
– И они гра ђа ни који нису 

здрав стве но оси гу ра ни и из 
неког раз ло га нема ју здрав
стве ну књи жи цу, мимо редов

них про це ду ра, без чека ња и 
зака зи ва ња, про ве ра ва ли су 
сво је здра вље у нашој уста но
ви, рекао је др Врцељ и додао 
да је у свим доса да шњим 
акци ја ма, од сеп тем бра 2017. 
годи не, у Општој бол ни ци 
Срем ска Митро ви ца  раз ли
чи те  пре гле де  оба ви ло око 
2500 гра ђа на, а од тог бро ја 
њих бли зу 150, упу ће но је на 
даљу дијаг но сти ку и лече ње.

У ово ме сеч ној акци ји Мини
стар ства здра вља, уче ство
ва ло је седам лека ра спе ци
ја ли ста и десет меди цин ских 
сестра, као и глав на сестра 
поли кли нич ког сек то ра Мил
ки ца Кај тез. Акци ји се ода зва
ло 200 гра ђа на и оба вље но 
238 пре гле да и ана ли за: 61 
пре глед плу ћа, 79 очних пре
гле да и 98 ана ли за  тумор 
мар кер на кар ци ном дебе лог 
цре ва.

Б.С.

ДрВрцељидрМитићсатимомзалабораторијскудијагностику

ДрРанкоПоповић:Пулмолошкипреглед
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РАДОВИНАИЗГРАДЊИКРУЖНОГТОКАПРЕМАИНЂИЈИСЕНАСТАВЉАЈУ

Инвестицијавредна
40милионадинара

Наста вље ни су радо ви на уре ђе
њу рас кр сни це на изла зу из Ста
ре Пазо ве ка Инђи ји. Рас кр сни ца 

се нала зи на про бле ма тич ној кри ви ни, 
Пазов ча ни ма позна ти ја као кри ви на 
код тере на Копи то, где се са Ново сад
ском ули цом укр шта ју Вино град ска, 
Фру шко гор ска и Маса ри ко ва ули ца. 

Про јек том је пред ви ђе но да се рас
кр сни ца реши кру жним током који би 
уве ли ко олак шао сао бра ћај и без бед
ност како воза ча тако и пеша ка. Радо
ви су запо че ти летос и пла ни ра но је да 

тра ју 45 рад них дана. Међу тим, непо
сто ја ње ката стра под зем них инста ла
ци ја, њихо во про на ла же ње и про це ду
ре око њихо вог пре ме шта ња су више 
пута пре ки да ли радо ве. Пред сед ник 
општи не Ста ра Пазо ва, каже за РТВ 
Ста ру Пазо ву, да када у току радо ва 
изво ђач наи ђе на под зем не кабло ве, 
општи на мора да зове инсти ту ци је у 
чијем су вла сни штву кабло ви, како би 
се реши ло пита ње њихо вог изме шта
ња и про јек то ва ња, што на жалост 
оду го вла чи радо ве.

Сада је и томе дошао крај. Изве сно 
је да се неће оду ста ти од посла и да 
ће се инве сти ци ја вред на 40 мили о
на дина ра, коју по пола финан си ра
ју Општи на Ста ра Пазо ва и Упра ва 
за капи тал на ула га ња АП Вој во ди не, 
уско ро завр ши ти. 

Тако ђе, у непо сред ној бли зи ни рас
кр сни це се гра ди и насе ље са ста но ви
ма за соци јал но угро же не, што ће поја
ча ти фре квент ност кре та ња пеша ка и 
вози ла, јер ће овај део Ста ре Пазо ве 
уско ро уве ћа ти број ста нов ни ка.

Радовинараскрсници

ЗЛАТНИВОЈЧАНИН

Милошунедостајехармоника
На Међу на род ном фести ва лу 

хар мо ни ке који се кра јем 
новем бра одр жао у аустриј

ском гра ду Гра цу, вели ког успе ха 
има ли су уче ни ци Основ не музич ке 
шко ле „Тео дор Тоша Андре је вић“ у 
Ста рој Пазо ви, међу који ма је нај
зна чај ни је зла то у рука ма јед ног 
Вој ча ни на. Три на е сто го ди шњем 
Мило шу Симе ти ћу из Вој ке тре ба ло 
је само десе так мину та како би са 
три ком по зи ци је оду ше вио публи ку 
у аустриј ском гра ду Гра цу из којег 
се са Међу на род ног фести ва ла 
хар мо ни ке вра тио за зла том у рука
ма. Мило шев одла зак на так ми че
ње не би био могућ, да није било 
њего вог про фе со ра са којим вред
но вежба у Основ ној музич кој шко
ли „Тео дор Тоша Андре је вић“ у Ста
рој Пазо ви који је издво јио свој 

новац, не би ли омо гу ћио путо ва ње 
и сме штај у поме ну том гра ду на 
тро днев ном фести ва лу који се одр
жао кра јем новем бра. Овај тален
то ва ни Вој ча нин днев но вежба два 
сата и више, на хар мо ни ци ста рој 
више од 35 годи на коју је пре две и 
по годи не добио на поклон од ујне. 
Она му је сада мала што пред ста
вља пре пре ку да се Милош поја
вљу је на так ми че ња и уоп ште поха
ђа музич ку шко лу. Милош живи са 
мај ком, има ста ри ју сестру и бра та, 
одли чан је уче ник, бави се руко ме
том и сви ра у Фол клор ном  ансам
блу Дукат у Ста рој Пазо ви, а оно 
што му недо ста је јесте, како каже, 
хар мо ни ка па макар била и полов
на, како би његов сан да јед ног 
дана буде позна ти хар мо ни каш, 
постао ствар ност. МилошСиметић
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ПОДРШКАМИСИЈИСПЦ

ПатријархИринејЂорђу
Радиновићууручиопризнање
У неде љу, 16. децем бра у пре пу ној 

Ком банк дво ра ни (Дом син ди ка та) 
у Бео гра ду, пред сед ник ста ро па зо

вач ке Општи не Ђор ђе Ради но вић, је из 
руке њего ве све то сти патри јар ха срп ског 
Госпо ди на Ири не ја, при мио још јед но 
вели ко при зна ње Срп ске Пра во слав не 
Цркве. Као што је то био слу чај и пре две 
годи не, када је на Спа сов дан, пред сед
ни ку Ради но ви ћу доде љен Орден Све тог 
Саве за заслу ге, труд и више стру ко дуго
го ди шње зала га ње на добро бит Цркве и 
наро да у овој срем ској Општи ни. Овог 
пута захвал ност Срп ске Цркве, у виду 
при зна ња оста је за све до чан ство дана
шњим и буду ћим гене ра ци ја ма о лич ном 
допри но су пред сед ни ка Ради но ви ћа 
миси о нар ској делат но сти Срп ске Пра во
слав не Цркве и уна пре ђе њу њеног 
цркве новер ског живо та.

Доде ла овог при зна ња је упри ли че на 
на све ча ној про сла ви јуби ле ја, 50 годи на 
пра во слав ног дечи јег часо пи са Све то
сав ског звон ца, који је, раме уз раме, са 
зва нич ним листом Патри јар ши је СПЦ 
Пра во сла вље, деце ни ја ма уна зад глав
но јав но гла си ло, које негу је исто риј ске и 
морал не вред но сти, тра ди ци ју и кул ту ру 
про сто ра на који ма живи и делу је Срп ска 
Пра во слав на Црква и њен народ.

Упра во се овај часо пис, који је одлу
ком Мини стар ства про све те уве ден као 
дода так уз уџбе ни ке у вер ској наста ви, 
на лич ну ини ци ја ти ву пред сед ни ка Ради
но ви ћа, током сва ке школ ске годи не, још 
од 2012. годи не, за сва ко месеч но изда
ње отку пљу је у тира жу од 2.500 при ме
ра ка. На овај начин сви уче ни ци ста ро па
зо вач ких основ них шко ла, узра ста од 
првог до шестог раз ре да, бес плат но 
доби ја ју сва ки нови број Све то сав ског 
звон ца, који кори сте на часо ви ма веро
на у ке. Општи на Ста ра Пазо ва је међу 
први ма у Репу бли ци Срби ји по подр шци 
коју ука зу је свим вер ским зајед ни ца ма, 

које живе на њеној тери то ри ји, али и ван 
њених гра ни ца. Ова подр шка је више
стру ка и она се пре вас ход но одно си на 
нео п ход ну рекон струк ци ју, спо ља шњу 
и уну тра шњу обно ву и изград њу цркве
новер ских обје ка та, про гра ме и про јек те 
који ма се уна пре ђу ју усло ви за сва ко
днев не вер ске потре бе ста нов ни штва у 
нај ши рем сми слу.

Годи на ма уна зад, актив но се ула же и 
ради на обна вља њу и опре ма њу свих 
посто је ћих хра мо ва, гро ба ља и потреб
них пра те ћих обје ка та, а гра де се и 
цркве ни домо ви са сала ма, а од посеб

ног зна ча ја је и изград ња новог хра ма у 
насе љу Каблар у Новим Банов ци ма, 
који мешта ни ишче ку ју са вели ким оду
ше вље њем.

Тако ђе, већ седам годи на заре дом, 
захва љу ју ћи сарад њи пред сед ни ка Ђор
ђа Ради но ви ћа са Патри јар ши јом СПЦ, 
нај бо љи ђаци ста ро па зо вач ких основ них 
шко ла путу ју, са дру гим вршња ци ма из 
реги о на, на дво не дељ ну прак тич но
обра зов ну екс кур зи ју на Остр во Крф, 
где уче исто ри ју, обна вља ју сећа ња на 
дога ђа је из Првог свет ског рата, уз 
посеб не прак тич не ради о ни це о архе о
ло ги ји, кул ту ри, умет но сти, толе ран ци ји 
и дру гим важним дру штве носоци јал ним 
вред но сти ма из сва ко днев ног живо та. 

Уче ни ци из наше општи не су нај број
ни ји међу 350 уче сни ка про јек та на Крфу, 
коли ко их је било до сада, а нова гене ра
ци ја нај бо љих међу нај бо љи ма, путу је 
већ сле де ћег лета.

На кра ју све ча ног дела про гра ма про
сла ве јуби ле ја Све то сав ског звон ца, а 
у сусрет пра зни ку Све тог Нико ле, пред
сто је ћег Божи ћа и Нове годи не, пред
сед ник Ради но вић је, зајед но са њего
вом све то шћу патри јар хом Ири не јем, 
при сут ној деци поде лио више од хиља
ду поклон паке ти ћа, који су те вече ри 
сим бо лич но под се ти ли на даро ве које је 
као епи скоп   Мире Ликиј ске (област 
Мале Ази је, III век) често дари вао Све ти 
Нико ла Чудо тво рац, у наро ду познат као 
Божић Бата.

ПредседникРадиновићипатријархИринејуручујудеципакетиће
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После акци је пре вен тив них пре
гле да, која је у уро ло шкој амбу
лан ти митро вач ке Опште бол

ни це орга ни зо ва на по први пут, М 
нови не су раз го ва ра ле са др Бори сом 
Шар ко вићем, спе ци ја ли стом уро ло ги
је. Под се ти мо, акци ја Мини стар ства 
здра вља је орга ни зо ва на у свр ху пре
вен ци је кар ци но ма про ста те и тести
са, боле сти које су изби ле на прво 
место  у зроч ни ка смр ти код мушке 
попу ла ци је у све ту, па и код нас, док 
се у све ту месец новем бар обе ле
жа вао као Мовем бар, са циљем да 
се пове ћа здрав стве на посве ће ност 
мушке попу ла ци је. 

Позна то је, када је у пита њу репро
дук тив но здра вље жен ске попу ла ци
је, да су ста во ви врло јасни што се 
тиче тер ми на пре гле да, где се јед ном 
годи шње ура ди папа тест, а на две до 
чети ри пре глед дој ки, уз мамо гра фи ју 
или без, и такви пре гле ди су чак увр
ште ни у редов не систе мат ске пре гле
де које спро во де мно ге фир ме. Међу
тим, у уро ло ги ји је нај кон тро верз ни ја 
тема, већ дуги низ годи на, кар ци ном 
про ста те и скри нинг кар ци но ма про
ста те Скри нинг под ра зу ме ва рано 
откри ва ње у раној, али и касној фази 
уко ли ко је био без симп то ма. Ради се 
о томе да  болест која је дру га по уче
ста ло сти обо ље ња и дру га по смрт
но сти, има нео би чан био ло шки ток. 

У пита њу је спо ра болест која може 
током живо та да се испо љи, али и не 
мора. 

Др Шар ко вић каже да су са обе 
стра не Атлан ти ка, у Евро пи и у САД, 
рађе на дуго го ди шња про спек тив но 
ретро спек тив на испи ти ва ња на вели
ком бро ју људи.

– Потреб но је да се пре гле да хиља
ду људи, 48 да се опе ри ше, да би се 
један живот спа сао, а тро је спре чи
ло да доби је мета ста зе. То у пре во
ду зна чи да од 48 опе ри са них сва
ки тре ћи неће моћи да кон тро ли ше 
мокре ње после опе ра ци је, и сва ки 
тре ћи ће оста ти импо тен тан. Зна чи 

Оде ље ње за уро ло шке боле сти 
функ ци о ни ше добро, како кажу запо
сле ни, пре све га због добрих одно са  
у колек ти ву, које са успе хом негу је др 
Бого љуб Јан ко вић, начел ник ове 
слу жбе. Један од оних који се несе
бич но тру де сва ка ко је и меди цин ски 
тех ни чар Горан Васи ли је вић, запо
слен у уро ло шкој амбу лан ти. Овај 
меди цинк си рад ник склон је томе да 
иза ђе у сусрет сва ко ме коме је меди
цин ска помоћ потреб на.

