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БЕОЧИН: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ

Општина омогућила бесплатне
уџбенике за све основце

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

У сусрет новој школској години сви беочински основци
добиће бесплатне комплете уџбеника, које је по први пут својим суграђанима
омогућила Општина Беочин.
За ове потребе је из буџета
локалне самоуправе издвојено 11.700.000 динара. Током викенда је у две основне
школе на територији општине Беочин, ОШ „Јован Грчић
Миленко“ у Беочин граду и
ОШ „Јован Поповић“ у Сусеку организована бесплатна
подела уџбеника.
– Одлука коју је Општина
Беочин донела у претходном
периоду о финансирању уџбеника за све основце је добра прилика да наше најмлађе суграђане обрадујемо на
почетку школске године, али
и да породицама у условима
економске кризе олакшамо
планирање породичног буџета. Улагање у образовање је
инвестиција у бољу и сигурнију будућност деце и то и
убудуће треба да буде наша
одговорност и обавеза, истакла је председница Општине
Беочин Биљана Јанковић која је данас присуствовала додели бесплатних уџбеника.
На територији ове општине, две основне школе похађа 1080 ученика. Према
речима директора Основне
школе „Јован Грчић Миленко“
Драгана Митића, сарадња са
локалном самоуправом ре-

шила је приоритетно питање
са којим се суочава значајан
број родитеља на почетку
сваке школске године.
– Врло добро знамо колико
је тешко издвајати средства
за куповину уџбеника, посебно у породицама које имају
више ђака. У име ученика,
њихових родитеља и у име
школе, захваљујемо се локалној самоуправи на овако
вредном и корисном поклону.
Овакве подстицајне мере су
нешто што првенствено враћа поверење у нашу школу
и креира својеврсни троугао
добре воље који треба да
чине школа, локална самоуправа и родитељи деце. Једино тако можемо побољшати ствари и остварити добре

дугорочне резултате, изјавио
је директор школе Драган
Митић.
Поред бесплатних уџбеника, овогодишња новина у Беочину је и бесплатно похађање вртића за најмлађе суграђане, а недавно је започета
и комплетна реконструкција
централног вртићког објекта
ПУ „Љуба Станковић“, која
има за циљ да уз реновирање и надоградњу капацитета
реши дугогодишњи проблем
мањка простора и могућности за прихват деце.
Општина је у протеклом
периоду, такође у оквиру програма финансирања деце
и младих, знатно повећала
студентске и ученичке стипендије а регресира се и пре-

воз свих ученика који имају
пребивалиште на територији
општине Беочин. Захваљујући актуелним подстицајним
мерама у Беочину, уштеда на
куповини школских комплета
уџбеника може износити и до
18.000 динара по комплету,
док просечна породица са
двоје деце од којих је једно
вртићког, а друго школског
узраста, има могућност годишње уштеде и до 100.000 динара на трошковима боравка
у вртићу, куповине уџбеника
и превоза.
– Ово је први пут да имамо финансирање уџбеника
за све ученике од првог до
осмог разреда у нашој школи и искрено се надамо да ће
то остати пракса и у наредним годинама, имајући у виду колико то олакшава буџет
родитеља. У име Савета родитеља ОШ „Јован Грчић Миленко“ захваљујем се Скупштини Општине Беочин на
реализацији ове идеје и на
бризи за образовање наше
деце, изјавила је председница Савета родитеља Јелена
Дробњак.
Подела бесплатних уџбеника предстваља почетак
добре праксе и будућих планова које локална самоуправа има за наредни период
како би се наставили програми подршке најмлађим
суграђанима и њиховим породицама.

