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Општина Пећинци је јед-
на од општина у којима 
ће 24. децембра бити 

одржани локални избори. Из-
борна листа коалиције окупље-
не око Српске напредне стран-
ке на локалним изборима биће 
под бројем 1, а повереник ОО 
СНС Пећинци Милорад Пантић 
каже да је то што су кандида-
ти са листе Српске напредне 
странке први прикупили пот-
писе подршке гласача јасан по-
казатељ колики углед странка 
има међу грађанима пећиначке 
Општине.

„Углед СНС међу нашим су-
грађанима расте из године у 
годину, јер ни једног тренутка 
нисмо изневерили поверење 
које су нам указали пре четири 
године. Вршећи власт нисмо 
се удаљили од грађана, већ 
смо чврсто стајали на земљи 
радећи са њима и за њих. Гле-
дали смо се у очи, и у лепим 
и у тешким тренуцима. Тако 
ће бити и овога пута. Изаћи 
ћемо отворено пред грађане 
са резултатима нашег рада, а 
за будућност нећемо обећа-
вати куле и градове, већ ћемо 

изнети јасне и оствариве пла-
нове. Сигуран сам да ће наши 
суграђани препознати да са 
Српском напредном стран-
ком имају сигурну будућност 
и да ћемо сви заједно побе-
дити и на овим изборима“, 
рекао је Пантић, и подсетио 
да су на изборима за савете 
месних заједница у 11 насеља 
пећиначке Општине, у јуну ове 
године, кандидати СНС ос-
војили стопроцентну победу.

Српска напредна странка, 
која је у протекле четири го-
дине водила пећиначку ло-

калну самоуправу, заиста има 
са чиме да изађе пред грађа-
не. Иако је општински буџет 
затекло у дуговима од близу 
500 милиона динара, које је 
за собом оставила Демократ-
ска странка након 12 година 
власти, ново општинско руко-
водство није се предало, већ је 
засукало рукаве и, уз подрш-
ку Владе Републике Србије, а 
од 2016. године и уз подршку 
Владе АПВ, кренуло је у борбу 
за унапређење квалитета жи-
вота грађана у свих 15 насеља 
пећиначке Општине.

РАДИМО СА ГРАЂАНИМА 
И ЗА ГРАЂАНЕ

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ-ИВИЦА ДАЧИЋ”

Школски објекти су затечени у ката-
строфалном стању, јер у њих није 

улагано деценијама, па од доласка Српске 
напредне странке на власт пећиначка ло-
кална самоуправа сваке године улаже зна-
чајна средства у обнову школа и вртића. 
Реконструисани су објекти Предшколске 
установе „Влада Обрадовић Камени“ у Пр-

хову, Дечу, Пећин-
цима, Шимановцима 
и Доњем Товарни-
ку. Завршена је из-
градња новог крила 
школе у Обрежу, а 
школа је опремље-
на новим наставним 
средствима. Ренови-
рана је зграда школе 
у Прхову, а заврше-
на је и комплетна 
реконструкција школе у Шимановцима, у 
коју је уграђен и гасни котао за централно 
грејање. Реконструисан је објекат школе 
у Доњем Товарнику, уградњом изолације 
унапређена је енергетска ефикасност згра-
де и уграђен је нови котао за централно 
грејање. Реновиране су фискултурне сале 
у школама у Брестачу, Пећинцима и Ши-
мановцима. Реконструисана је комплет-
на унутрашњост школе у Дечу, у којој је 

уграђен и видео надзор, зграда школе у 
Карловчићу је реновирана, а на школи 
у Сремским Михаљевцима замењена је 
комплетна кровна конструкција. У току је 
доградња новог крила Средње техничке 
школе у Пећинцима, којом ћемо добити 
нових 964 квадрата кабинета и учионица, 
чиме ћемо значајно подићи квалитет рада 
у овој установи, а нашој деци обезбедити 
боље услове за стицање знања.