Одељење
запример

Акосеједномуради
прегледианализаи

нађесумњана
карциномпростате,да

лидасенаставља
даљеилине,управо
збогтогаштопостоји

могућностдасењегов
карциномнеиспољии

утомслучајубисе
операцијом,сасвојим
последицама,одмогло

пацијенту,штоовај
карциномуправочини
контроверзним,каже

дрШарковић

ДРБОРИСШАРКОВИЋСПЕЦИЈАЛИСТАУРОЛОГУМИТРОВАЧКОЈБОЛНИЦИ

Докторзамушкеболести
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да су ком пли ка ци је вео ма  вели ке и 
незгод не за мушкар ца, нару ша ва се 
соци јал ни живот, мора да носи пеле
ну, и зато се од земље до земље то 
не сво ди на масов ни скри нинг, већ се 
зове опор ту ни стич ки скри нинг, када 
се позо ву људи који су у ризи ку да 
обо ле или има ју одре ђе них смет њи, 
а из било којих раз ло га нису успе ли 
да оба ве пре глед, што мислим да је и 
био циљ Мини стар ства. На Запа ду су 
пуно људи опе ри са ли у раним фаза
ма боле сти, која се можда никад не 
би ни испо љи ла. Мно го њих је оста
ло са импо тен ци јом и немо гућ но шћу 
мокре ња, после чега су мало зако
чи ли и рекли   чек’ сад, да види мо 
шта је нај бо ље од све га тога, каже др 
Шар ко вић и исти че да сва ком паци
јен ту који дође тре ба пре до чи ти шта 
зна чи ако се јед ном кре не у то, ако 
се јед ном ура ди пре глед и ана ли
за и нађе сум ња на кар ци ном, да ли 
да се наста вља даље или не, упра
во због тога што посто ји могућ ност 
да се његов кар ци ном не испо љи и у 
том слу ча ју би се опе ра ци јом, са сво
јим после ди ца ма, одмо гло паци јен ту, 
што овај кар ци ном упра во чини кон
тро верз ним. 

Мар кер кар ци но ма про ста те, ПСА 
је један од нај бо љих мар ке ра у одно
су на оста ле кар ци но ме и пока зао се 
као нај тач ни ји, а он је и ини ци јал ни 
пока за тељ кар ци но ма про ста те. Др 
Шар ко вић обја шња ва њего ву уло
гу при ли ком скри нин га, као и наста
вак про це ду ре којом се са тач но шћу 
утвр ђу је дијаг но за и одре ђу је даље 
посту па ње.

– Ако је вред ност ПСА до 4, шан
са да посто ји кар ци ном је изме ђу 16 
и 21 посто. Ако је изме ђу 4 и 10, то 
је сива зона, шан се да посто ји кар
ци ном су неких 25 посто.  Кад пре ђе 
10, та шан са зна чај но расте, пре ко 
50 до 62 посто. Али није кар ци ном 

једи но што га пови ша ва. Пови ша ва 
га и бениг на про ста тич на хипер пла
зи ја, добро ћуд но уве ћа ње про ста
те, и запа ље ње про ста те, чему су 
мушкар ци наро чи то скло ни. Кад га 
изби оп си ра те и кад се пато лог изја
сни, доби ја те gle a son skor, који пока
зу је коли ко је тај кар ци ном про ста те 
агре си ван. Иде се до таквих тан чи
на  ако се узме 12 биоп си ја, што је 
нека кво пра ви ло, про то кол, гле да се 
про це нат који је пози ти ван од тих 12, 
а од тог што је пози ти ван коли ко је 
исе ча ка захва ће но тумо ром. Код гли
сон ско ра два пара ме тра се гле да ју, 
може да буде мини мал на вред ност 6, 
а мак си мал на 10. Ако је до 6, онда то 
није агре сив на болест и ту има еле
ме на та да се ништа не радаи, већ да 
се чека, посма тра и кон тро ли ше, 7 је 
сред ње агре сив на болест, а 8 до 10 
врло агре сив на. Кад то све доби је
мо може мо да паци јен та свр ста мо у 
одре ђе ну гру пу и да му пред ло жи мо 
тера пи ју, обја шња ва др Шар ко вић и 
наста вља:

– Што се саме Срби је тиче, мислим 
да смо ухва ти ли добар при кљу
чак. Има мо нај са вре ме ни је мето де 
лече ња, које једи но не под ра зу ме
ва ју робот ски аси сти ра ну ради кал ну 
про ста тек то ми ју, одно сно робо том 
изве де ну, а све оста ле су нам на рас
по ла га њу. Зна чи, има мо и бра хи те ра
пи ју, има мо кла сич ну и лапа ро скоп
ску ради кал ну про ста тек то ми ју, као 
и јако добро зра че ње, каже др Шар
ко вић. 

Један од зна чај них симп то ма на 
који тре ба обра ти ти пажњу је мокре
ње крви, чак и кад пре ста не.

– Мокре ње крви у било којој ста ро
сној доби зах те ва јавља ње лека ру. 
Наи ме, тумо ри има ју ту незгод ну осо
би ну да су капри ци о зни. Они крва ре 
и пре ки ну након одре ђе ног вре ме на, 

Склонисмода
критикујеможенску
популацијузбогтода
штосенередовно
јављаналекарске

контроле.Тајпроблем
је,међутим,све

израженијикодмушког
становништва,

посебноизразлога
штосумушкеболести,
којезасобомвуку

неплодности
импотенцију,све

израженији

ДрБорисШарковић

МедицинскитехничарГоранВасилијевићидрБогољубЈанковић



32 19. DECEMBAR 2018.  M NOVINE ДРУШТВО

без симп то ма. Пошто про ђе ини ци
јал но крва ре ње, човек поми сли да 
није ништа бит но, што је део људ
ске при ро де, али то ника ко не сме да 
се про пу сти. Кар ци но ми бубре га су 
посе бан енти тет, један од бит них фак
то ра за кар ци ном мокраћ не беши ке 
је кон зу ми ра ње дува на.  Кар ци но ма 
пени са има вео ма мало док се  кар
ци но ми тести са јавља ју изме ђу дру
ге и четвр те дека де живо та, откри ју 
се само пре гле дом, пал па ци јом и ту 
нема мо про бле ма, они се нај бо ље 
лече, каже др Шар ко вић. 

После обо ље ња про ста те, малиг
них или бениг них, у овој гра ни меди
ци не чести су слу ча је ви ури нар них 
инфек ци ја, које више пога ђа ју жен ску 
попу ла ци ју. Нај че шће нису опа сне, 
савет је  што мање анти би о ти ка. 

Тако ђе, пре вен ци ја мно гих обо ље ња 
је дово љан унос теч но сти.

– Камен у бубре гу је доста незго дан, 
јавља се сезон ски, нај че шће лети, и 
може да се ство ри за један дан. Када 
се више збо ји, а амње уно си теч ност, 
већа је шан са да се покре не слој и 
ство ри камен. Посто ји рав но те жа 
изме ђу кон цен тра ци је јона у ури ну и 
фак то ра који инхи би ра ју кри ста ли за
ци ју, одно сно који спре ча ва ју да те 
соли пра ве решет ке и ство ре почет ну 
осно ву од којих ће се ство ри ти песак, 
а касни је камен. Уко ли ко се та рав но
те жа нару ши, сма ње ним уно сом теч
но сти, пове ћа ном теле сном тем пе ра
ту ром, пове ћа ним уно сом одре ђе не 
врсте хра не, соли,  могу ће је да се 
ство ри камен. Али, он се и нор мал
но ства ра и отпла вљу је током дана, 
каже др Шар ко вић.  Т.Сивчев

У Сре му је откри ве но више агре сив
них фор ми кар ци но ма, него мање 
агре сив них.  Бор ба са сва ко дне ви цом,  
напон ком смо изло же ни као дру штво 
и поје дин ци, укљу чу ју ћи ту и тео ри је о 
после ди ца ма бом бар до ва ња, све то 
тре ба има ти у виду и пове сти пуно 
рачу на о свом физич ком, као и мен
тал ном здра вљу, зато што је човек, 
пре све га само крх ко биће од крви и 
меса.

– Ја мислим да је дефи ни ци ја кар
ци но ма, како га ја видим, када осо ба 
вуче више него што може да изву че, 

под број један. Када се дого ди јако 
велик стрес, он се аку му ли ра у орга ни
зму и мора негде да изби је. Не може те 
тек тако да неги ра те нешто што вам се 
дого ди ло и што вам је пот пу но поре
ме ти ло начин функ ци о ни са ња, као 
што је губи так неког бли ског, раз вод, 
рат, губи так посла. Ако тај стрес неги
ра те, у неку пси хо со ма ти ку ће мора ти 
да иза ђе. Или ћете доби ти шећер, или 
рак, или чир на желу цу, или ћете полу
де ти, све зави си на ком месту вам 
стрес изби је и у виду чега, али не 
може да га нема, каже др Шар ко вић.

Стреснајвећиузрочникрака IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИ БРАК: Пар ма ко вић 
Милош и Стан ко вић Мари на.
ДОБИЛИСИНА:Сло бо дан и Биља

на Мали  Шид, Жељ ко и Дра га на 
Јовић  Инђи ја, Милош и Љуби ца 
Врхо вац  Кузмин, Недељ ко Спа со је
вић и Ива на Фили по вић Спа со је вић   
Срем ска Митро ви ца, Алек сан дар и 
Јеле на Стој ко вић Бачин ци, Вука шин 
и Сне жа на Сви ра че вић  Срем ска 
Митро ви ца, Сте фан и Јеле на Рада но
вић  Голу бин ци, Миро слав и Дани је
ла Кне же вић  Пећин ци, Дра ган и 
Нер ми на Рамић  Срем ска Митро ви
ца, Петар Зобе ни ца и Јеле на Јањић  
Инђи ја, Бојан и Љиља на Перић  
Мачван ска Митро ви ца.
ДОБИЛИЋЕРКУ:Жељ ко и Мари на 

Кера но вић  Ерде вик, Мар ко Гру јић и 
Ката ри на Алма ши  Срем ска Митро
ви ца, Жељ ко и Дра га на Дра го је вић  
Инђи ја, Ђор ђе и Ива на Ђурић  Ириг, 
Игор и Бран ка Вуки ће вић  Мачван ска 
Митро ви ца, Милен ко и Све тла на Сто
јић  Кра љев ци, Нико ла и Нико ли на 
Басић  Рума, Ђор ђе и Тама ра Сто
лић  Сте ја нов ци, Дра ган и Јеле на 
Овцин  Рума.
УМРЛИ: Трзин Мир ко рођ. 1942, 

Нико лић Ста на рођ. 1961, Фили по вић 
Рат ка рођ. 1950, Мабе то вић Нада 
рођ. 1929, Спа со је вић Симе он рођ. 
1940, Михај ло вић Мари ца рођ. 1946, 
Џаић Ста на рођ. 1942, Видо са ва 
Ковач рођ. 1938, Босан чић Слав ко 
рођ. 1961, Шола ја Раде рођ. 1950, 
Добрић Боса рођ. 1951, Ракић Мили
ца рођ. 1942, Солар Дими три је рођ. 
1943, Фили по вић Дра го рођ. 1970, 
Срдић Вери ца рођ. 1925, Гове да ро
вић Мари ца рођ. 1927, Буца ло Сара 
рођ. 1935, Љубо је вић Цви је тин рођ. 
1951, Пува ча Бошко рођ. 1942, Цети
на Зор ка рођ. 1949, Вој но вић Радо ван 
рођ. 1947, Мишко вић Јован рођ. 1932, 
Лазан ски Дра го слав рођ. 1940, Котар
лић Дра ган рођ. 1966, Нико ла је вић 
Жар ко рођ. 1947, Гашо вић Биља на 
рођ. 1959, Радо и чић Мило сав рођ. 
1956, Дра ку лић Милан рођ. 1940, 
Пављук Ели за бе та рођ. 1936, Мили
во је вић Мари ја рођ. 1931, Јеф тић 
Сте ван рођ. 1943, Ивко вић Душан 
рођ. 1942, Рајић Жели мир рођ. 1970, 
Тран да фи ло вић Бори слав рођ. 1952, 
Јукић Петар рођ. 1936.

RUMA

УМРЛИ:Дани ца Симић, rођ. 1930. 
год, Дра ган Кекић, рођ. 1962. год,
Ђур ђи ца Јова но вић, рођ. 1969. год, 
Ана Хофер, рођ. 1925. год, Мари
ја Рада ко вић, рођ. 1932. год, Перо 
Рада ко вић, рођ. 1955. год, Звон ко 
Мар ко ви но вић, рођ. 1953. год,Дра го
љуб Михај ло вић, рођ. 1937. год, Гро
зда на Илић, рођ. 1926. год.

РУМСКИБИОСКОП
Маладворана19.00и21.00час

19.12. Краљ Петар Први
20 – 26.12. Деда Мраз на заме ни 



3319. DECEMBAR 2018.  M NOVINE

ЈКПТОПЛИФИКАЦИЈА

Поскупљењеод1.јануара
У поне де љак, 17. 

децем бра, дирек тор 
ЈКП Топли фи ка ци

ја у Срем ској Митро ви ци 
Слав ко Сла до је вић одр жао 
је кон фе рен ци ју за меди је 
пово дом два де сет че тво ро
ча сов ног режи ма гре ја ња 
који је уве ден од 19. децем
бра, као и поску пље ња које 
ће усле ди ти од 1. јану а ра 
наред не годи не због пове
ћа ња цена енер ге на та. 

Пре ма њего вим речи ма, 
као и прет ход них годи на, 
ЈКП Топли фи ка ци ја у дого
во ру са локал ном само у
пра вом одлу чи ло је да уве
де изме њен режим гре ја ња.

– Од 19. децем бра до 20. 
јану а ра гре ја ње ће ради ти 
24 сата днев но. Све зави
си од вре мен ских при ли ка. 
Некад ћемо гре ја ти тако, а 
уко ли ко вре мен ски усло ви 
буду дозво ља ва ли, некад 

ћемо гре ја ти до поно ћи. 
Пре ма стан дард ном режи
му гре ја ња, са њим се почи
ње од шест сати ују тру, и 
тра је до 21 час, а викен дом 

од седам до 22 часа – изја
вио је дирек тор Слав ко 
Сла до је вић. 

Када је реч о поску пље њу 
гре ја ња, он је навео да се 

цена није мења ла од јану а
ра 2017. годи не.

– У одно су на тад, цене 
гаса поску пе ле су пре ко 30 
одсто. Пошто смо у оба ве
зи да при ме њу је мо мето до
ло ги ју за фор ми ра ње цена 
на осно ву цене енер ге на та, 
и цена гре ја ња је тре ба ла 
да буде већа за 30 посто. 
Међу тим, захва љу ју ћи 
инве сти ци ји из 2012. годи
не, када су енер га не поче ле 
да раде на био ма су, успе ли 
смо да ком пен зу је мо ова
кав удар цена гаса. Да тога 
нема, мора ли бисмо сва ке 
годи не да мења мо цену – 
рекао је Слав ко Сла до је вић 
и додао да се фик сни део 
рачу на неће мења ти, него 
ће бити пове ћан само вари
ја бил ни део рачу на који се 
одно си на потро шњу енер
ге на та. 

Н.М.

СлавкоСладојевић

ПРВИСНЕГУСРЕМУ

Великепадавине,путевипроходни
Први ово го ди шњи снег који је, 

гото во без пре стан ка падао 
два дана, 14. и 15. децем бра, 

напра вио је сне жни покри вач дубок 
више десе ти на цен ти ме та ра, што је 
посеб но зада ло муке пута ри ма. 