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

У

трећем и четвртом месецу
рата у Украјини Запад је сво
јим грађанима почео да пре
дочава тешку долазећу зиму због
одрицања руских енергената у
циљу обарања руске економије.
Наша држава је такође почела да
предвиђа тешкоће у набавци
енергената, јер Запад не допушта
никоме да живи нормално ако је
већ њему „суђена” патња током
предстојеће зиме.
У седмом месецу рата у Украји
ни, међутим, западњачки лидери
више не говоре о тешкоћама
током долазеће зиме, већ о изу
зетно тешким зимама у наредних
пет до десет година. Српски
државни врх и даље се држи при
према само за предстојећу зиму,
идемо на „утакмицу по утакмицу”,
али је вероватно да ћемо и сами
прећи на магловити наратив о „пет
до десет зима”.
Белгијском премијеру и шпан
ској министарки одбране, наиме,
„излетело” је да ће „идућих пет до
десет зима бити тешке, јер се
бројни сектори тешко носе с висо
ким ценама енергије”. Европске
земље које подржавају Украјину,
кажу ово двоје званичника, треба
ло би да се припреме да ће Москва
потпуно обуставити испоруку при
родног гаса, а француски пред
седник позвао је своје министре
да „буду амбициозни”, и грађане
да „уложе више труда”, јер се
„свет суочава са великим проме
нама, а слобода има цену”.
Европски лидери наступају пред
својим грађанима као да нису они
ти који су отказали руски гас и учи
нили извесно тешким пет до десет
идућих зима. Њихова одлука да
гас престане да стиже у домове и
фабрике Западњака нуди се гра
ђанима као изнуђена нек аквом

Пет до десет зима
природном непогодом, која је
запретила слободи, а слобода
има цену.
Самоу вер ен ост западњачких
лидера у прихватање њихове
воље као елементарне непогоде
извире из уверења да су медији
одрадили своје на припреми гра
ђана за прихватање промена о
којима они знају много више него
њихови бирачи. И свакако више
него грађани Србије.
Нема никакве сумње да је Русија
напала Украјину зато што је Укра

Европа није могла да
нађе бољу прилику за
забрану фосилних гори
ва од прекида куповине
руског гаса, нафте и угља
у име кажњавања Русије
због напада на Украјину.
И није било јачег аргу
мента да се грађани Запа
да помире са оваквим
мерама од аргумента
одбране слободе и неза
висности Украјине
јина отворила земљу за НАТО, у
култури и образовању озаконила
антирусизам, и определила се да
својим огромним демографским и
природним ресурсима запрети
Русији. Лавеж НАТО – а на грани
цама Русије, како је рекао папа
Фрања, изгледа да је изнудио
одговор војне суперсиле.
Док примарни циљ војног исцр
пљивања Русије изгледа као да је
заглављен у погрешним процена
ма брзог замора руске војне маши
нерије, секундарни циљ је у пуној
јасноћи главног циља испливао на

површину. Руски енергенти су, наи
ме, одавна мета такозване зелене
агенде Запада, која због високе
потрошње у богатом друштву ника
ко није могла да се брзо наметне
већини Западњака. Није се могла
наћи боља прилика за забрану
фосилних горива од прекида купо
вине руског гаса, нафте и угља и
уме кажњава Русије због напада
на Украјину. И није било јачег аргу
мента да се грађани Запада поми
ре са оваквим мерама од аргумен
та одбране слободе и независно
сти Украјине.
ет до десет зима, рачунају
западњачки лидери, биће
довољно да се грађани при
викну на живот без руских фосил
них горива и на оскудицу енергије
из обновљивих извора, и да се
више ник ада не врате обиму
потрошње од пре почетка рата у
Украјини.
Но, такозвана зелена агенда не
предвиђа за навек западњачки
живот у оскудици. Напротив, тех
нолошка премоћ и кажњавање
неразвијених због употребе фосил
них горива требало би да осигура
ју Западу нове видове извлачења
богатства. Так озвана „златна
милијарда” становништва планете
требало би да издржи пет до десет
зима па да настави да управља
светом, да му допушта слободе
„колико је потребно” и хлеба „коли
ко је потребно”. И игара, разуме
се.
Непознаница је само у једноме:
да ли ће Западњаци, не чекајући
да одлакаве од хладноће, попут
Мефија у Замјатиновом футури
стичком роману, да се побуне и
одувају са политичке сцене лиде
ре зелене агенде, сада отворено
упрегнуте у модерно колонијали
зовање света.