ПОБОЉШАВАМО 
ШКОЛСТВО

Вртићи су реновирани у пет насеља

Отварање школе у Обрежу
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Од реализованих капи-
талних инфраструк-
турних пројеката у 

Општини Пећинци посебно 
треба издвојити пречистач от-
падних вода и фабрику воде у 
Шимановцима, као и модерну 
спортску халу у Доњем Товар-
нику. Изграђен је пут Шима-
новци-Сремски Михаљевци, 
а завршено је и асфалтирање 
Крњешевачке улице у Шима-
новцима. Обновљени су пра-
вославни храмови у Ашањи, 
Попинцима и Сибачу, а току 
је обнова храмова у Карлов-
чићу и Дечу. Изграђена је па-
рохијска сала у Попинцима и 
купљен је стамбени објекат 
за парохијски дом у Доњем 
Товарнику, а у Пећинцима и 
Карловчићу изграђени су нови 
парохијски домови. Изграђени 
су ловачки домови у Обрежу 
и Сремским Михаљевцима, а 
реновирани су ловачки домо-
ви у Доњем Товарнику и Су-
ботишту. Завршена је рекон-
струкција Културног центра 
у Пећинцима, у оквиру које је 

замењена комплетна кровна 
конструкција, урађена нова 
фасада, уведен видео над-
зор, адаптирана подстаница 
даљинског грејања и уграђени 
нови радијатори. Избушена су 
два нова бунара у Шимановци-
ма и прикључена на водоводну 
мрежу, чиме је у овом насељу 
обезбеђено квалитетно водос-
набдевање. Урађена је рекон-
струкција крова друге зграде 
Општинске управе, у згради је 
уграђен видео надзор и елек-
тронско евидентирање до-
ласка и одласка запослених, а 
унутрашњост је реновирана. 
Реновиране су месне канцела-

рије у Дечу, Прхову и Шима-
новцима. Дограђена је водо-
водна мрежа у Крњешевачкој 
улици у Шимановцима, у окви-
ру радне зоне. Сваке године у 
Општини Пећинци реализује 
се велика акција уређења атар-
ских путева у свих 15 насеља, а 
улице у којима још увек нема 
асфалтног пута редовно се 
насипају и равнају. У Обрежу, 
Прхову, Огару и Шимановци-
ма изграђене су нове капеле. У 
Брестачу је изграђен нови сис-
тем за одвођење атмосферских 
вода из насеља, а у Купинову је 
санирана септичка јама која је 
угрожавала извориште месног 

водовода. Опремљено је ноћ-
но стрелиште у Прхову. Уређе-
на је зелена и робна пијаца у 
Шимановцима, а у Пећинци-
ма је изграђена потпуно нова 
пијаца која је ових дана по-
чела са радом. Средствима из 
општинског буџета откупљена 
је парцела за проширење мес-
ног гробља у Брестачу. Некада 
неуређена површина у центру 
Шимановаца претворена је у 
парк, у којем су засађене нове 
саднице дрвећа и посађено 
цвеће. У јужној радној зони у 
Шимановцима изграђене су 
канализациона и водоводна 
мрежа.

ГРАДИМО ИНФРАСТРУКТУРУ
УНАПРЕЂУЈЕМО 
ЗДРАВСТВО
Недавно је завршена 

комплетна реконструк-
ција зграде Дома здравља 
у Пећинцима, у оквиру 
које је замењена комплет-
на кровна конструкција, 
стара столарија замењена 
је новом ПВЦ столаријом, 
а урађена је и термоизола-
ција, па је овај објекат, по-
ред новог изгледа, сада и 
енергетски ефикасан, чиме 
су лекари и медицинско 
особље добили много боље 
услове за рад, а пацијенти 

квалитетнију здравствену 
услугу. Изграђене су нове 
амбуланте у Брестачу и 
Сремским Михаљевцима, а 
реновиране су амбуланте 
у Прхову и Ашањи, где је 
уједно адаптиран и простор 
за стоматолошку амбулан-
ту. Квалитет здравствених 
услуга унапређен је и купо-
вином четири нова аутомо-
била за патронажну службу 
пећиначког Дома здравља, 
а ускоро се очекује и ново 
санитетско возило.