У рум ској општи ни све дежур не 
зим ске слу жбе су одмах реа го ва ле и 
поче ло се прво са укла ња њем сне га 
са путе ва првог при о ри те та. Меха ни
за ци ја ЈП Кому нал ца је чисти ла ули
це, Ката го локал не путе ве, а потом и 
у сели ма, док је ЈП Срем пут заду жен 
за маги страл не и реги о нал не путе ве. 

На тере ну је био и пред сед ник Сла
ђан Ман чић, који је и пред сед ник Шта
ба за ван ред не ситу а ци је, да би се 
уве рио како тече чишће ње сне га и 
каква је про ход ност путе ва. Сви путе
ви су били про ход ни, посеб но првог 
при о ри те та, а про бле ма је било, због 
кон фи гу ра ци је тере на, нај ви ше у 
Малим Радин ци ма. Сва меха ни за
ци ја је исправ на, а зали ха соли има 
довољ но.

Први снег спрем но је доче кан и у 
Срем ској Митро ви ци. Још у петак, 14. 
децем бра, када се на коло во зу поја
вио први слој сне га, ками о ни Хидро
гра ђе ви на ра, заду же ног за одр жа
ва ње путе ва у гра ду, нашли су се на 
тере ну. Кључ ни пут ни прав ци у Срем
ској Митро ви ци пот пу но су про ход ни, 
а рад ни ци ЈКП Кому на ли је одмах су 
поче ли са чишће њем сне га са јав них 
повр ши на. С.Џ.

СремскаМитровица



34 19. DECEMBAR 2018.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

ЛАЋАРАК:НАЈВЕЋЕСЕЛОУСРБИЈИ(2)

Селосепошколипознаје

У књи зи „Исто ри ја села Лаћар ка (од 
нај ста ри јих вре ме на до Првог свет
ског рата)“, чији је аутор прав ник 

Три вун Д. Јан ко вић, сто ји запис да су се 
мешта ни који су живе ли у цен тру, или 
бли же њему, раз ли ко ва ли од оних који су 
живе ли пре ма пери фе ри ји и сма тра ни 
„про сти јим“ наро дом. Док су ови први 
про да ва ли земљу Нем ци ма и пили по 
кафа на ма до бесве сти, о оном „про сти

јем“ наро ду, аутор каже да је био „врло 
госто љу бив и поштен и вре дан на послу 
као црв“. 

Тако је било до пред Први свет ски рат. 
Данас неће те виде ти да неко га гура ју 
коли ци ма из бир цу за, али сва ка ко се 
при ме ти ужур бан и вре дан народ, ста ри и 
мла ди, како иду за сво јим послом срдач
но поздра вља ју ћи позна ни ке. Иако у 
овом месту има око 12.000 ста нов ни ка и 

Акопостоји
веродостојан

показатељ
менталитета

становниканеког
местаињихових
приоритета,тоје

свакакошкола.Како
изгледом,такоисвим

онимштаможеда
пружи,алиипокаже

крозсвојеђакеи
запослене.Лаћарци

суозбиљно
схватилидасудеца

нашенајвећеблаго,да
нањимасветостаје,

тедаим,сходнотоме,
требапружити
иквалитетно
образовање

ШколауЛаћарку

НаташаЗец
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не могу сви сва ког да се сете у први мах, 
када име ном и пре зи ме ном пита те о 
неком, не мањ ка им ни срдач но сти ни 
топли не. То се нека ко увек пове зу је са 
мањим мести ма и овде се гости, макар и 
они у про ла зу, увек удоб но осе ћа ју.    

Ако посто ји веро до сто јан пока за тељ 
мен та ли те та ста нов ни ка неког места и 
њихо вих при о ри те та, то је сва ка ко шко
ла. Како изгле дом, тако и свим оним шта 
може да пру жи, али и пока же кроз сво је 
ђаке и запо сле не. Лаћар ци су озбиљ но 
схва ти ли да су деца наше нај ве ће бла го, 
да на њима свет оста је, те да им, сход но 

томе, тре ба пру жи ти и ква ли тет но обра
зо ва ње у усло ви ма достој ним буду ћих 
шам пи о на. 

Прва шко ла је овде поче ла са радом 
дав не 1733. годи не. Сада шња шко ла, 
има 6.240 ква дра та, у њој је 711 уче ни ка 
и 77 запо сле них, од тога шесна е сто ро 
учи те ља, а оста ло су настав ни ци и ван
на став но осо бље. На челу ове обра зов не 
уста но ве, која негу је хума ност и људ
скост пре све га, је Ната ша Зец, про фе
сор физич ког васпитања и дипло ми ра ни 
кине зи те ра пе ут, ско ро пуну деце ни ју. 

Лаћа рак, тако ђе, може да се похва
ли и умет нич ким душа ма које живе у 
њему. Јед на од њих је Иси до ра Ску
ра то вић, која је са сво је 23 годи не већ 
настав ни ца у Музич кој шко ли „Филип 
Вишњић“ у Шиду. Током шко ло ва ња 
била је сти пен ди ста више пута. Завр
ши ла је Факул тет музич ке умет но сти 
у Бео гра ду на сме ру музич ка педа го
ги ја, а тре нут но је на мастер сту ди ја
ма. 

У сло бод но вре ме поха ђа два хора. 
Члан је хора Сер би ка и Етно гру пе 
Срп ски дом. Рани је је ради ла као 
деч ји ани ма тор, а повре ме но сви ра 
по кафи ћи ма са оцем. Кла вир сви ра 
од сво је шесте годи не.

– Дола зим из музич ке поро ди це. 
Углав ном сви ра мо џез, поп и евер
грин. Ја сви рам кла вир, а тата ме 
пра ти на гита ри, обо је пева мо. Сва ки 
дан у нашој поро ди ци почи ње и завр
ша ва се са музи ком. Тата уста не први 
и ухва ти се гита ре или кла ви ра, а дан 
се завр ша ва са мојим слу ша њем 
музи ке или пева њем – каже Иси до ра, 
чије сестре се тако ђе баве музи ком. 

Њен при ја тељ Милан Клин цов 
тако ђе је умет нич ка душа, али је 
више окре нут ликов ној умет но сти и 
фото гра фи ји. У Лаћар ку је познат као 
момак који сли ка мура ле и тиме 
улеп ша ва њего ве ули це.

– Хтео сам макар нешто да учи ним 
за сво је место  да га улеп шам. Сли

кар Марио Кова че вић ми је пред ло
жио да зајед но осли ка мо један зид. 
Након тога, јави ле су се жеље да се 
осли ка ско ро цео Лаћа рак, само што 
је за то потреб но мно го вре ме на. 
Насли као сам пар мура ла, а један од 
мени нај зна чај ни јих је мурал Кара
ђор ђа, на углу Кара ђор ђе ве ули це – 
при ча Милан Клин цов. 

Од сред ње шко ле се бави црта
њем. Како каже, први рад му није био 

ни на папи ру ни на зиду, већ у гла ви, 
а онда је почео све да при ме њу је. 
Само ук је и ника да није ишао на 
било какве часо ве. Поред тога, 
Милан се бави и фото гра фи јом, а 
њего во око у ста њу је да уочи дета
ље које не види сва ко.  Иску сан је у 
обла сти ком пју тер ског црта ња и 
изра де логоа и при во ди кра ју сту ди је 
на Тех нич ком факул те ту у Зре ња ни
ну. 

Уметностуакцији

МиланКлинцов

УЛаћаркуимавише
спортскихклубова,
одкојихјенајстарији
ФудбалскиклубЛСК,
којијеосновандавне
1928.године,каоекипа
радникасапилане

Варда,штоје
истоименидео

Лаћарка

МладенСимић,РаткоЛађевац,ЈасминаЖабићиРаткоОпарушић
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– Оно што је спе ци фич ност наше шко
ле је да смо ми у јед ној ова квој орга ни за
ци ји, постав ци, шко ла која нај ви ше при
ме њу је рад са децом која има ју потре бу 
за инди ви ду а ли за ци јом и наши настав ни
ци су доби ли на одре ђе ном ква ли те ту 
кроз годи не. По инди ви ду ал ном обра зов
ном пла ну, за децу са потре бом да на 
дру га чи ји начин испра те наста ву и обра
зов не пла но ве од првог до осмог раз ре
да, при ла го ђе ном или изме ње ном, ради 
21 уче ник. Има мо и инди ви ду ал ни обра
зов ни план за уче ни ке који су посеб но 
нада ре ни и тален то ва ни и у сва кој гене
ра ци ји, раз ре ду, има мо бар по три чети ри 
таква уче ни ка. Тру ди мо се да их кроз 
так ми че ња про мо ви ше мо и даје мо ветар 
у леђа, како бисмо им пока за ли да је 
добро бити први међу јед на ки ма, нај бо
љи, тако да и они има ју сво је место овде, 
уз настав ни кадар који је обу чен и спре
ман да се укљу чи у све нови не, каже 
Ната ша Зец.         

Од ове годи не је у први и пети раз ред 
уве де на про јект на настав. То је један 
облик пред у зет ни штва, где се деца као у 
европ ским земља ма, обу ча ва ју од првог 
раз ре да да раз ми шља ју пред у зет нич ки. 
На при мер, напра ве се капе на часу тех
нич ког, орга ни зу је се вашар на ком ће 
роди те љи да купе те капе, после чега 
деца зара ђе ним нов цем купе нешто то 
им је потреб но у учи о ни ци, хаме ре на 
при мер, или мале огла сне табле. Учи мо 
их да раз ми шља ју у том сме ру, да им 
пред у зет ни штво увек буде у гла ви, каже 
дирек тор ка. 

Хума ни тар не акци је су нешто што је 
увек акцен то ва но у овој шко ли, кроз 
разно ра зне про јек те, као и раз вој ни план 
шко ле. Послед њих десе так годи на  су 
орга ни зо ва ли пре ко 20 разно ра зних 
хума ни тар них актив но сти, где су пома га
ли како деци којој је била потреб на 
помоћ, тако и дру гим шко ла ма. Када про
чи та ју у меди ји ма, или на неки дру ги 
начи ни дођу до сазна ња да је неком 
потреб на помоћ, шко ла се пре у сме ри на 
ту делат ност, кроз пред ста ве или  про
јект ну наста ву, да се са роди те љи ма 
зајед но при ку пи одре ђе на сво та нов ца.

– Пре чети ри пет годи на смо, на при
мер, има ли хума ни тар ну пред ста ву која 
се неко ли ко пута при ка зи ва ла у позо ри
шту и ску пи ли смо 90 хиља да дина ра. 
Купи ли смо учи о ни цу, сто ло ве и сто ли це 
шко ли у Боље ти ну, код Доњег Мила нов
ца, која је у попла ва ма оста ла без чита
вог свог дела. Тру ди мо се да раз ви ја мо 
хума ност и емпа ти ју код деце, није нај ва
жни је само обра зо ва ње, јер посто је и 
дру ге ства ри које чове ка чине чове ком, 
каже дирек тор ка. За Луку Жили ћа из 
Мар ти на ца шко ла је орга ни зо ва ла хума
ни тар ну жур ку, на којој су, тако ђе, при ку
пље на зна чај на сред ства.

Уче ни ци ма је на рас по ла га њу школ ска 
библи о те ка са пре ко једа на ест хиља да 
ква ли тет них насло ва, те ђаци уоп ште 
нема ју потре бу да иду у град ску библи о
те ку.

– Морам да се похва лим да има мо нај
бо љу школ ску библи о те ку у гра ду. Има мо 
све, од лек ти ре до деч је беле три сти ке, 
док од сва ке лек ти ре има мо по 30, 40 
при ме ра ка. У све ту интер не та и тех ни ке 
мора мо да се на аде ква тан начин поста
ви мо пре ма оно ме што у деци раз ви ја 
осе ћај за свет, каже Ната ша.

Што се тиче мате ри јал ног момен та у 
тако вели кој шко ле, у овим тешким вре
ме ни ма се дови ја ју на раз не начи не, кроз 
роди тељ ски динар, раз не про јек те и 
слич но.

– Јако нам је тешко да одр жа ва мо ту 
вели ку ква дра ту ру, али ту морам да 
похва лим савет роди те ља ове шко ле који 
је вео ма аги лан и сва ке годи не дого во ри
мо цифру на добро вољ ној бази, и од тог 
нов ца ради мо неке теку ће поправ ке, које 
није могу ће пред ви де ти у финан сиј ском 
пла ну, на при мер да ће нам се поква ри ти 
осве тље ње у дво ри шту. Пуно тога има да 
се ради, велик је про стор и ква дра ту ра, и 
јасно нам је да Гра ду није лако да се 
одра ди све што ста ви мо у финан сиј ски 
план, обја шња ва дирек то р ка. 

Вео ма ква ли тет на сарад ња са локал
ном зајед ни цом се састо ји у томе да шко
ла, по потре би, усту пи сво је про сто ри је 
за раз не мани фе ста ци је, а зауз врат им 

Ђур ђи ца Жив ко вић, по стру ци 
про гра мер, је на челу Етно удру же
ња Ђур ђе вак, које посто ји чети ри 
годи не и бро ји око 15 чла но ва. Баве 
се везом, штри ка њем, хекла њем, 
као и тка њем. Оно што је наро чи то 
инте ре сант но је руч на изра да народ
них ношњи и етно хаљи на, које од 
њих нару чу ју кул тур но умет нич ка 
дру штва и фол клор не гру пе, из 
земље као и ино стран ства. Уни кат не 
хаљи не се прво шију од шифо на, да 
би се потом укра си ле везом и хекла
ном чип ком. За изра ду јед не је 
потреб но око десет дана. Етно удру
же ње Ђур ђе вак има сво је Пре ло, 
чији један аспект је так ми чар ског 
карак те ра у изра ди руч них радо ва и 

спре ма њу кола ча, а глав ни су крив
ци и за мани фе ста ци ју Куј ни ца на 
шору, која пре тен ду је да поста не 
лаћа рач ки бренд.

– Тру ди мо се да сва ки комад бога
то укра си мо везом, лепом чип ком, 
не ради мо ништа повр шно, то је наш 
прин цип и зато нам је потреб но 
доста вре ме на за изра ду, али се 
труд увек испла ти, каже Ђур ђи ца и 
дода је да су чла ни це удру же ња 
углав ном у зре ли јим годи на ма.

– Нико од мла ђих се не нуди да то 
нау чи да ради, а сви се оду ше вља
ва ју радо ви ма и хва ле их. Ја, опет, 
то јако волим, мислим да не бих ни 
спа ва ла, само бих се тиме бави ла, 
каже Ђур ђи ца.