П
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА

Стигло 17 великих контејнера

У циљу заштите животне средине и
сузбијања формирања нових дивљих
депонија румска Општина је ове године,
већ до сада, значајно улагала у ЈП „Ко
муналац“ како би ово јавно предузеће
што боље одговорило том изазову.
– Циљ је био да Рума буде чистија,
зеленија и уреднија. Још у марту смо
набавили 36 контејнера које смо рас
поделили по свим месним заједницама,
градским и сеоским како бисмо спречи
ли појаву дивљих депонија које тако
ђе, санирамо и уклањамо. Видели смо
да је то наишло на добар одзив наших
суграђана, чија је одговорност и свест
повећана, као и наша, јер имамо исти
циљ – да живимо у једној уређеној и чи
стој средини, каже Александра Ћирић,
председница Општине.
Зато је набављено додатних 17 нових
контејнера и започела је њихова ди
стрибуција у села румске општине. Тако
ће свако село, поред већ два постојећа,
добити један или два нова, зависно од
броја житеља.
ЈП „Комуналац“ ове контејнере чим
се напуне односи и празни.
– Настављамо са улагањем у „Ко
муналац“, пре свега у модернизацију
опреме и возног парка у циљу ефика
снијег рада и уређења Руме, а у ту свр
ху завршавамо ускоро и претоварну
станицу, с обзиром на то да се смеће
сада вози на Регионалниу депонију, ре
кла је председница Ћирић.
Драган Панић, директор ЈП „Комуна
лац“, каже да ће се сваки нови контеј
нер поставити на место које су мештани
села означили као најважније.
– Већ је приметно да више нема то
лико смећа ни поред пута, а са овим

Александра Ћирић и Драган Панић

новим контејнерима биће га још мање.
Иде споро мењање навика, али при
мећујемо да грађани схватају значај и
заиста све више одлажу отпад у кон
тејнере. Ми свакодневно са три аутопо
дизача, ускоро ћемо имати и четврти,
носимо сакупљено смеће. Углавном,
реал
 изовано је 90 посто онога што смо
планирали да добијемо од механизаци
је и опреме и захвални смо Општини на
разумевању, каже Панић и додаје да је
реч о контејнерима који су већи од прет
ходно набављених.
Њихова запремина је седам кубика, а

вредност набавке је 3,2 милиона дина
ра. Када је реч о претоварној станици,
она је запримљена и урађен је пут до
станице, која се налази у близини ази
ла.
– За десетак дана ћемо добити уто
варивач којим ћемо товарити аброл
контејнере са оним смећем које ћемо
довозити до претоварна станице. Оче
кује се и набавка аброл камион
 а на који
ће се ти контејнери товарити. Очекује
мо да ће дневно отићи од 120 до 150
кубних метара отпада на Регионалну
депонију, истакао је Драган Панић.

УПВО „ПОЛЕТАРАЦ“ РУМА

Уписано 492 нова полазника,
пријаве још у току
Пријава на конкурс за упис
деце у УПВО „Полетарац“
трајала је од 1. априла до
краја маја и могле су се под
носити путем е-Управе или
лично у Управи „Полетарца“.
У овом периоду је евиден
тирано 567 захтева за упис
деце. У уписном року, „Поле
тарац“ је располагао постоје
ћим капацитетима, а то је 10
објеката у граду, три објекта
целодневног боравка у се
лима и 17 група полуднев
ног боравка у селима. Поред
тога, формиране су и групе
за нови објекат „Коцкица 2“,
чије је отварање предвиђено
од октобра ове године.  
– Уписано је укупно 291
дете у васпитне групе цело
дневног боравка и 201 дете у

Објекат Коцкица 1

васпитне групе полудневног
боравка, укупно 492 детета.
Установа је и након завршет
ка рока за упис деце, наста
вила да прима пријаве за
упис у „Полетарац“ тако да се
овај број свакодневно увећа
ва. Приметна је све израже
нија потреба за отварањем

група целодневног боравка
у селима, како јасленог тако
и обданишног узраста, као
и проширење капацитета у
центру Руме, јер је највећи
број пријава управо за цен
тралне градске објекте, исти
че директорка УПВО „Поле
тарац“ Сања Шимић.

Она додаје да очекују да
ће отварање новог објекта
„Коцкица 2“ задовољити по
требе породица, јер управо
он располаже завидним про
стором који је у потпуности у
складу са потребама реали
зације васпитно – образов
ног рада.
Упис деце и формрање
васпитних група за радну
2022/2023. годину реализо
вала је Комисија за упис УП
ВО „Полетарац“ у јуну, а
приликом
формирања
васпитних група, члано
ви комисије су се руково
диле одредбама Закона о
предшколском
васпитању
и образовању, као и другим
документима који из њега
проистичу.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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БРЗО И ЛАКО САД ОДВАЈА СВАКО