Туризам је у Општини Пећин-
ци био најзапостављенија 

привредна грана, али од до-
ласка Српске напредне странке 
на чело локалне самоуправе и 
овом привредном потенција-
лу поклања се дужна пажња. 
Објекти у оквиру етно ком-
плекса у Купинову су реста-
урирани, а на кући породице 
Путник замењена је кровна по-
кривка. Изграђен је нови мост 
на каналу Вок у Купинову, који 
повезује купински Етно парк 
и средњевековну тврђаву Ку-
пиник – последњу престоницу 
српских деспота. Етно кућа Ак-
сентијев кућерак у Огару, једна 

од најстаријих очуваних кућа 
у Срему, чија се старост про-
цењује на преко 250 година, у 
потпуности је рестаурирана, а у 
дворишту Аксентијевог кућерка 
изграђена је сеница коју основ-
ци користе као учионицу на от-
вореном. У дворишту Ловачког 
дома у Доњем Товарнику из-
грађена је реплика „свињарске 
колебе“, као изузетног приме-
ра народног градитељства. У 
Купинову и Доњем Товарнику 
изграђене су нове сувенирни-
це, а захваљујући једнодневној 
туристичкој рути, у последњих 
неколико година, број туриста 
вишеструко је увећан.

РАЗВИЈАМО ТУРИЗАМ

ПОДСТИЧЕМО 
СПОРТ
Један од приоритета општинског ру-

ководства је развој аматерског, ом-
ладинског и школског спорта. У пре-
тходне четири године, обновљена су 
игралишта за мале спортове у свим 
насељима и опремљена су мобилијаром 
за фудбал, кошарку и одбојку. Такође, 
обновљена су и сва постојећа дечија 
игралишта, а у Пећинцима и Шиманов-
цима изграђена су нова. Преко Спорт-
ског савеза „Развој спортова“, Општина 
сваке године шаље на бесплатно лето-
вање 12 ученика из све три основне и 

из Средње техничке 
школе, од чега поло-
вина ученика лето-
вање добија на осно-
ву резултата постиг-
нутих у учењу, а по-
ловина у спортским 
такмичењима. Сваке 
године организује 
се бесплатна шко-

ла пливања током летњег распуста за 
све ученике, а одличним ђацима обез-
беђен је бесплатан улаз на базене. Сва-
ке године Општина издваја средства 
за набавку опреме и реквизита за све 
спортске клубове на својој територији, 
као за све основне школе и за Средњу 
техничку школу. Све ово допринело је 
да се повећава број младих који се баве 
спортом.

Једна од кључних потреба 
грађана је проналажење 

запослења и стога је привла-
чење инвеститора и отварање 
нових радних места посао на 
којем пећиначка локална са-
моуправа годинама ради у 
континуитету, што за резул-
тат има да је у протекле че-
тири године погоне отвори-
ло десетак нових компанија. 
У нашој Општини тренутно 
је упослено 6.175 грађана, а 
на евиденцији Националне 
службе за запошљавање је 
само 876 незапослених лица, 
што је најмања стопа незапос-
лености у окружењу.

Да млади не би одлазили и 

да би породицу засновали у 
свом родном месту потреб-
но им је, поред запослења, 
омогућити приступ услугама 
које постоје у великим сре-
динама. Тако су, у последње 

две године, отворене нове 
поштанске испоставе у Брес-
тачу и Доњем Товарнику, а 
у Шимановцима самостални 
шалтер Поштанске штеди-
онице.

Увођењем 20 нових ли-
нија на релацији Шиманов-
ци – Београд и продужењем 
аутобуских линија према 
Ашањи и Брестачу значајно је 
унапређен јавни превоз.