Израдауникатнеодеће

ЕтноудружењеЂурђевак

МиленаРодић
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локал на само у пра ва и удру же ња гра ђа на 
пома жу кроз купо ви ну настав них сред
ста ва која су им потреб на. Кроз роди тељ
ски динар и сарад њу са роди те љи ма 
тапа ци ра не су ско ро све сто ли це у шко
ли, а посто ји и сарад ња са Казне но
поправ ним заво дом, којом се обез бе ђу је 
фар ба ње сто ла ри је. 

– До Нове годи не ћемо да кон ку ри ше
мо код тур ске и јапан ске амба са де на 
про је кат за адап та ци ју фискул тур не сале 
и тоа ле та. Не може мо попра ви ти баш све 
одјед ном, некад иде боље, некад лоши је, 
али тру ди мо се и не оду ста је мо  то је 
мото, речи су дирек тор ке. Ова шко ла која 
сле де ће годи не сла ви 40 годи на рада у 
тој згра ди.

У Лаћар ку има више спорт ских клу бо
ва, од којих је нај ста ри ји Фуд бал ски клуб 
ЛСК, који је осно ван дав не 1928. годи не, 
као еки па рад ни ка са пила не Вар да, што 
је исто и ме ни део Лаћар ка. Ту се два де се
так годи на нала зио ста ди он клу ба, док му 
није доде ље на земља на којој се сад 
нала зи. Ста ди он има капа ци тет за око 
300 гле да ла ца. Клуб се тре нут но так ми чи 
у 4. вој во ђан ској лиги. По речи ма пред
сед ни ка клу ба, Рат ка Лађев ца, пуно 
одра слих и деце је заин те ре со ва но за 
тре нин ге и стал но дола зе нови чла но ви. 
У овом момен ту шко ла фуд ба ла бро ји 
пре ко сто чла но ва и тај број стал но 
расте.

– Вели ку помоћ има мо од Гра да Срем
ска Митро ви ца, као и број них спон зо ра у 
селу. Тре нут но први тим има лоши је 
резул та те. Мла ђе кате го ри је су одлич не. 
Бит но је да што више деце скло ни мо са 
ули це, да тре ни ра ју не само фуд бал, већ 
било који дру ги спорт, као и да дола зе и 
да нави ја ју, како би се спорт у Лаћар ку 
ома со вио, каже Лађе вац.

Тре нер каде та, Дар ко Опа ру шић, иста
као је пода так да доста деча ка из гра да 
дола зи у Лаћа рак на тре нин ге, што 
довољ но гово ри о ква ли те ту рада овог 
спорт ског клу ба и њего вих тре не ра.

Мла ден Симић је тре нер пио ни ра и 
мла ђих кате го ри ја. 

– Нај ва жни ја ствар за мене, као тре не
ра, је да деца ужи ва ју у спор ту којим се 
баве, јер тиме поста ју редов ни на тре
нин зи ма, каже Симић. Он се, тако ђе, 
поно си чиње ни цом да код њих тре ни ра ју 
и деца из гра да, исти чу ћи како је ипак 
теже ићи сусед но место на тре нин ге, него 
одра ди ти тре нинг негде у бли зи ни.

Афир ма ци ји Лаћар ка ће, како кажу 
наши саго вор ни ци, сва ка ко допри не ти и 
Жен ски фуд бал ски клуб „ЛСК“, који је 
осно ван сеп тем бра ове годи не и одмах 

почео с тре нин зи ма. Како је жен ски фуд
бал данас тренд у све ту, осни ва ње ова
квог клу ба пред ста вља вели ки напре дак, 
при том, допри но си раз би ја њу пред ра су
да  о жена ма у фуд ба лу, о чему све до чи 
све већи број заин те ре со ва них девој чи
ца.  

–   Има мо пет на е стак девој чи ца које су 
задо вољ не и воле да тре ни ра ју. Неке од 
њих су биле заи ста упор не да убе де 
роди те ље да поч ну да тре ни ра ју фуд бал. 
На иде ју да осну је мо ЖФК смо дошли 
јед ног јутра, уз кафу, са пред сед ни ком 
ЛСК, јер смо мисли ли да нам је потре бан 
такав клуб, наро чи то отка ко су се Сре ми
це рас па ле, каже Јасми на Жабић, пред
сед ник ЖФК ЛСК.

С обзи ром да су ста нов ни ци отво ре ни 
за раз не нови те те, а уз то има и мла дих 
људи који ма није тешко да раде, послед
њих неко ли ко годи на зажи вео је аеро бик, 
у режи ји Миле не Родић, која је дипло ми
ра ла на Факул те ту спор та и физич ког 
вас пи та ња у Новом Саду. Како није успе
ла да се запо сли у шко ли, покре ну ла је 
соп стве ни посао, спорт ску орга ни за ци ју 
Fit lady, у чему је успе шна већ чети ри 
годи не и сма тра да је иско ри сти ла сво ју 
дипло му, с обзи ром на то да је сту ди ра ла 
на сме ру рекре а ци ја.

 – По поврат ку са сту ди ја је усле ди ло 
раз о ча ре ње, схва тиш да немаш ника кву 
под ло гу за даљи живот, вра тиш се кући 
код роди те ља, уви диш да тако не можеш 

да живиш и решиш да себи напра виш 
посао. Кре неш у све то без ика квих 
финан си ја, само са вели ким срцем. Прво 
сам сми шља ла тре нин ге за које ми сред
ства за вежба ње нису била потреб на, 
онда сам купо ва ла мало по мало, дода
ва ла, вре ме ном диза ла то на виши ниво. 
Сма трам да су сада ти тре нин зи у ран гу 
оних у вели ким фит нес цен три ма, о чему 
имам поврат ну инфор ма ци ју од сво јих 
пола зни ка. Поче ла сам у Лаћар ку, касни
је је кре ну ло у Мар тин ци ма, Ерде ви ку, 
Митро ви ци. Сада имам пет гру па, од по 
два де се так пола зни ка. На тре нин зи ма 
жене, осим физич ког фак то ра који је 
видан и дола зи сам по себи, има ју и пси
хич ку релак са ци ју. Разних су ста ро сних 
доби, од девој чи ца од 18 годи на, до жене 
од 68 годи на, која је већ три годи не при
сут на на сва ком тре нин гу. Има ла сам 
помоћ Месне зајед ни це, која ми је усту
пи ла про сто ри је које смо адап ти ра ли, 
пошто су били лоши усло ви за рад, 
нисмо има ли чак ни гре ја ње.

Миле на ради актив но са сво јим пола
зни ца ма. Ово је посао који воли и по свој 
при ли ци ће наста ви ти још даље и успе
шни је.

Ауто ме ха ни чар Јови ца Петро вић је 
насле дио сер вис од оца и наста вио поро
дич ни посао. Како каже, увек се нађе 
вре ме на за спорт. Запра во, он је један од 
осни ва ча Фуд бал ског клу ба Поле та рац 
из Лаћар ка, који се од 2014. годи не так
ми чи у град ској лиги. Када је реч о кул
тур ном живо ту мла дих људи у Лаћар ку, 
он је мишље ња да тре ба више пора ди ти 
на разно вр сно сти садр жа ја.

–  Потреб но нам је више кул тур них 
садр жа ја, не да се сло бод но вре ме мла
дих сво ди само на бора вак у кафи ћи ма. 
Ми смо има ли иде ју да осну је мо јед но 
хедо ни стич ко удру же ње, без ика квог про
фи та, где би мла ди дола зи ли да се дру
же, игра ју пика до и слич но. Ту би мла ди 
ква ли тет ни је про во ди ли сво је вре ме, 
каже Јови ца и дода је да има дост људи 
који су без посла, те због тога има ју мало 
воље за неке дру ге ства ри, али се нада 
да ће све то бити у реду. 

ТамараСивчев

Хтео сам макар нешто да учиним за своје
местодагаулепшам.СликарМариоКовачевић
мијепредложиодазаједноосликамоједанзид.
Наконтога,јавилесусежељедасеосликаско
роцеоЛаћарак,самоштојезатопотребномно
го времена.Насликао сампармурала, а један
одменинајзначајнијих јемуралКарађорђа,на
углу Карађорђеве улице – прича Милан Клин
цов

ЈовицаПетровић
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КУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА

„КраљПетарПрви“уРуми
При ка зи ва ње фил ма 

„Краљ Петар Први“ режи
се ра Петра Ристов ског, 

запо че ло је 5. децем бра. Филм 
је посве ћен Првом свет ском 
рату, вели ком стра да њу срп ске 
вој ске и наро да, који су се, пре
ко Алба ни је, кре та ли ка Крфу, а 
све то је испри ча но кроз потре
сне поје ди нач не људ ске суд би
не.

У био ско пу рум ског Кул тур ног 
цен тра, при ка зи ва ње је запо
че ло 13. децем бра. Пред број
ном публи ком, прве вече ри су 
се покло ни ли режи сер Петар 
Ристов ски, Лазар Ристов ски, 
у уло зи кра ља Петра, Дани ца 
Ристов ски, глу ми ствар ни лик 
Макре не Спа со је вић, која тра жи 
сво га сина и мали Иван Вујић, 
који игра уло гу Мом чи ла Гаври
ћа, нај мла ђег под о фи ци ра на 
све ту, којег је вој во да Живо јин 
Мишић, на Кај мак ча ла ну 1916. 
годи не, у десе тој годи ни уна
пре дио у чин под на ред ни ка.

Дани ца Ристов ски је рекла 
рум ској публи ци, да је лик који 
тума чи, аутен ти чан, а Макре ни 
и њеном поги ну лом сину, краљ 
Петар Први је, после рата, 
поди гао спо ме ник.

 – Она је пара диг ма свих мај
ки, које су у рату изгу би ле сво
је нај ми ли је. Било ми је вео ма 
тешко да поми рим у себи уло
гу глу ми це и уло гу мај ке реди
те ља, који режи ра овај филм. 
Раде ћи са Петр ом, сву сво ју 
љубав пре ма њему сам желе ла 
да дам, и пре ма њему, уло зи, 
али и целом про јек ту. Надам се 
да ће овај филм доћи до ваших 
срца, што је наш нај ве ћи зада
так – рекла је Дани ца.

 – Ми смо у овај филм уло
жи ли све што зна мо и све што 
има мо. Краљ Петар Први је 
изу зе тан лик, краљ и човек, 
пре све га, зато га је народ и 
волео. Са наро дом и вој ском 

је про шао ту албан ску гол го ту, 
ту јед ну антич ку при чу. Игра ти 
кра ља Петра и исто риј ске лич
но сти није лако, зато што сва
ко има сво ју пред ста ву о томе. 
Када сам почео да спре мам 
ову уло гу, схва тио сам да врло 
мало знам о њему, тако да ми је 
било вели ко задо вољ ство да то 
истра жу јем и саве ту јем вам, да 
овај филм при ми те отво ре ног 
срца. Наро чи то смо поно сни и 
што ово јесте један визу ел
ни спек такл, али и спек такл са 
душом, а то је оно нај вред ни је у 
овом фил му – пору чио је Лазар 
Ристов ски, и додао, да га посеб
но раду је што у публи ци види 
мла де људе.

 – На неки начин, овај филм 
је нај ви ше и упу ћен њима, јер 
мла ди ма је и било оне мо гу ће
но, да тај део срп ске исто ри је 
нау че – казао је Лазар Ристов
ски.

Режи се ру Петру Ристов ском 

ово је први филм. 
– Сви смо ради ли овај филм 

са вели ком одго вор но шћу пре
ма теми, и про те кле две годи не 
наших живо та, ми смо дали за 
овај филм. Са јед ним вели ким 
енту зи ја змом смо ушли у овој 
про је кат, зна ју ћи да пра ви мо 
филм о нашим слав ним пре ци
ма, јуна ци ма, који су и у нај те
жим тре ну ци ма били досто јан
стве ни – иста као је Петар.

Мла ђа ни Иван Вујић је рекао, 
да је њему било нај ин те ре сант
ни је, али и нај те же, на Ста рој 
пла ни ни, где се сни ма ло повла
че ње пре ко Алба ни је. 

Рума је била осми град у 
којем је при ка зан филм, после 
бео град ских пре ми је ра, па смо 
Лаза ра Ристов ског пита ли, на 
какав је при јем наи шао филм 
код публи ке. 

– Може мо да каже мо да је 
сву да, где смо до сада били, 
филм при мљен на један изу зе

тан начин. Раз ло зи су сва ка ко 
то, што је ово тема која зани ма 
гле да о це у Срби ји, затим, што 
су чули да је овај филм ура ђен 
дру га чи је у одно су на рани је 
фил мо ве са том темом, он је 
вели ки визу ел ни спек такл али 
са душом, где су глав ни јуна
ци емо тив но пове за ни. Лико ви 
су ура ђе ни инте ре сант но, ту 
је Макре на која сину носи те 
чуве не чара пе, ту је мали Иван 
Вујић који игра чуве ног Гаври ћа, 
исто риј ски лик, ја играм кра ља 
Петра. Сви ти лико ви су живо
пи сно пред ста вље ни и публи ка 
нас сву да са радо шћу доче ку је 
– рекао нам је Лазар Ристов ски.

Пита ли смо и Петра, да ли 
је осе ћао посеб ну одго вор ност 
због теме, јер ово није само 
умет нич ко дело, нити се тако 
гле да, него омаж Вели ком рату, 
који је био и вели ка побе да и 
вели ко стра да ње срп ског наро
да. 

 – Била је вели ка одго вор
ност, сва ко је имао нека оче
ки ва ња како ће овај филм да 
одго во ри на њихо ва пита ња. 
Мало је један филм, да испри ча 
све о Вели ком рату и Срби ји у 
том рату. Ово је први филм на 
ту тему, а оно што је нај ва жни
је је да смо напра ви ли филм 
који при ка зу је повла че ње пре
ко Алба ни је, да смо при ка за
ли обич не срп ске вој ни ке, баш 
она кве какви они јесу били. 
Публи ка каже да смо пого ди ли 
мен та ли тет тих људи, њихов 
морал ни кодекс, систем вред
но сти и да је то оно нај вред ни је 
у овом фил му – рекао је Петар 
Ристов ски.

За све оне, који нису погле
да ли филм, да каже мо да је 
сни мље на и сери ја од десет 
епи зо да, које ће се еми то ва ти 
наред не годи не на РТС. С.Џ.