Почело пражњење плавих канти

У Сремској Митровици је
почел о пражњење плавих
канти у домаћинствима, које
су предвиђене за одлагање
метала, пластике и папира,
односно рециклабилног мате
ријала. У петак, 26. августа су
се на лицу места у то уверили
представници локалне самоу
праве и Јавног комуналног
предузећа „Комуналије“, који
су партнери у пројекту одваја
ња кућног отпада.
– Учествовали смо у свим
активностима на пољу реали
зације пројекта. Грађани су
добили плаве канте за дома
ћинства, за одвајање метала,
пластике и папира. Апелујем
на оне који нису преузели сво
ју канту, да то учине што пре,
како бисмо заштитили живот
ну околину и смањили количи
ну отпада. Локална самоупра
ва ће и убудуће радити на
томе да заштити људе и
животну средину, изјавио је в.
д. начелника Градске управе
за социјалну заштиту и зашти
ту животне средине Дражен
Риђошић.
Пројектом је предвиђена
подела укупно 7.521 плаве
канте, које су намењене град

Дражен Риђошић

Почело пражњење плавих канти

ским домаћинствима.
– Дочекали смо да крене
пражњење плавих канти, које
су подељене у градским
месним заједницама. Нису
још увек подељене све, оста
ло је нешто више од хиљаду
да се преузме у наредном
периоду. Плаве канте су,
нажал ост, овим пројектом
предивиђене за домаћинства
у граду, без приградских насе

Тамара Милковић

МАРТИНЦИ

Обележена
сеоска слава

Сеоска слава у Мартинцима обележа
ва се 24. августа, а дан раније су Месни
одбор СУБНОР-а са гостима положили
венце и цвеће на спомен обележје палим
борцима и жртвама Другог светског рата.
Одржана је свечана церемонија у цен
тру села, којој је присуствовао велики
број борачких организација, делегаци
ја и мештана. Ученици Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ су припремили за
присутне и пригодан културно уметнички
програм.
А. Д.
Фото: Фејсбук СУБНОР

Полагање венаца

ља. Ми се надамо продужетку
овог пројекта у наредном
периоду, тако да ћемо покрити
и приградска насеља, одакле
смо примили много жалби,
конкретно у Лаћарку и Мачван
ској Митровици. Деведесет
одсто суграђана је изнело
своје плаве канте у уговорено
време, схватили су наша оба
вештења у ми смо задовољ
ни. Изненађење је да је 98

Родољуб Божовић

одсто одвојеног отпада чисто.
То значи да су грађани прати
ли упутства коју врсту отпада
ставити у канту, рекла је порт
парол ЈКП „Комуналије“ Тама
ра Милковић.
Одвајањем отпада, грађани
ће помоћи да на Регионалној
депонији заврши мање смећа.
– На овај начин ћемо брзо и
лако омогућити да се отпад
рециклира и употреби поново,
а све то је производ нашег
кућног отпада, који до сада
нисмо одвајали на прави
начин, поручио је Родољуб
Божовић, чије је домаћинство
почело са употребом плаве
канте.
Канте капацитета 240 лита
ра су потпуно бесплатне и
празне се истим даном када
се празни и остали отпад, али
сваке четврте недеље у месе
цу, наведено је на сајту ЈКП
„Ком уналија“, где грађани
могу проверити распоред.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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КУЛТУРНО ЛЕТО У РУМИ

Манифестација са бројним
програмима за све укусе

Александра Ћирић

Румско културно лето је, подсетимо,
отворено великим концертом „Виртуоза“
под диригентском палицом Бојана Су
ђића 28. јуна, а завршено је последњег
дана августа мини концертом класичне
музике, потом исте вечери и уличном рок
свирком на платоу испред Градске куће.
У оквиру овог дела Културног лета у по
следњој седмици августа, 24. августа је
одржана промоција књиге „Голмани сто
лећа“ Румљанина Марка Надалина.
Марко годинама пише и објавио је више
књига, али углавном, афоризама. Његова
велика љубав је и фудбал. Годинама пра
ти дешавања, бележи, снима а захваљу
јући том материјалу, објавио је, закључно
са овом, три књиге о најважнијој според
ној ствари– фудбалу. Прва књига је била
о Владимиру Беари, а друга је објављена
под називом „Голмани за сва времена“.
– У овој књизи се налази 90 голмана
од 1920. до 2020. године, од Југославије
до Србије. Почињем са Драгутином Врђу
ком,тоје први југословенски голман – ре
презентативац, међу најбољим голмани
ма у земљи између два светска рата, а
последњи у књизи је Емил Роцков, млади
голман „Војводине“. Бавим се фудбалом
неких 55 година и имао сам 20 фасцикли