БРИНЕМО О ПОТРЕБАМА ГРАЂАНА

ПОДРЖАВАМО ПОРОДИЦУУ борби против беле куге, 
Општина Пећинци прово-

ди низ мера подршке породи-
ци. Локална самоуправа сва-
кој породици са новорођен-
четом исплаћује једнократни 
додатак од 40.000 динара. 
Овај вид подршке породици 
је од доласка Српске напред-
не странке удесетостручен. 
Породицама са бебама ло-
кална самоуправа поклања 
и хигијенске пакете. Општи-
на стипендира најуспешније 
студенте и субвенционише 

студентски и средњошколски 
превоз, а новчано награђује 

ученике генерације и носи-
оце Вукове дипломе. Локал-

на самоуправа плаћа ужину 
ученицима основне школе 
из породица слабијег мате-
ријалног стања. За једно дете 
у породицама са близанцима 
боравак у вртићу је беспла-
тан, као и за треће и четврто 
дете у породици, а младим 
брачним паровима без деце 
Општина финансира трећи и 
четврти покушај вантелесне 
оплодње.

Унапређење комуналних услуга
У циљу унапређења комуналних услуга, локална самоу-
права је средствима од наплате накнаде за заштиту жи-
вотне средине купила 5.500 канти за смеће, које је поде-
лила сваком домаћинству, а у свих 15 насеља постављено 
је више од 300 контејнера и канти за смеће, што је у зна-
чајној мери допринело чистоћи и уређености насеља.

Крњешевачка улица у Шимановцима Спортска хала у Доњем Товарнику

Фабрика воде у Шимановцима
Модерно опремљена 

спортска хала

Нова зграда амбуланте Обновљене етно куће у Купинову и Огару
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За локалне изборе 24. де-
цембра, Српска напредна 

странка изаћи ће пред грађа-
не са реалним плановима, а 
не са нереалним обећањима, 
најављује повереник ОО СНС 
Пећинци, Милорад Пантић.

„Никада нисмо обећавали 
оно што не можемо да оства-
римо и грађани то знају. За 
будућност постављамо ре-
алне циљеве које можемо да 
остваримо. Тако смо се по-
нашали до сада и тако ћемо 
наступити и овога пута. Већ 
ових дана почиње нови ин-
вестициони циклус којим ће, 
поред неколико капиталних 
инфраструктурних пројеката, 
бити обухваћено и 34 мања 
пројекта које ћемо реализова-
ти у свим насељима“, обећава 
Пантић.

Неки од инфраструк-
турних пројеката које 
најављује пећиначки СНС 
већ су у пуном јеку, по-
пут доградње водоводне 
мреже у Попинцима и из-
градње нове водоводне 
мреже у Обрежу. Почиње 
бушење бунара за на-
пајање месног водовода 
у Доњем Товарнику, као 
и реконструкција хидро-
форских постројења у Ку-
пинову и Ашањи.

Ускоро почињу и ра-
дови на уређењу путног 

појаса и изградњи 
паркинга у Пећин-
цима, а месне ам-
буланте ће бити ре-
новиране у Ашањи, 
Дечу, Доњем Товар-
нику, Карловчићу, 
Обрежу, Огару, 
Попинцима, Субо-
тишту и Купинову. 
Обезбеђена су сред-
ства и за ренови-
рање Дома културе у Сибачу.

Од великих инфраструктур-
них пројеката, за које је по-
требно више времена, али који 
су већ припремљени за реа-
лизацију, издваја се изградња 
нове зграде Предшколске ус-
танове у Шимановцима која 
почиње на пролеће, комплетна 
реконструкција основних шко-
ла у Купинову и Карловчићу 

и замена комплетне 
водоводне мреже у 
Купинову. 

Биће реновира-
не и основне школе 
у Огару, Прхову, 
Брестачу, Сибачу и 
Пећинцима и објекти 
Предшколске уста-
нове у Ашањи, По-
пинцима, Обрежу, 
Огару, Пећинцима и 

Сибачу. У девет насеља биће 
уређене месне амбуланте – у 
Ашањи, Дечу, Доњем Товар-
нику, Карловчићу, Обрежу, 
Огару, Попинцима, Субо-
тишту и Купинову. 

Почиње реконструкција и 
доградња Ловачког дома у 
Карловчићу, реконструкција 
крова свлачионице Фудбал-
ског клуба у Сремским Ми-

хаљевцима, уградња нове 
столарије на Дому културе у 
Дечу, а у току је уградња нове 
столарије и реновирање згра-
де у Прхову у којој се налазе 
Месна канцеларија и пошта. 
У току је и санација ударних 
рупа на свим путевима у Опш-
тини, као и поправка и до-
градња уличне расвете у свих 
15 насеља.