Глумциирежисерпредрумскомпубликом

Кадаризфилма
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НОВАПОСТАВКАУГАЛЕРИЈИ„САВАШУМАНОВИЋ“

Шидскипејзажи

Гале ри ја сли ка „Сава Шума но вић“ у 
Шиду, по ко зна који пут обра до ва ла 
је све оне који воле и пошту ју ства

ра лач ки опус вели ког сли ка ра. У петак, 
14. децем бра отво ре на је изло жба Шид
ски пеј за жи. Ни снег, који је падао, није 
спре чио Шиђа не, да при су ству ју отва ра
њу нове постав ке у Гале ри ји.

 Весна Буро је вић, дирек тор ка ове уста
но ве  кул ту ре од наци о нал ног зна ча ја, 
обра ти ла се посе ти о ци ма и изне ла неко
ли ко пода та ка:

–  Кад каже мо шид ски пеј заж, прво 
поми сли мо на шид ску цркву зими, то 
је та сли ка коју сви има мо пред очи ма. 
Темат ска изло жба за ову годи ну је шид
ски пеј заж Саве Шума но ви ћа. Ми смо 
се као и увек потру ди ли да анга жу је мо 
нај бо ље сарад ни ке, са нама су аутор 
ката ло га и изло жбе Жана Гво зде но вић, 

музеј ски савет ник, која је деце ни ја ма 
води ла збир ку Наци о нал не умет но сти у 
Музе ју савре ме не умет но сти у Бео гра
ду, а рецен зент целог про јек та је Љуби
ца Миљ ко вић, музеј ски савет ник. Тешко 
је било ода бра ти 40 сли ка, али про стор 
нас је огра ни чио. У Гале ри ји се нала зи 
170 сли ка на тему пеј са жа. Било је јако 
тешко ода бра ти сли ке за ову изло жбу, 
рекла је Буро је вић.

 О Сави ним пеј за жи ма гово ри ла је и 
Жана Гво зде но вић:

– Сави ни пеј за жи су изу зет но попу лар
ни и сви мисли мо да све зна мо о њима. 
Тек кад поч не мо детаљ ни је да их посма
тра мо, види мо да садр же више сло је ва 
и да има више зна че ња. Раде ћи на овој 
изло жби кроз тему пеј за жа, виде се и 
број не под те ме које са собом носе неку 
посеб ну пору ку. Наме ће се тема путе ви 

и хори зон ти, тема све тло сти. Посеб на 
тема су и Сави на жит на поља, која су с 
јед не стра не знак пре по зна ва ња Сави
ног сли кар ства. Посеб на тема је веза на 
и за дана шњи дан, а то су шид ски сне го
ви, рекла је Жана Гво зде но вић.

Љуби ца Миљ ко вић, која је отво ри ла 
изло жбу каже:

–  Лепо та у Сави ном сли кар ству је 
упра во то, што стал но откри ва мо нешто 
ново. Сли ка је увек неза вр ше ни сим
бол. Сава Шума но вић је умет ник, који је 
ства рао при род ну сли ку и зато је Сави но 
дело сви ма зани мљи во. И не само људи
ма који зна ју шта је сли кар ство. Зато га 
воле и људи који има ју само неку инту и
ци ју о сли кар ству. Сави но дело нуди увек 
нешто ново, иста кла је рецен зент.

 Изло жба ће бити отво ре на за посе ти о
це у наред на два месе ца. Д.Попов

ВеснаБуројевић Посетиоцинаизложби

ГАЛЕРИЈА„ЛАЗАРВОЗАРЕВИЋ“

Лазармеђуученицима
У субо ту, 15. децем бра, у гале ри

ји „Лазар Воза ре вић“ у Срем ској 
Митро ви ци отво ре на је изло жба 

сли ка Лазар међу уче ни ци ма. До кра ја 
мар та сле де ће годи не, сви љуби те љи 
сли кар ства биће у при ли ци да виде 24 
изло же на дела послед ње кла се сту де
на та Лаза ра Воза ре ви ћа са Ака де ми је 
ликов них умет но сти у Бео гра ду.

Пре ма речи ма дирек то ра гале ри је 
Мила на Марин ко ви ћа, ово је при ли ка 
да се очу ва умет нич ко ства ра ла штво 
Лаза ра Воза ре ви ћа, као кул тур но бла го 
Срем ске Митро ви це.

– Ова изло жба пре све га тре ба да 
пока же какав је Лаза био као педа гог, 
какво је изу зет но зна ње пре нео на сво је 
уче ни ке и коли ко су то зна ње њего ви они  
испо што ва ли и уне ли у сво је умет нич ке 
радо ве. Могу да кажем да су то име на не 
само позна та у Срби ји, већ и ван наших 

гра ни ца и нама је част и задо вољ ство 
да су они били са нама – рекао је Милан 
Марин ко вић.

Чедо ми ру Васи ћу, Лазар Воза ре вић 
био је про фе сор пре чита вих пола века. 

– На Ака де ми ји ликов них умет но сти 
про вео је само седам годи на, тако да је 
кроз њего ве руке про шло само 60 сту де
на та. Један број тих сту де на та, које сам 
успео да нађем је са вели ким задо вољ
ством и оду ше вље њем при хва тио да 
изла же на изло жби ова кве врсте, где би 
сту дент ски радо ви били зајед но са радо
ви ма про фе со ра – иста као је Чедо мир 
Васић.

Изло жба Лазар међу сту ден ти ма прва 
је у циклу су изло жби посве ће них живо
ту и делу Лаза ра Воза ре ви ћа, а, како 
је наја вље но, изло жбе посве ће не овом 
умет ни ку од сада ће бити орга ни зо ва не 
сва ке годи не. Н.М.

МиланМаринковић
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Наградауправеруке

Децем бар ски Змај да ни, 
мул ти ме ди јал ни про
је кат Зма је вих деч јих 

ига ра у Новом Саду,  тра ја
ли су од 3. до 7. децем бра. 
Мани фе ста ци ја се одр жа ва 
у част рођен да на вели ког 
песни ка Јова на Јова но ви ћа 
Зма ја. Змај да ни су мул ти ме
ди јал ни про гра ми за децу и 
мла де, а цен трал ни део про
гра ма чини Фести вал моно
дра ме за децу.

 На овој све ча но сти уру чу
ју се награ де: „Раде Обре
но вић“, ауто ру нај бо љег 
рома на за децу и мла де 
у про те клој про дук циј ској 
годи ни и Сигри друг, нај у
спе шни јим оства ре њи ма на 
Фести ва лу моно дра ме за 
децу. На овом фести ва лу 
сво је умет нич ке мини ја ту
ре изве ло је, по соп стве ним 
или тек сто ви ма дома ћих 
писа ца за децу и дра ма тур
га, пето ро глу ма ца: Цве тин 
Ани чић, Нико ли на Спа сић, 
Вла ди мир Мак си мо вић, 
Ксе ни ја Митро вић, Мили
ца Шеће ров, по тек сто ви
ма Весне Алек сић, Еми ли
је Рил ке, Весне Ћоро вић 
Бутрић, Биља не Мар ко вић 
Јев тић и Цве ти на Ани чи ћа. 
Ани ма тор Фести ва ла била 
је глу ми ца и лут кар ка Сане
ла Мило ше вић.

 Награ ду за нај бо ље умет
нич ко оства ре ње у цели ни, 

на 27. Фести ва лу моно дра
ме за децу, добио је Цве
тин Ани чић за моно дра му  
Сим фо ни ја у Фдуру или ти 
мала лек ци ја про тив шун
да. У жељи да нај мла ђе, 
који су сва ко днев но изло же
ни музи ци за коју се некад, 
у јед ној сада непо сто је ћој 
земљи пла ћао порез  дакле 
нешто што нема неке музич
ке вред но сти,  усме ри ка 
пра вим вред но сти ма у овој  
умет но сти, наста ла је ова 
нео бич на моно дра ма. Моно
дра ма, као акци ја у бор би за 
пра ве мело ди је.

  Данас, када нас бом
бар ду ју меди ји са раз ном 
врстом музи ке попут, како 
и сам лик Скар ла ти ја каже, 
музи ком која је казна за уши, 
нај мла ђи врло лако поста ју 
плен шун да. Њихов осе ћај 
за пра ву вред ност и ква
ли тет музи ке је пољу љан, 
раз не еми си је сум њи вог 
музич ког садр жа ја чак има
ју и  неку врсту зло у по тре бе 
деце, јер оце њу ју децу која 
пева ју музи ку непри ме ре ну 
њихо вим годи на ма, али све 
те еми си је опста ју из пот пу
но неја сног раз ло га, веро
ват но доно се вели ку гле
да ност, а гле да ност доно си 
паре. И то је та врста трго
ви не, а ми у заблу ди, веру је
мо да од наше тален то ва не 
деце пра ве вели ке умет ни ке 

или ти зве зде, а уства ри пра
ве се шундпева чи, морал
но пољу ља ни.  Нарав но, 
оправ да ва се све савре
ме ним добом у којем живи
мо. И Доми ни ко Скар ла
ти, Моцарт, Бето вен и Бах, 
пола ко одла зе у забо рав и 
поста ју музи ка која, како је 
јед на истак ну та естрад на 
умет ни ца изја ви ла, музи ка 
сма ра ња.

Савре ме на шундмузи
ка делу је на слу ша о це 
агре сив но и узне ми ру

ју ће, док је кла сич на музи ка 
ком по но ва на за опу шта ње  и 
бла гост. Кроз моно дра му, на 
један коми чан начин, Скар
ла ти обја вљу је рат шун ду, 
који је у ком ши лу ку  и  децу 
при пре ма и обу ча ва за тај 
напад и вели ку бор бу. Њихо
во оруж је су инстру мен ти 
вио ли не, вио ле, фла у те, 
хар фе.  Да ли ће Скар ла ти 
побе ди ти дана шњу савре
ме ну музи ку, одно сно шунд, 
не зна мо, али веру је мо да ће 
деца нау чи ти, да рас по зна ју 
шта је то музи ка за одмор 
душе и мир тела  каже  Цве
тин Ани чић, који је напи сао 
текст, ура дио сце но гра фи ју, 
режи ју и нарав но, глу мио. 

Костим је ура ди ла Или ја
на Оре шча нин. Пред ста ва 
је наста ла у Кул тур нообра
зов ном цен тру Шид.

Д.Попов

ЦветинАничић

ХКПД„МАТИЈАГУБЕЦ“

Концерт
зајубилеј

Вели ким годи шњим кон цер
том Там бу ра шког орке стра, који 
је одр жан 15. децем бра у Кул
тур ном цен тру, обе ле же но је 
115 годи на непре кид ног посто
ја ња ХКПД „Мати ја Губец“ из 
Руме. Госте и публи ку поздра
вио је Зден ко Ланц, пред сед ник 
овог дру штва, а потом су там бу
ра ши и соли сти Душан Сту пар, 
Ката ри на Ата нац ко вић и Мари
ја Ратан чић, изве ли свој тра ди
ци о нал ни кон церт пово дом 
јуби ле ја. У дру гом делу кон цер
та пред рум ском публи ком су 
насту пи ли гости, чла но ви КУД 
„Мати ја Губец“ из Сла вон ског 
Коба ша. Реч је о кул тур но умет
нич ком дру штву које посто ји од 
1969. годи не, а у свом саста ву 
има фол клор ни ансамбл, там
бу ра шки орке стар, певач ки 
збор и дечи ји ансамбл. Покро
ви те љи овог кон цер та су били 
Општи на Рума и Веле по слан
ство Репу бли ке Хрват ске у Бео
гра ду. С.Џ.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Отворено
клизалиште

Кли за ли ште на Тргу Ћире 
Миле ки ћа у Срем ској Митро ви
ци, отво ре но је у субо ту, 15. 
децем бра. Све ча ном чину отва
ра ња при су ство ва ла је заме ни
ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић, а ово го ди шњу 
кли за ли шну сезо ну отво рио је 
мали гра до на чел ник Вука шин 
Пуђа, који је иско ри стио при ли
ку да позо ве на кли за ње све 
заин те ре со ва не и није крио 
оду ше вље ње. 

Пре ма речи ма заме ни це гра
до на чел ни ка Све тла не Мило ва
но вић, кли за ли ште у Срем ској 
Митро ви ци већ је пре ра сло у 
тра ди ци ју, а након њего вог 
отва ра ња, сва при сут на деца 
могла су да се кли жу пот пу но 
бес плат но. У скло пу про гра ма, 
за нај мла ђе је упри ли че на и 
мани фе ста ци ја под нази вом 
Дис кокли ско. 

Цена кли за ња оста ла је 
непро ме ње на, и за сат и по вре
ме на изно си 150 дина ра, у које 
је ура чу на то и кори шће ње кли
заљ ки. Н.М.
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Кораккаостварењусна
У уто рак 11. децем бра  у 

Гале ри ји „Лазар Воза
ре вић“ Сара Нико лић, 

уче ни ца тре ће годи не Музич
ке шко ле „Петар Крањ че вић“ 
у Срем ској Митро ви ци, одр
жа ла је кон церт. Са сво јим 
гостом Огње ном Нико ла је ви
ћем (гита ра) и пија нист ки
њом Дамја ном Ћук публи ку 
је води ла кроз музи ку баха, 
Шубер та, Деби си ја ... 

Сара је још одма ле на 
поче ла да сви ра фла у ту, тач
ни је од дру гог раз ре да 
основ не шко ле из здрав стве
них раз ло га. Од тада та 
љубав не пре ста је. Издво ји
ла се сво јим тален том и сво
је зна ње наста ви ла да про
ши ру је у кла си про фе со ри це 
Ире не Милић. Како и сами 
Сари ни пре да ва чи кажу, у 
њој су пре по зна ли тале нат и 
оно нешто што је издва ја од 
оста лих. Она већ сада изво
ди са мно го само по у зда ња 
ком по зи ци је које сви ра ју сту
ден ти на музич ким ака де ми
ја ма. Такав про грам је био и 
на овом кон цер ту, а Сара је 
пре за до вољ на сво јим сви ра
њем и реак ци јом публи ке.

– Вео ма сам задо вољ на 
кон цер том вече рас. Ути сци 
су јако добри. Мислим да 
сам добро сви ра ла и да сам 
успе ла да сво јом извед бом 
допрем до публи ке.

Како и сама каже, за успех 
није дово љан само тале нат, 
већ и вежба ње и упор ност. 

– За успех у умет но сти 
важан је тале нат, али то није 
једи но. Потреб но је мно го 
вежба ња, одри ца ња и упор
но сти. То није лако, али на 
кра ју је одли чан осе ћај када 
имаш кон церт и схва тиш да 
си добро сви рао и да си 
дота као публи ку. 

Подр шку увек нала зи у 
поро ди ци и то јој вео ма зна
чи. Они су ту увек на њеним 
кон цер ти ма и у сва ком тре
нут ку. Про фе си о нал ну пот
по ру нала зи код про фе со ри
це Ире не Милић која је пра
ти од почет ка. 