Промоција књиге Марка Надалина

Звонко Богдан

документације, забележених око 100 сати
разговора са фудбалерима, а поседујем
библиотеку од око 600 књига о фудбалу,
каже аутор Марко Надалин.
Његова трећа књига „Голмани столе
ћа“ има 220 страна и каже да је био тежак
посао извући из свог тог материјала оно
најважније и уобличити у књигу.
– Многе од тих фуудбалера знам лич
но, са многима сам се и дружио. Нећу ви
ше ово радити, нажалост, код припреме
ове књиге нису ми помогли ни Фудбалски
савез Србије ни Војводине. Помогли су
само моји пријатељи, неки голмани на
ведени у књизи, њих пет – шест, који су
ми били десна рука, рекао је Марко На
далин.
Градска библиотека је организовала и
промоцију књиге „Људски додир“ аутора
Саше Гавриловића. Ово је победнички
роман књижевног конкурса „Атанасије
Стојковић“ за 2021. годину за рукопис ко
ји није до сада објављиван.
Чланови жирија проф. др Слађана
Миленковић, Ђока Филиповић и Тодор
Бјелкић донели су одлуку да за најбољи
прогласе управо овај роман аутора Саше
Гавриловића, протојереја ставрофора из
Смедерева.

У оквиру манифестације Културно ле
то 26. августа је на платоу испред Град
ске куће одржано вече староградских и
народних песама. Учествовали су Мили
ца Радонић и Снежана Милошевић, уз
пратњу Дарка Божина на клавијатурама
и Вељка Љуштине на хармоници.
Последњи велики концерт у оквиру
Културног лета био је 28. августа наступ
Звонка Богдана и његових најбољих там
бураша. Румљани су пуна два сата ужи
вали у његовим интерпретацијама леген
дарних тамбурашким песама, насталих
током шест деценија дуге и успешне ка
ријере.
– Дали смо свој максимум, моји сарад
ници и ја, да припремимо један богат
Културни садржај. Било је преко 50
програма Градске библиотеке, Зави
чајног музеја и Културног центра, са 24
концерта и то је заис та једна лепа прича.
Битно нам је да су наши суграђани лепо
прихватили ово Куктурно лето и да смо
погодили свачији укус, да смо испунили
њихова очекивања и жеље, као и да смо
испунили све оно што смо обећали, ре
кла је сумирајући овогодишње Културно
лето председница Општине Александра
Ћирић.
Свако ко овог лета није ишао нигде
ван Руме, могао је да себи приушти је
дан леп провод у граду, јер је скоро свако
друго вече било неких дешавања.
– То је била једна озбиљна организа
ција и труд, као и жеља да нашим сугра
ђанима омогућимо оно што заслужују,
јер је лето време окупљања и дружења.
Могу да кажем да је Рума била центар
збивања, не само у Срему, него и реги
ону, с обзиром на квалитет и бројност
програма. И друге сремске општине су
организовале Културно лето са квалитет
ним програмима, али румска општина је
свакако прва по бројности и организаци
ји програма и посећености, закључила је
председница Александра Ћирић.
С. Џакула
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ПРИПРЕМЕ ЗА ПОПИС СТАНОВНИШТВА

Потписани уговори
са инструкторима

Попис становништва, домаћинстава и станова спроводиће се од 1. до 31. октобра
У складу са прописаним роковима,
Пописна комисија за територију Општи
не Рума је 23. августа потписала уговоре
са инструкторима изабраним да врше
пописне радње у предстојећем попису
становништва, домаћинстава и станова
који ће се спроводити од 1. до 31. окто
бра.
За обављање послова који су у надле
жности инструктора изабрано је 12 лица
која су остварила највећи број бодова,
односно најбоље резултате на обуци и
тестирању кандидата за инструкторе.
Инструктори имају обавезу да савла

Први попис
1834. године
Ево и неколико занимљивих историј
ских података везаних за попис: почет
ком званичне статистике у Србији се
сматра 18. април 1862. године када је
кнез Михаило Обреновић потписао акт
којим се Економско одељење Мини
старства финансија обавезује да води
статистичке послове за све гране
државне управе, а први начелник оде
љења је био проф. др Владимир Јак
шић. Први попис становништва у Срби
ји је извршен 1834. године. Између два
светска рата су извршена два пописа
становништва, док је после Другог
светског рата попис вршен 1948. годи
не, као „скраћени попис“, а после 1961.
године се врши на сваких десет година.