Према речима Милорада 
Пантића, у нови инвестициони 
циклус биће уложена значајна 
средства, уз подршку Владе 
Републике Србије и Владе АП 
Војводине.

„Средства су већ одобрена 
по пројектима, које је урадио 
општински пројектни тим. Ни-
када грађанима нисмо давали 
нереална обећања, али смо 
зато испуњавали и више од 

обећаног. Кампању пре-
пуну оптужби и шарених 
лажа, каквој смо сведоци 
ових дана, препуштамо 
нашим политичким про-
тивницима. Једини којима 
имамо шта да кажемо су 
грађани Општине Пећин-
ци и једини које смо 
спремни да саслушамо су 
грађани Општине Пећин-
ци. Најважније нам је њи-
хово поверење и свест о 
томе да са нама имају си-
гурну будућност“, закљу-
чује Пантић.

ПРЕД ГРАЂАНЕ СА РЕАЛНИМ ПЛАНОВИМА

Као најбројнија и најбоље 
организована политичка 

странка, Српска напредна 
странка увек се трудила да 
буде од користи локалној 
заједници.

„Не бавимо се политиком 
ради политике, већ су наше 
активности усмерене на то да 
будемо од користи локалној 
заједници. Као најбројнија 
организација у Општини, са 
развијеном страначком ин-
фраструктуром и великим 
бројем активиста, може-
мо много да допринесемо 
бољитку на локалу“, каже 
први човек пећиначких на-
предњака, Милорад Пантић.

Активисти Српске напред-
не странке, у протеклих неко-
лико година, реализовали су 
бројне акције уређења јавних 

површина у свим насељима, 
постављали су клупе у пар-
ковима, помагали у уређењу 
дворишта вртића, чистили 
путне појасеве, садили др-
веће… Када су вандали по-
чупали тек посађено цвеће у 
дворишту вртића у Прхову, 
активисти СНС су се већ на-
редног дана организовали и 
поново засадили цвеће. 

Пећиначки одбор СНС 
укључује се и у бројне хума-
нитарне акције. Учествовали 
смо у акцији „Чеп за хенди-
кеп“, у којој се продајом при-
купљених чепова од пласти-
чне амбалаже обезбеђује но-
вац за куповину инвалидских 
помагала за параплегичаре. 
Активисти СНС су прошле 
године, од Божића до право-
славне Нове године, подели-

ли стотинак новогодишњих 
пакетића деци из породица 
слабијег материјалног стања. 

Када је Институт за транс-
фузију крви објавио да су 
залихе крви минималне, у 
акцију добровољног давања 
крви укључио се и пећиначки 
Општински одбор. Првобитна 
идеја била је да крв дају стра-
начки и општински функцио-
нери из редова СНС, али је од-
зив чланства био такав да су 
организоване три узастопне 
акције, на којима је прикупље-
но 119 јединица крви. 

Сви пећиначки месни одбо-
ри су се укључили и у акцију 
„Помозимо комшији“, коју 
је зимус Српска напредна 
странка покренула у целој 
Србији, а најсвежији пример 
је хуманитарна акција коју су 

заједнички организовали ОО 
СНС Пећинци и Удружење 
риболоваца „Доњи Товарник“, 
како би прикупили средства 
за лечење седмогодишњег 
Страхиње Максимовића из 
Пећинаца који болује од тумо-
ра на мозгу. За само два дана 
прикупљено је 94.000 динара. 

Када су се сточари из Купи-
нова и Обрежа побунили због 
тога што су им Војводинашу-
ме константно смањивале по-
вршине намењене за испашу 
стоке у Специјалном резерва-
ту природе „Обедска бара“, 
пећиначки одбор СНС одлуч-
но је стао уз сточаре и врло 
брзо је пронађено решење, 
на задовољство сточара који 
могу да наставе да се баве 
својим послом и обезбеђују 
егзистенцију за породице.

СНС УВЕК НА УСЛУЗИ ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Реновирана зграда Културног центра у Пећинцима