– Од сво је про фе со ри це 
Ире не Милић, којој сам без
мер но захвал на, нау чи ла 
сам мно го. Она је увек моја 
подр шка. С дру ге стра не, 
када ми је тешко и када сам 
у неком тре нут ку поми шља
ла да оду ста нем, моја поро
ди ца је увек ту. То ми мно го 
зна чи. 

Мотив за сви ра ње Сара 

про на ла зи у пре но ше њу 
емо ци ја публи ци.

– Када сви рам, желим да 
сво ја осе ћа ња пре не сем 
сва кој осо би у публи ци, да 
их дотак нем. Мислим да то 
пости жем, вео ма је важно 
уне ти осе ћа ња и себе у оно 
што радиш. Људи ће то кад
тад пре по зна ти. 

Сара, иако је мла да, схва
та да је пут који је иза бра ла 
тежак и да код нас умет ност 
није при мар на. Наво ди да је 
тешко бави ти се кла сич ном 
музи ком у Срби ји где се 
мало ула же у умет ност уоп
ште.

– У вре ме када су код нас 
неки дру ги уку си у првом 
пла ну, када се не ула же у 
ква ли тет, него у про ла зне 
ства ри, тешко је опста ти. 
Међу тим, ја нећу оду ста ти. 
Ако и будем у неком тре нут
ку у живо ту мора ла да пра
вим ком про ми се, то неће 
бити гран дов ска музи ка, већ 
нека дру га. На при мер, џез 
или нешто слич но. 

Мла да фла у тист ки ња је 
осво ји ла вели ки број награ
да и стал но се уса вр ша ва, 
како у Срби ји, тако у ино
стран ству. Послед њи семи

нар на којем је била је био у 
Хам бур гу. Тамо је про ве ла 
две неде ље, упо зна ла музи
ча ре из раз ли чи тих кра је ва 
све та, посе ћи ва ла кон цер те 
музи ча ра који су позна ти у 
све ту кла сич не музи ке. 
Нарав но, нај ви ше јој је зна
чи ло то што је ради ла са 
позна тим про фе со ром 
Патри ком Гало и сом. Тако ђе, 
Сара је захвал на митро вач
кој локал ној само у пра ви која 
је издво ји ла новац за пут у 
Хам бург. 

– То иску ство је било вео
ма важно за мене. Моја про
фе со ри ца Ире на је виде ла 
да се лет ња шко ла одр жа ва 
и одлу чи ли смо да поша ље
мо при ја ву. Након неког вре
ме на, доби ли смо одго вор и 
пут у Хам бург је био изве
стан. Тамо сам доби ла нове 
иде је и нау чи ла мно го ства
ри. Про фе сор је био изу зет
но посве ћен нама, чула сам 
још јед но мишље ње о мојим 
извед ба ма. Општи на је пла
ти ла кар ту и ја сам изу зет но 
захвал на на томе, јер сва 
финан си ра ња за уса вр ша ва
ња сами издва ја мо, рекла је 
Сара Николић.

З.Поповић

СараНиколић

ПРОМОЦИЈА

25.Сунчанисат
У четвр так, 13. децем бра у 

пре пу ној Гале ри ји “Лазар 
Воза ре вић” у Срем ској 
Митро ви ци про мо ви сан је 25. 
број часо пи са за нау ку, умет
ност и кул ту ру, Сун ча ни сат. 
Часо пис који посто ји већ 
четврт века, публи ци су пред
ста ви ли глав ни и одго вор ни 
уред ник проф. др Сла ђа на 
Милен ко вић, чла но ви уред
ни штва проф. др Ненад 
Лема јић  и Зори ца Мишче
вић, исто ри ча ри умет но сти 
Весна Мариц ки Осто јић и 
Мари ја Вуру на, сли кар ка 
Ште фи ца Радо ва нов. Про
грам су умет нич ки обо га ти ли 
хор Сир ми ум кан то рум и 
кан та у тор ка Тодо ра Сто ји но
вић Вуч ко вић. 

Овим пово дом, дирек тор 
Уста но ве за него ва ње кул ту
ре Срем, која изда је часо пис, 
Душан Дрча, иста као је да 
Сун ча ни сат, поред фести
ва ла бесед ни штва, ова кул
тур на уста но ва једва чека да 
при ка же сугра ђа ни ма. 

 Од првог до 25. бро ја 
оста ли смо дослед ни, те 
гово ри мо о Срем ској Митро
ви ци, Митров ча ни ма, ширем 
Сре му и сигур но да нисмо 
могли боље да завр ши мо 
годи ну него про мо ци јом овог 
изда ња. Уред ни штво је уло
жи ло вели ки напор, а оно што 
бих још желео да нагла сим о 
овом изда њу, можда нема 
вели ке везе са кул ту ром и 
умет но шћу, али бит но је што 
су спо ме ну та два вели ка зда
ња које је Град ура дио, базен 
и под во жњак, који су нам сви
ма олак ша ли и улеп ша ли 
живот, рекао је Дрча. Т.С.

Пронађена
марихуана

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва, у 
сарад њи са над ле жним тужи
ла штви ма, у више одво је них 
акци ја у циљу сузби ја ња трго
ви не нар ко ти ка ухап си ли су 
10 осо ба, док су про тив још 
пет под не те кри вич не при ја ве 
у редов ном поступ ку. Оду зе то 
је 16,7 кило гра ма мари ху а не, 
356 табле та екста зи ја и мања 
коли чи на амфе та ми на. 

У Срем ској Митро ви ци 
ухап шен је С. Л. (1998) због 
посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело нео
вла шће на про из вод ња и ста
вља ње у про мет опој них дро
га. При ли ком пре тре са ста на 
осум њи че ног про на ђе но је 
350 гра ма мари ху а не.
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Оружјенашихпобеда
У четвр так, 13. децем бра, 

у библи о те ци „Гли го ри је 
Воза ро вић“ одр жа на је про
мо ци ја књи ге Срп ска вој
ска  оруж је наших побе да 
19141918, ауто ра Бра ни
сла ва В. Стан ко ви ћа. 

Про гра му су, поред ауто
ра, при су ство ва ли сли кар 
и тео ре ти чар умет но сти 
Радо ван Мира зо вић, исто
ри чар Мио драг Гајић и 

кустос Све тлан ка Милу ти
но вић, а гово ри ло се о исто
ри ја ту вој не опре ме Кра ље
ви не и Кне же ви не Срби је.

Бра ни слав В. Стан ко вић 
аутор је већег бро ја струч
них тек сто ва из обла сти 
нао ру жа ња и вој не исто ри је 
у дома ћим и стра ним публи
ка ци ја ма, а послед њих 20 
годи на ради у Народ ном 
музе ју у Шап цу. Н.М.

ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈРУМА

МотивизаразгледницеизРуме
По тра ди ци ји, изло

жбу радо ва наста лих 
на Ликов ној коло ни ји 

Бор ко вац, Зави чај ни музеј 
орга ни зу је у децем бру.

Тако је било и ове годи
не, па је изло жба радо ва са 
46. Ликов не коло ни је отво
ре на 13. децем бра. Рум ска 
публи ка је том при ли ком 
могла да види вели ки број 
сли ка са моти ви ма Руме, 
али и сазна да је Јан Ага р
ски из Ста ре Пазо ве, ово
го ди шњи добит ник Пла ке те 
„Мили вој Нико ла је вић“, која 
под ра зу ме ва и само стал ну 
изло жбу награ ђе ног умет
ни ка. 

О добит ни ку је одлу чи вао 
жири, саста вљен од исто
ри ча ра умет но сти и то су:  
Јован ка Сто лић, Анђел ка 
Сто ја ко вић и Ђор ђе Сто
ја но вић. Изло жбу је отво
ри ла Бра ни сла ва Коње
вић, дирек тор ка Зави чај ног 
музе ја, која је под се ти ла, да 
је тема ово го ди шње Ликов
не коло ни је била мотив за 
рум ске раз глед ни це.

 – На ових 25 сли ка може
те виде ти пре ле пе моти ве, 
који ће се наћи на рум ским 
раз глед ни ца ма. Тако радо ве 
наста ле на коло ни ји, може 
да види знат но већи број 
гра ђа на, него да само буде 
изло жба, а потом се сли ке 

сме сте у наше депое – каже 
Бра ни сла ва Коње вић.

Анђел ка Сто ја ко вић, чла
ни ца жири ја је под се ти ла да 
је Ликов на коло ни ја Бор ко
вац, наста ла 1968. годи не 
захва љу ју ћи упра во сли ка ру 
Мили во ју Нико ла је ви ћу чији 
се лик и нала зи на Пла ке ти 
коју доби ја побед ник.

 – Ова коло ни ја се раз ли
ку је од прет ход них, упра во 
по тој зами сли орга ни за
то ра, да се оства ри њено 
одре ђе но тра ја ње, и да се 
сли ке иско ри сте за раз глед
ни це. Тако ђе, сви уче сни

ци коло ни је ове годи не су 
били ликов ни педа го зи. Ми 
смо јед но гла сно одлу чи ли, 
да носи лац Пла ке те „Мили
вој Нико ла је вић“ буде Јан 
Агар ски, са делом – мотив 
са рум ских фаса да. Њего ва 
дела су при лог миру, лепо ти 
и јед но став но сти – иста кла 
је Анђел ка Сто ја ко вић.

Добит ник Пла ке те, Јан 
Агар ски, ове годи не је по 
први пут уче ство вао на 
Ликов ној коло ни ји Бор ко
вац. Живи и ства ра у Ста рој 
Пазо ви. Завр шио је Ликов
ну ака де ми ју у Новом Саду, 

уса вр ша вао се у Бра ти сла
ви. Ради као про фе сор у јед
ној основ ној шко ли.

– Заи ста сам изне на ђен, 
нисам то оче ки вао. Члан 
сам удру же ња Ликов них 
умет ни ка Срби је и Вој во ди
не, као и Сло вач ке, где често 
изла жем. Радим у шко ли, то 
је сигур ни је, тешко је само 
живе ти од умет но сти, пого
то во када има те поро ди цу. 
Дра го ми је што ова награ да 
под ра зу ме ва и само стал ну 
изло жбу, раду јем се томе – 
рекао је Јан Агар ски.

С.Џ.

Отварањеизложбе

ГОПОКРЕТАОБНОВЕКРАЉЕВИНЕСРБИЈЕ

Новепросторије

Град ски одбор Покре та обно
ве Кра ље ви не Срби је Срем
ска Митро ви ца, у неде љу 16. 
децем бра 2018. годи не, отво рио 
и осве штао нове про сто ри је у 
ули ци Вод на број 2 у Срем ској 
Митро ви ци.

– Ми смо стран ка која се зала
же за обно ву монар хи је, тра ди
ци је, повра так вери и кру ни, у 
скла ду са оби ча ји ма и тра ди
ци јом. Вече рас смо осве шта ли 

про сто ри је да при ми мо бла го
дат Божи ју и оте ра мо демо не. Уз 
моли тве Богу, осве штај мо Срби
ју и оте рај мо демо не, који су нас 
запо се ли пре више од 70 годи на, 
дола ском кому ни ста. Срби ја је 
већ дуго у мра ку и вре ме је да се 
про бу ди, вре ме је за Кра ље ви ну 
Срби ју. С’ вером у Бога, за кра
ља и отаџ би ну, изја вио је Мили
во је Тодо ро вић, пред сед ник ГО 
ПОКС Срем ска Митро ви ца.
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Записиједногписара
Музеј наив не умет но сти Или ја нум, 

у четвр так 13. децем бра, био је 
место на коме су се сусре та ли 

про шлост, сада шњост и будућ ност. Наи
ме, у овом лепом амби јен ту, про мо ви са на 
је књи га Нико ле Туби ћа Запи си шид ског 
писа ра у вихо ри ма два свет ска рата.

О слу чај но про на ђе ним запи си ма овог 
Шиђа ни на, поред Радо ва на Срем ца, 
вишег кусто саархе о ло га, гово ри ли су и 
исто ри ча ри, мла ди док то ран ди Сте фан 
Радој ко вић и Бојан Арбу ти на, као и Слбо
дан каДан ка Која ди но вић, која је ову 
књи гу при ре ди ла, и Вељ ко ЂукићМиши
на, дирек тор Музе ја жрта ва гено ци да, из 
Бео гра да.

Нико ла Тубић рођен је 1896. годи не, а 
пре ми нуо 1991. годи не. После завр ше
не основ не шко ле радио је као писар у 
суду, а после тога код јед ног адво ка та. 
Као гра ђа нин Аустро у гар ске, моби ли сан 
је кра јем јану а ра 1916. годи не и упу ћен 
на руски фронт. Почет ком 1918. годи не 
њего ва диви зи ја пре ба че на је на ита ли
јан ски фронт. Тамо је био рањен, касни је 
пре ба чен у бол ни цу у Теми швар. После 
опо рав ка пуштен је кући, али, да се у 
одре ђе но вре ме јави сво јој коман ди, што 
он није учи нио. Крај рата доче као је кри ју
ћи се по сала ши ма у око ли ни Шида.

Сле де ћи пери од, који Тубић беле жи је 
Дру ги свет ски рат и стра да ње срп ског ста
нов ни штва у Неза ви сној држа ви Хрват
ској, којој је Шид тада при па дао. Био је 
и ухап шен, под опту жбом да је њего ва 
ћер ка при па да ла кому ни стич кој орга ни
за ци ји, али је ипак, после изве сног вре
ме на осло бо ђен. Кра јем новем бра 1944. 
годи не, завр шио је запи си ва ње сећа ња о 
дога ђа ји ма из оба рата, у наме ри да то 
оста ви потом ству. 

Њего ве запи се откри ла је уну ка Вера 

Тубић, а све то је при ре ди ла Дан ка Која
ди но вић. Бојан Арбу ти на, исто ри чар, о 
овој књи зи је рекао:

–  Мемо а ри Нико ле Туби ћа су сва ка
ко зна чај но исто риј ско дело, за исто ри ју 
Шида, Сре ма, али и за цело куп ну срп ску 
исто ри ју, зато што у тим мемо а ри ма он 
не беле жи само сво ју поро дич ну исто ри
ју, већ беле жи исто ри ју срп ског наро да. 
Тако се у мемо а ри ма може мо упо зна ти 
са суд би на ма Срба, који су у Првом свет
ском рату одла зи ли на раз не фрон то ве 
од Руси је до Ита ли је, у окви ру Аустро у
гар ске монар хи је, па тако и до суд би не у 
Дру гом свет ском рату. У том дру гом делу 
мемо а ра, може мо пра ти ти хро но ло ги ју 
зло чи на хрват ске вла сти, тј. уста ша, пре
ма Срби ма све од поче та ка, када су 19. 