Потписивање уговора са инструкторима

дају методологију пописа и рад у аплика
цијама за прикупљање података и мони
торинг, спроведу петодневну обуку кан
дидата за пописиваче, да на територији
за коју су задужени прате ток пописива
ња, контролишу рад пописивача који су
им додељени, прате извештаје о обухва
ту јединица пописа и попуњеност упит
ника сваког пописивача који им је доде
љен, дају им потребна упутства, помажу
у раду и решавају спорне ситуације
током пописивања.
Сваком инструктору ће бити одређен
пописни круг, односно територија на којој
ће пописивачи који њему буду додељени
вршити активни попис у предвиђеном
периоду. Сваком инструктору ће, по

предвиђеним правилима, бити додеље
но у просеку седам пописивача.
Избор пописивача се врши после обу
ке кандидата која ће се спровести у
периоду од 29. августа до 16. септембра.
Попис становништва, домаћинстава и
станова се спроводи у периоду од 1. до
31. октобра у складу са Законом о попи
су становништва, домаћинстава и стано
ва.
Финансијска средства за овај попис су
обезбедили заједно Република Србија и
Европска унија. Помоћ је део пројекта
ЕУ за развој статистике у Србији чија је
укупна вредност 29 милион
 а евра, од
чега је ЕУ обезбедила 20 милиона евра.
С. Џакула

Бесплатно шишање првака
Горан Галар, мушки фризер и власник
фризерског салона „Галар“ у Руми, већ
четврту годину се укључује у акцију бесплат
ног шишања првака, коју је покренуо Радио
„АС ФМ“ из Новог Сада. Горан каже да је
почело тако што су га људи из овог радија
контактирали и питали да ли би се укључио
у ову акцију, коју је он радо подржао.
– Мислим да је то супер идеја и буде
добар одзив. Многе моје муштерије сваке
године имају прваке које доведу на шишање,
они препоруче другима и тако се сазна за
ову акцију. На доброј сам локацији па доста
њих и види плакат, уђе и закаже шишање.
Прошле године сам шишао од три до пет
првака дневно, док траје акција, а на своју
руку продужим још који дан, каже за наше
новине Горан Галар.
Ове године је акција почела 29. августа и
траје до 2. септембра.
Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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СЕЋАЊЕ НА СТРЕЉАНЕ ИРИЖАНЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Не сме се заборавити

Пре осам деценија, на месту близу Ирига
и пута Ириг - Марадик, 24. августа је стре
љано 36 родољуба, истакнутих Ирижана, у
оквиру великих усташких злочина почиње
них у Срему 1942. године.
Они су на том месту и покопани, после
Другог светског рата ту је подигнут споме
ник, а кости стрељаних су пренете и сахра
њене у порти храма Успење пресвете Бого
родице у Иригу.
Представници локалне самоуправе су на
овај датум присуствовали помену за стре
љане Ирижане који је одржао протојереј
ставрофор Драган Кезмић, а потом је поло
жен и венац на спомен обележје.
Тихомир Стојаковић, председник ири
шке општине каже да су поставили таблу
са подацима на српском и енглеском јези
ку како би људи који туда пролазе знали
зашто је подигнут споменик.
– И велики део људи из Ирига не зна шта
се овде десило, а овај део наше историје
не сме да се заборави. Треба да се сећа
мо овог датума, положимо цвеће у знак тог
сећања и поштовања, као што смо и до
сада то радили, рекао је Тихомир Стојако
вић.
С. Џакула

Помен стрељаним Ирижанима

УДРУЖЕЊЕ „ЕУСТАХИЈА“

Приче о европском селу
Пројекат под називом „Open villa
ge“ који иришко Удружење „Еустахија“
реализује у сарадњи са партнерима из
Холандије, Литваније и Хрватске пред
стављен је 19. августа у Српској чита
оници у Иригу. Реч је о аудио записима
са причама житеља Хопова, као и изло
жби фотографија које су настале током
снимања тих разговора. Њихове приче
говоре о повратку природи, здравом
животу у миру и тишини, далеко од вре
ве града, али и о разлозима због којих
су се овде доселили, о предностима и
манама избора који су учинили. Реч је о