јуна први Шиђа ни стра да ли, па све до 
осло бо ђе ња Шида. У мемо а ри ма може
мо виде ти и однос уста ша пре ма Срби ма, 
како су се одно си ли пре ма њима, на који 
начин су мал тре ти ра ни и какав су страх 
уно си ли. У јед ном делу се нала зи и при ча 
како су Срби пра ли бла то са ули ца Шида. 
Посто јао је страх, посто ја ла је стреп ња, 
али посто ја ла је и нада,  и у том сми слу, 
Нико ла Тубић исти че веру, која ће одр жа
ти и сачу ва ти Србе на овом про сто ру.

Ори ги нал не руко пи се и орде ње Нико ле 
Туби ћа из Вели ког рата, Туби ће ва уну ка 
је покло ни ла Радо ва ну Срем цу на чува
ње. Про мо ци ји су при су ство ва ли и Нико
ли на ћер ка Цве тан ка (97) и син Мило рад 
(95).

Д.Попов

СтефанРадојковић,БојанАрбутина,ДанкаКојадиновић,ВељкоЂурићМишина

ПРОНАЂЕНОТЕЛОИЗАГОМЕКСАУЛАЋАРКУ

Прважртва
смрзавањауСрбији

У поне де љак, 17. децем бра, у 
раним јутар њим часо ви ма, у цен
тру Лаћар ка, иза фир ме Гомекс, 
рад ни ци су про на шли бежи вот но 
тело мушкар ца, а први резул та
ти истра ге су ука за ли да се ради 
о после ди ца ма смр за ва ња. Након 

поли циј ског уви ђа ја, тело је одне
то на обдук ци ју. У Месној зајед ни
ци Лаћа рак кажу да је у пита њу 
Милан Добић, 1966. годи ште, који 
је био при ма лац соци јал не помо
ћи, те да је пуно вре ме на про во дио 
на цен тру Лаћар ка, на отво ре ном.    

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

КонцертуГалерији
Гале ри ја „Лазар Воза ре

вић“ у Срем ској Митро ви
ци, у петак, 14. децем бра, 
била је дома ћин а capel la 
сек сте ту из Јужне Афри ке 
под нази вом The Bou le
vard Har mo nists. У орга ни
за ци ји срем ско ми тро вач
ке локал не само у пра ве, а 
на ини ци ја ти ву локал ног 

хора Сер би ка, гости су за 
Митров ча не изво ди ли 
кла сич ну музи ку, као и 
етно, госпел и поп. Поред 
тога, при сут ни су могли да 
чују и попу лар не мело ди је 
из раз ли чи тих кра је ва све
та, а за крај, изве де не су и 
адвент ске и божић не 
песме. Н.М.
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Зимскисан

Завр ше на је груп на фаза фуд бал
ске Лиге шам пи о на и Лиге Евро
пе. Чека нас пау за у европ ским 

так ми че њи ма до фебру а ра сле де ће 
годи не. У међу вре ме ну, гле да ће мо 
финан сиј ски уно сно так ми че ње које 
се зове Свет ско клуп ско првен ство и 
луде Енгле зе, који мамур ни пика ју 
лоп ту дан после Нове годи не, док 
оста ли одма ра ју. Наше лиге неће 
бити до фебру а ра захва љу ју ћи 
„врхун ским“ тере ни ма и инфра струк
ту ри. Тра ди ци о нал ни срп ски зим ски 
сан.

Али да се вра ти мо ми на европ ска 
так ми че ња. Доби ли смо уче сни ке 
нока ут фазе. Може се рећи да у Лиги 
шам пи о на није било већих изне на ђе
ња. Писао сам рани је о Тотен хе му и 
њихо вом очај ном стар ту. Мислио сам 
да су се већ опро сти ли од нока ут 
фазе, али сам погре шио. Успе ли су да 
се уздиг ну, и после нео бја шњи вог 
реми ја изме ђу Интер а и ПСВа у 
послед њем колу, про ђу даље.

И даље сам мишље ња да је Ајакс 
хит сезо не. Про шли су тешку гру пу и 
оста ли непо ра же ни про тив маши не
ри је зва не Бајерн Мин хен. Руку на 
срце, Бајерн се мучи пома ло од 
почет ка ове сезо не, али то не ума њу је 
успех еки пе из Амстер да ма. Има ју 
одлич ну еки пу, неко ли ко ван се риј ских 
тале на та и нашег Душа на Тади ћа који 
игра сјај но. По мени, јед на од зани
мљи ви јих еки па за гле да ње.

Црве на зве зда се опро сти ла од 
Евро пе утак ми цом про тив Пари жа на 
на пре пу ном Рај ку Мити ћу. Општи је 
ути сак да се није обру ка ла. Исти на, 
дожи ве ла је дебакл у Пари зу и Ливер
пу лу, али реал но, то су еки пе које би 

сва ком могле у неком момен ту да 
ста ве чети ри – пет кома да. Оно што 
је добро за Зве зду је, да су се игра чи 
зала га ли и гину ли на тере ну. Дали су 
све од себе и ништа им се не може 
заме ри ти. На кра ју кра је ва, отки ну ли 
су бодо ве Напо ли ју и Ливер пу лу и 
додат но заку ва ли ситу а ци ју у гру пи. 
Нико се томе није надао. Напо ли је, 
испо ста ви ће се, фасо вао због бодо ва 
које је изгу био у Бео гра ду. У послед
њој утак ми ци, Пари жа ни су били пре
ја ки за Зве зду. Ништа чуд но, раз ли ка 
у ква ли те ту је огром на. Али Зве зди ни 
игра чи су на тој тек ми пока за ли нешто 
ново у нашем фуд ба лу – карак тер. 
Знам да се мно ги неће сло жи ти са 
мном, али мени се допа ло оно про во
ци ра ње и ћушка ње Мба пеа и Неј ма ра 
и кон стан ти при ти сци на суди ју. Па 
мај ку му, дошли су им на ноге, не тре
ба их ваљ да само пусти ти да се про
ше та ју кроз Бео град. Иако су за кла су 
јачи. Нема сум ње да је тре нер Мило
је вић ура дио одли чан посао ове сезо
не и да је напра вио пра ви колек тив. 
Нешто што се, при зна ће те, рет ко виђа 
у нашем фуд ба лу.

Што се тиче Лиге Евро пе, ту је ситу
а ци ја мало ком пли ко ва ни ја. Мно го је 
еки па које су непо зна ни ца, не само 
нама који пра ти мо фуд бал крај малих 
екра на, већ и њихо вим рива ли ма у 
гру пи. Изне на ђе ња су чешћа, како 
пози тив на, тако и нега тив на.

Тре ба иста ћи мак си ма лан учи нак 
Салц бур га и Ајн трах та. Наш Лука 
Јовић редов но тре се мре же у дре су 
немач ког тима, и уз Тади ћа је нај бо
љи срп ски играч у Евро пи ове годи не. 
Хрват ски Дина мо је тако ђе оди грао 
одлич но и зау зе прво место у нима ло 

лакој гру пи. Чел зи и Арсе нал су се 
про ше та ли кроз груп ну фазу и нема 
сум ње да ће, уз Севи љу и Виља ре ал, 
бити јед ни од глав них кан ди да та за 
осва ја ње титу ле. Улог расте како 
сезо на одми че, и осва ја ње овог так
ми че ња гаран ту је место у Лиги шам
пи о на сле де ће сезо не.

Раз о ча ра ли су Милан и Мар сеј. 
Про сто је неве ро ват но да такве две 
еки пе нису успе ле да се пла си ра ју у 
нока ут фазу овог так ми че ња. Тим пре 
што им и не иде тако лоше у наци о
нал ним првен стви ма. Али добро, 
пита ње је какве при о ри те те клу бо ви 
поста вља ју пред себе на почет ку 
сезо не. Или је то, или су јед но став но 
одврат но оди гра ли. Нисам паме тан.

И на кра ју, недав но се поја ви ла 
вест да УЕФА жели да осну је 
још јед но так ми че ње које ће 

бити ран ги ра но испод сада шње Лиге 
Евро пе. Зашто да не? Не раз у мем 
људе који вичу да им се то не сви ђа и 
да ће сада наши клу бо ви још теже до 
Лиге шам пи о на. Па шта? Нека игра ју 
тамо где им је место. У земља ма као 
што је Срби ја, наци о нал на првен ства 
су пре ва зи ђе на ствар. Цео свет се 
гло ба ли зу је, зашто не би и фуд бал. 
На при мер, нека реги о нал на лига би 
за про сто ре бив ше Југо сла ви је била 
пун пого дак. У усло ви ма јаче кон ку
рен ци је, ства ра ју се јаке еки пе и клу
бо ви. Ко није спо со бан, лети напо ље. 
Е сад, то што живи мо на Бал ка ну и 
што би, касни је или пре, пала крв на 
ста ди о ни ма, то је већ ствар за дубљу 
ана ли зу. Изгле да да је лак ше поту ца
ти се по Лето ни ја ма, Азер беј џа ни ма и 
Андо ра ма, него ли сре ди ти сво је дво
ри ште па рас па ли ти фуд ба ла.
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70ГОДИНАМУШКОГРУКОМЕТАУИНЂИЈИ

Вечестарихпријатељаисаиграча
– Сва ки спо рт је игра, па ни 

руко мет није изу зе так. Тек када 
дођу годи шњи це, схва ти се 
коли ки је корак учи њен, шта се 
дожи ве ло, а шта пре жи ве ло. 

Ова ко су Јован Вуко вић и 
Раде Глу ши ца, спо рт ски нови
на ри, гово ри ли на 40. рођен дан 
тада, Руко мет ног клу ба Желе
зни чар. 

Напи са ти хро ни ку руко ме
та у Инђи ји или исто ри ју клу ба 
није лако, тако ђе, ни гово ри ти о 
свим људи ма, који су дали свој 
допри нос да и данас, након 70 
годи на од осни ва ња, РК Инђи ја 
буде један од нај ор га ни зо ва ни
јих спорт ских колек ти ва, а да 
ујед но може да се похва ли кон
ти ну и те том у свом раду.

Сачу ва них доку ме на та о 
рађа њу руко ме та у Инђи ји нема 
пуно. Зна се да је 1948. годи не 
осно ван, да је прву руко мет
ну лоп ту донео др Све ти слав 
Стан кић из Бео гра да, који је 
био играч и тре нер у РК Црве
на Зве зда. Један од првих 
пред сед ни ка клу ба био је про
фе сор Радо ван Ико вић, први 
тре нер био је Љубо мир Грко
вић, са њим су ради ли Душко 

Меса ре вић, Фра ња Кли нов ски, 
Миле Кума но вић, Павле Савић 
Пито ја, Алек сан дар Миља нић, 
Ради вој Татић и мно ги дру ги.

После осни ва ња клу ба, прва 
зва нич на утак ми ца оди гра на 
је у Лај ков цу, где су се саста
ла два Желе зни ча ра, а резул
тат је био при ја тељ ски, 3:3. Од 
1951. до 1956. годи не, тада

шњи Желе зни чар се так ми чио у 
Срп ској и Вој во ђан ској лиги. РК 
Желе зни чар, одно сно Инђи ја, 
током седам деце ни ја посто ја
ња, пре шао је пут од Вој во ђан
ске, пре ко срп ских до саве зних 
лига и данас се са успе хом так
ми чи у Првој лиги Срби је гру па 
Север.

Пред став ни ци Руко мет ног 

клу ба Инђи ја, зна ча јан јуби леј 
про сла ви ли су у четвр так, 13. 
децем бра и на при год ној све
ча но сти оку пи ли бив ше и сада
шње игра че, спорт ске рад ни ке, 
при ја те ље клу ба, дона то ре и 
спон зо ре који ма су се, ујед
но, захва ли ли на сим бо ли чан 
начин поде лом пла ке та, пове
ља и захвал ни ца.

Лазар Белић, један од нека
да шњих и игра ча и нај ста ри јих 
спо рт ских рад ни ка, није крио 
узбу ђе ње што су се овим пово
дом, на јед ном месту оку пи ли 
њего ви, нека да, клуп ски дру га
ри а сада, углав ном, људи који 
се нала зе у пен зи ји и живе ван 
гра ни ца наше земље.

– Ово је један заи ста дир љив 
тре ну так за све нас. Ми смо 
мла дост про ве ли у клу бу и заи
ста мно го дали од себе, прво, 
као игра чи, а затим сво је зна ње 
пре но се ћи на мла де – рекао је 
Белић. 

Пред сед ник РК Инђи ја Милан 
Лема ић, под се тио је на про сла
ви, да је овај клуб током седам 
деце ни ја имао игра че који су 
били чла но ви репре зен та ци је. 

М.Ђ.

Додељенезахвалницебившимиграчима

САВЕЗСПОРТОВАОПШТИНЕИНЂИЈА

Уручененаграденајбољима

Савез спор то ва општи не 
Инђи ја одр жао је у сре ду, 
12. децем бра редов ну 

годи шњу скуп шти ну на којој су, у 
све ча ном делу, уру че не тра ди
ци о нал не награ де нај у спе шни
јим спорт ским клу бо ви ма, поје
дин ци ма и спо рт ским рад ни ци
ма у 2018. годи ни. Пре ма одлу
ци Коми си је, нај у спе шни ји 
мушки колек тив је ФК Инђи ја, а 
жен ски ЖРК Желе зни чар. Нај у
спе шни ји спо р ти стасени ор је 
Милош Сеге ди, члан Атлет ског 
клу ба Желе зни чар, у жен ској 
кон ку рен ци ји ту титу лу одне ла је 
Суза на Мили чић, руко ме та ши ца 
ЖРК Желе зни чар. У кате го ри ји 
омла ди на ца/ки нај у спе шни ји у 
2018. годи ни су брат и сестра 
Дими три је и Ана ста си ја Гаће ша, 

чла но ви Стре љач ког клу ба Мла
дост из Инђи је. Миха и ло Гру бић, 
кара ти ста и Ива Кукић, чла ни ца 
Теквон до клу ба Елит нај у спе
шни ји су пио ни ри, док је нај у спе
шни ји жен ски струч њак Дра га на 
Мла де но вић из АК Инђи ја, и у 
мушкој кон ку рен ци ји Милан Кре
со је вић из Џудо клу ба Без бед
ност. Јеле на Мили че вић из 
Удру же ња жен ског фуд ба ла 
Инђи ја је нај у спе шни ји жен ски 
рад ник у 2018. годи ни.