Учесници пројекта и изложбе у Иригу

људима из урбаних средина, који путу
ју на посао у Руму, Нови Сад, Београд,
или су овде почели да се баве пчелар
ством, воћарством, винарством, тури
змом.
Осим тога, посетиоци су могли да
погледају изложбу фотографија „Избор“
литванске уметнице Rede Vaičiūnienėje.
Са публиком је разговарала и Daiva Vai
snoriene , директорка литванске органи
зације „Stuba“ , као и хрватска дизајнер
ка Ивона Милош, која је представљала
Удругу „Прапутњак културни крајолик“.
Уколико Европска комисија (Креатив

на Европа) одобри средства, а то ће се
знати на јесен, овај пројекат би требало
да се наредних година реализује исто
времено у Литванији, Хрватској и Срби
ји, уз подршку Холандије која је његов
иницијатор.
– Циљ овог пројекта је да се, кроз
разговоре са обичним људима из чети
ри европска села, која се налазе у бли
зини великих градова који су понели
титули европске престонице културе,
забележе њихове приче, сећања и раз
мишљања на тему живота на селу и у
природи. То ће бити и прилика да види
мо колико смо слични, а у чему се раз
ликујемо, као и да ли европско село и
начин живота у њему има перспективу,
каже Авакум Квас, председник Удруже
ња „Еустахија“ из Ирига.
Овај пројекат „Отворено село“ је при
јављен за финансирање и ако се добију
средства реализоваће се у наредне три
године.
– Ово је и проба како људи реагира
ју и на који начин би се то могло ради
ти, то је и сензибилизација јавности за
овај пројекат. Наиме, цео пројекат се и
тиче тих малих људи из села који често
мисле да су небитни и на овај начин им
ми поклањамо пажњу, истиче Ивона
Милош која је додала да се неки од уче
сника знају већ дуже време и најавила
да ће се још слушати о европским сели
ма, о томе колико су отворена и зашто
С. Џакула
су важна.
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МЛАДИ – ИСКОРИСТИТЕ ПОЗИВ

Искуства из програма
„Моја прва плата“

Национална служ ба за
запошљавање расписала је
трећи јавни позив за реализа
цију овогодишњег програма
подстицања запошљавања
младих „Моја прва плата“,
којим се даје могућност мла
дима без радног искуства да
обаве праксу на конкретним
пословима код послодавца, у
циљу стицања знања, вешти
на и компетенција за рад,
како би на тај начин повећали
своје могућности за запо
шљавање.
Програм ће се спроводити
код послодаваца у приватном
и јавном сектору у трајању од
девет месеци, а реализује се
без заснивања радног одно
са. Упркос томе, многи су
управо на овај начин након
стеченог првог радног иску
ства запослени као што је то
случај у Центру за социјални
рад у Старој Пазови. Дирек
торка Рада Жугић сматра да
је конкурс од великог значаја,
како за младе тако и за уста
нове, а ова ће установа конку
рисати и на трећем јавном
позиву, који је отворен до 22.
сепембра.
– Имамо позитивна иску
ству и у Центру за социјални
рад смо већ примили четири

Рада Жугић

млада, стручна лица која су
наставила овде да раде. Сма
трам да је то један део прак
се, који треба да остане за
стално и да је то нешто што
је исплативо и установама,
које имају проблем са запо
шљавањем, а младим људи
ма омогућава да пре уђу у
начин рада у својој струци,
рекла је Рада Жугић.
Ана Вереш, социјална рад
ница, једна је од четворо мла
дих, који сад раде у својој
струци.
Пријатно је била
изненађана праксом коју јој је
програм омогућио, након чега
је уследила прилика за засни

Ана Вереш

вање радног односа.
– Стекла сам велико иску
ство и праксу у својој профе
сији, што ми је и након завр
шетка програма дало прилику
да заснујем радни однос на
одређено време због чега сам
веома срећна. Није се све
завршило завршетком про
грама, већ сам наставила да
радим у својој струци, иста
кла је Ана Вереш.
Она је саветовала младе
да се пријаве за програм „Мо
ја прва плата“, јер им се на тај
начин могу отворити многа
врата.
– То није само шанса за