Пред став ни ци Саве за спор то
ва иста кли су на годи шњој скуп
шти ни да су у прет ход них годи ну 
дана успе ли да омо гу ће свим 
спорт ским удру же њи ма нор мал
не и при стој не усло ве функ ци о
ни са ња.

– И поред тешког ста ња у 

буџе ту општи не Инђи ја, уве ћа на 
су сред ства спорт ским удру же
њи ма, а у наред ном пери о ду је 
обе ћа но финан си ра ње на којем 
могу да нам поза ви де и мно го 
веће сре ди не од наше – рекао је 
Љубо мир Кова че вић, секре тар 
Саве за спор то ва општи не Инђи
ја.

– Оно што је сва ка ко важно, 
није дан клуб није исту пио из 
регу лар ног систе ма так ми че ња. 
У већи ни клу бо ва су уло же ни 
мак си мал ни напо ри да би се 
оства ри ли нај бо љи могу ћи 
резул та ти – рекао је Кова че вић.

Он је нагла сио да су у прет
ход ном пери о ду зна чај но попра
вље ни и усло ви за рад запо сле
них у Саве зу спор то ва општи не 
Инђи ја.  

Пред сед ник општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак обра тио се при
сут ни ма и наја вио више ула га ња 
у спорт ску инфра струк ту ру, али 
и осни ва ње нових, спорт ских 
колек ти ва.

– Са изград њом Ака де ми је 
спор та, кре ну ће се на про ле ће и 
уз њу ће се нала зи ти и сала за 
бори лач ке вешти не, коју ће 
кори сти сви бори лач ки клу бо ви 
са тери то ри је наше општи не. 
Ура ди ли смо про је кат за еко ло
шку, трим ста зу, од зоо ло шког 
врта до шуме иза Леја, дужи не 
око два кило ме тра. Тако ђе, ту је 
и изград ња спорт ске сале у 
Бешки, а ради ће мо и на сре ђи
ва њу фуд бал ских тере на по 
нашим сели ма, рекао је Гак.

М.Ђ.

Уручененаграденајбољимау2018.години
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ОВАН: Има те амби
ци о зне пла но ве и 
упор но поку ша ва те 
да оства ри те сво је 

циље ве. Међу тим, ваш успех 
зави си од нечи јег ути ца ја. Нема 
раз ло га да се пона ша те суви ше 
наме тљи во у дру штву сарад ни
ка. Боље је да се опре де ли те за 
уме ре ни је  реше ње. Ула зак у 
неку забра ње ну зону или изне
над ни порив за љубав ном аван
ту ром може да вас раз о ча ра.

БИК: У сусре ту са 
сарад ни ци ма обра ти
те пажњу на раз ли чи
те дета ље или на 

неке скри ве не пору ке. При ку пи те 
све нео п ход не инфор ма ци је и 
раз ми сли те на који начин тре ба 
да намет не те сво је ста во ве, при 
томе немој те повре ди ти нечи је 
инте ре се. У одно су са воље ном 
осо бом, боље је да избе га ва те 
суче ља ва ње или так ми чар ске 
уло ге које вас наво де на лоши је 
реше ње. 

БЛИЗАНЦИ: На 
послов ној сце ни све 
има свој век тра ја ња 
али ви упор но инси

сти ра те на ства ри ма које су дав
но пре ва зи ђе не. У сусре ту са 
сарад ни ци ма уза луд но поку ша
ва те да про ме ни те нечи је 
мишље ње или пона ша ње. 
Воље на осо ба поку ша ва да вас 
оста ви у убе ђе њу како је све у 
нај бо љем реду, али ви наслу ћу
је те нови про блем. 

РАК: Захва љу ју ћи 
добрим про це на ма 
оче ку је вас успех у 
пољу кому ни ка ци је 

или у послов ним пре го во ри ма: 
делу је те орга ни зо ва но у сва ком 
погле ду и уме те да намет не те 
сво је висо ке кри те ри ју ме пред 
сарад ни ци ма. Допа да вам се 
оно што је недо сти жно или осо
ба до које не допи ре ваш глас. 
На сре ћу увек посто ји добра 
заме на.

ЛАВ: Не вре ди да се 
изла же те вели ком 
мен тал ном напо ру 
или да се супрот ста

вља те осо би, која ужи ва добар 
глас и шири послов ни ути цај. 
Боље је да ризик пре пу сти те 
дру ги ма и да избе га ва те сум њи
ве послов но – финан сиј ске пону
де. Топле емо ци је увек делу ју 
леко ви то, сто га задр жи те сво ју 
пажњу на воље ној осо би. 

ДЕВИЦА: Неко вам 
директ но даје до зна
ња, да све има сво ју 
цену или да не оче ку

је те пре ви ше од нових послов но 
– финан сиј ских пре го во ра. Пред
сто ји вам мањи губи так, који тре
ба да усво ји те као нову лек ци ју о 
послов ном пона ша њу. Осо ба 
која вас при хва та са искре ним 
сим па ти ја ма има пози ти ван ути
цај на ваше рас по ло же ње и нове 
одлу ке. 

ВАГА: Оче ку ју вас 
раз ли чи те ком пли ка
ци је али то не тре ба 
да ути че на ваше рас

по ло же ње и на про фе си о нал ну 
кон цен тра ци ју. Одло жи те напор
не пре го во ре или оба ве зе које 
вас суви ше зама ра ју. Сачу вај те 
пози тив ну ори јен та ци ју и лепе 
мисли за осо бу која вас искре но 
зама ра ју. Важно је да осе ти те 
задо вољ ство и емо тив ну при хва
ће ност у нечи јем дру штву. 

ШКОРПИЈА: Уко ли ко 
вас неко наго ва ра на 
послов но – финан сиј
ски иза зов или на 

зајед нич ку аван ту ру, добро раз
ми сли те о могу ћим после ди ца
ма. Неко може да раз от кри је 
ваше тај не пла но ве, сто га не 
буди те наив ни или брзо пле ти. У 
сво јим љубав ним оче ки ва њи ма 
иде те за корак испред парт не ра. 
Ваша нетр пе љи вост делу је збу
њу ју ће на воље ну осо бу.  

СТРЕЛАЦ: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
инфор ма ци је на 
послов ној сце ни, како 

бисте оства ри ли про ши ре ни 
успех или нов ча ни доби так. Не 
буди те суви ше сит ни ча ви и зах
тев ни пре ма бли ским сарад ни ци
ма. Ужи вај те у разно вр сним и 
лепим ства ри ма које обо га ћу ју 
ваше живот но иску ство. Пока жи
те вели ко ду шност пре ма сво јој 
поро ди ци и бли ској осо би. 

ЈАРАЦ: Не допа да 
вам се нечи ја уло га 
или пона ша ње у 
послов ним пре го во

ри ма. Ипак, немој те дозво ли ти 
да неко од сарад ни ка у вама 
под сти че ниске стра сти или 
жељу за так ми чар ском уло гом. 
Буди те мудри и уздр жа ни. Посто
је одре ђе не ситу а ци је које тре ба 
избе га ва ти, јер емо тив но ривал
ство увек оста вља и раз ли чи те 
после ди це. 

ВОДОЛИЈА: Уко ли ко 
сте довољ но сна ла
жљи ви пред сарад ни
ци ма оче ку ју вас 

пози тив ни резул та ти. Пока жи те 
сво јој око ли ни да посе ду је те раз
ли чи те спо соб но сти и да је ваша 
уло га ско ро неза мен љи ва у 
послов но финан сиј ским ком би
на ци ја ма. Важно је да оста вља те 
запа же ни ути сак и да се о вама 
гово ри у неком допа дљи вом кон
тек сту. Упо тре би те свој шарм и 
одго во ри те на љубав ну пору ку.  

РИБЕ: Оче ку је вас 
низ инте ре сант них 
сусре та, обра ти те 
пажњу на свој стил 

изра жа ва ња или на ути сак који 
оста вља те у дру штву. Учи ни те 
све што је потреб но, да спо ји те 
лепо и угод но са кори сним. 
Воље на осо ба поне кад има 
вели ке зах те ве, али ви уме те да 
их испу ни те. Буди те машто ви ти и 
осми сли те неку заба ву у дво је.  

VREMEPLOV
19.децембар

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

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

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

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

23.децембар
2003. У САД, у др жа ви Ва шинг
тон, от кри вен пр ви слу чај смр
то но сног кра вљег лу ди ла. 

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

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

HOROSKOP

Среда,19.(6)децембар
Св. Нико лај Архи еп скоп Мир ли
киј ски Чудо тво рац – Никољ дан 

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

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

Субота,22.(9)децембар
Заче ће Све те Ане

Недеља,23.(10)децембар
Св. муче ни ци Мина и дру ги с 
њим; Св. Јован, деспот Срп ски 
(Детињ ци)

Понедељак,24.(11)децембар
Пре по доб ни Дани ло Стлпник 

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

Crkveni
kalendar

• Здравствено стање и
женину прошлост не
треба много проверава
ти.Увекћешнештоново
открити.
•Самосеуратуисплати
битипромашенслучај.
•Возимкаогром.Сваки
данударимунекодрво!

Посне
палачинке
Састојци: 8 каши ка уља, 1 

литар топле воде, 1,5 каши чи ца 
соде бикар бо не, 1,5 каши чи ца 
пра шка за пеци во, 1,5 каши ка 
шеће ра, 500 гра ма бра шна, 
мало соли (један или два прсто
хва та).

Припрема:Воду и уље додај
те у прет ход но поме ша не суве 
састој ке. Уму ће ну сме су пеци те 
у тига њу (по могућ ству тефлон
ском) који сва ки пут са новом 
дозом теста тре ба да се под ма
же са врло мало уља. Ако пала
чин ке испад ну кру те након пече
ња, пред ла же мо вам да их оста
ви те покло пље не 15 мину та како 
би омек ша ле, а затим их нама за
ти џемом, медом или посним 
кре мом од лешни ка.
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ПРЕДШКОЛСКАУСТАНОВАПЧЕЛИЦА

Новогодишњивашар
У Пред школ ској уста но ви 

„Пчелицa“ тра ди ци о нал
но се одр жа ва ново го ди

шњи вашар. Том при ли ком на 
ради о ни ца ма, које се одр жа ва
ју у врти ћи ма, деца са сво јим  
роди те љи ма пра ве раз ли чи те 
ново го ди шње укра се и честит
ке. Избор је шаре но лик и зави си 
од ста ро сне гру пе деце. Базар 
тра је седам дана. Биља на Цви
је тић, в. д. дирек тор ка уста
но ве, наво ди да је цена ових 
руко тво ри на сим бо лич на, одно
сно посе ти о ци је сами одре ђу ју 
и сма тра да је ова кав дога ђај 
добар и за децу и за роди те ље, 
па и за саму уста но ву.

– Ово је јед на лепа иде ја 
вас пи та ча и роди те ља која се 
спро во ди већ неко ли ко годи на 
у нашим објек ти ма. На кре а тив

ним ради о ни ца ма се изра ђу ју 
ново го ди шњи укра си и честит
ке. Касни је, зајед нич ким дого
во ром роди те ља и вас пи та ча 
од при ку пље ног нов ца се купу
ју ства ри које су у том тре нут
ку одре ђе ној гру пи потреб не. 
То може бити неки дидак тич ки 
мате ри јал, књи ге, играч ке или 
нешто слич но. Ново го ди шњи 
вашар је отво ре ног карак те ра. 
Зна чи, могу га посе ти ти и они 
чија деца не иду у вртић, каже 
Биља на Цви је тић.

Дирек то ри ца је поже ле ла и 
мла ђим и ста ри јим гра ђа ни ма 
срећ ну и успе шну Нову годи ну 
и под се ти ла да свој дом могу 
улеп ша ти и поне ким ново го
ди шњим укра сом из обје ка та 
Пред школ ске уста но ве „Пче
ли ца“. 

НОВОГОДИШЊИМАНИФЕСТАЦИЈАУОШ“СВЕТИСАВА”

Зимскачаролија
У Основ ној шко ли “Све ти Сава” у 

Срем ској Митро ви ци је у петак, 
14. децем бра, одр жа на мани фе

ста ци ја под нази вом Зим ска чаро ли
ја. У пита њу је мега про је кат у којем 
је импле мен ти ра но неко ли ко мањих 
про је ка та, а  реа ли зо ва ли су га уче
ни ци петог раз ре да. Мани фе ста ци ју је 
отво рио хор  шко ле, под дири гент ском 
пали цом Јеле не Сто ја ко вић. 

Један од глав них дело ва је Ново го
ди шња гео ме три ја који је под ра зу ме
вао изра ду ново го ди шњих честит ки са 
мате ма тич ким моти ви ма, као и изра
ду разних ново го ди шњих укра са, у 3Д 
вари јан ти, где су уком би но ва ни ква
дри, дел то и ди, коц ке, кру го ви и дру
ги. Глав ни носи о ци про јек та су били 
настав ни ци мате ма ти ке, Софи ја Вла
јин, Боја на Мал ба шић и Алек сан дра 
Боги ће вић. Када су се при кљу чи ли 
настав ни ци Мир ја на Кара стан ко вић, 
тех нич ко, Еле на Потоц ки, енгле ски, 
Љиља на Релић, срп ски језик, Јеле на 
Сто ја ко вић, музич ко и Миро слав Цви
је тић, ликов но, да подр же реа ли за ци ју, 
уло жив ши зна ча јан труд, сва ко у сво јој 
обла сти, про је кат је пре ра стао у мани
фе ста ци ју, на општу радост свих уче
сни ка, као и роди те ља који су дошли у 
вели ком бро ју.

 Од ове годи не пета ци има ју про
јект ну наста ву и тако сам дошла на 
ову иде ју. У окви ру про јект не наста
ве се инси сти ра на раз ви ја њу пред у
зет нич ког духа код уче ни ка, као и на 
међу пред мет ној ком пе тен ци ји. Тре ба
ло је мно го тру да, од стра не уче ни ка и 
настав ни ка, и дра го нам је што је ово

ли ко посе ће но, при ча идеј ни тво рац, 
Софи ја Вла јин. 

Поред добре заба ве, соп стве ним 
тру дом зара ђе ног нов ца и осе ћа ја да 
су сви зајед но ура ди ли нешто заи ста 
лепо и кори сно, деци је изра да ново
го ди шњих честит ки била иде ал на при

ли ка за уве жба ва ње фор ме писа ња 
честит ки, као и пона вља ње пра во пи
сних пра ви ла. Прет пра знич но рас
по ло же ње је зачи нио први снег који 
је, баш у то вре ме, дошао као бонус 
награ да.   

Т.С.

Детаљсавашара

ДРУШТВО