СПОМЕН – КУЋА ЈАНКА ЧМЕЛИКА

Завршена још једна
фаза уређења
Недавно је завршена друга
фаза радова у оквиру реконструк
ције Спомен – куће народног
хероја Јанка Чмелика. Kомплетно
је преуређен стамбени део, спољ
на фасада са вратима и прозори
ма, капија са предње стране и у
дворишту, које је уједно поплоча
но циглом. Пројекат је финанси
рао Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама у
износу од 2,5 милион
 а динара,
Општина Стара Пазова је подржа
ла са 500.000 динара а Туристич
ка организација општине Стара
Пазова у износу од 130.000 дина

ра. Објекат је под заштитом држа
ве, тако да мора све да остане
аутентично и рађено је под надзо
ром и по пројекту Завода за
заштит у споменик а. На овај
начин, како истичу у ТО, кућа је
враћена у функцију, али са рекон
струкцијом ће се наставити и у
наредном периоду. Према речима
Драгане Зорић - Станојковић,
директорке ТО општине Стара
Пазова, надају се да ће врата
куће Јанка Чмелика већ у септем
бру поново бити отворена за посе
тиоце, јер је од од историјског и
туристичког значаја.
З. K.

запослење. Можда у тој фир
ми или установи где буду на
пракси стекну искуства и за
неку другу позицију, јер ће на
тај начин упознати и себе и
своје способности, објаснила
је Ана Вереш, социјална рад
ница.
Током трајања програма,
Национ
 ална служба за запо
шљавање ће на месечном
нивоу исплаћивати младима
са средњим образовањем
новчану накнаду у износу од
25.000 динара, док ће млади
ма са високим образовањем
исплаћивати 30.000 динара.
Зденка Кожик

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Епидемијска слика
мало боља
Kада је у питању ситуација са ковидом –
19 у старопазовачкој општини, незнатно је
боља у односу на претходни период. Оно
што је добро, јесте да је присутна стагнаци
ја у броју пацијената који на дневном нивоу
дођу да се тестирају, али са друге стране,
нема ни смањења тог броја.
– За један дан се тестира око 90 људи, а
од тог броја 40 посто буде позитивних
резултата, што је боље у односу на јул,
када је проценат износио 50, истиче дирек
торка старопазовачког Дома здравља „Др
Јован Јовановић Змај“ др Снежана Табако
вић.
Kрајем јула и почетком августа, педија
три су забележили нешто већи број деце са
симптомима ковида – 19. Међутим, тај број
је већ сада мањи, једино што евентуално
брине је септембар, односно, почетак нове
школске године.
Д. Г.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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ПЕТИ „ВИНСКИ ПАРК“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Више од 120 излагача

Вински парк у Сремској Митровици

Слободно можемо рећи да је ово највећи вински догађај на отвореном у нашој
земљи. То је оцена великог броја излагача и посетилаца, што је и најбитније, изјавио
је заменик градоначелнице Сремске Митровице Петар Самарџић
Пети „Вински парк“ је одржан у Срем
ској Митровици у суботу, 27. августа.
Пратила га је велика посећеност љуби
теља вина, али и велики број излагача.
Одазвало се преко стотину винарија из
свих крајева Србије, а како је ово гастро
– винска манифестација, учешће је узе
ло више од 20 малих произвођача хране
са аутентичним производима.
– После недавно одржаног „Срем фолк
феста“, по пети пут Градски парк претва
рамо у „Вински парк“, односно, гастро –
вински и хедонистички догађај. Слобод
но можемо рећи да је ово највећи вински
догађај на отвореном у нашој земљи. То
је оцена великог броја излагача и посе

Петар Самарџић

тилаца, што је и најбитније, изјавио је
зам ен ик град он ач елн ице Сремс ке
Митровице Петар Самарџић.
Према традицији, и ове године је „Вин
ски парк“ представио једну гостујућу
земљу, а то је колевка вина, односно
Грузија. „Вински парк“ је свакако прилика
да се посетиоци упознају са сјајном пону
дом домаћих вина.
– У односу на први „Вински парк“, ово
годишњи, пети, разликује се по бројности
излагача и посетилаца. Сваке године за
30 одсто порасте број винарија учесника.
Идеја водиља нам је била да направимо
фестивал који ће приближити љубите
љима вина наше производе и да врати

Рамази Инаишвили

мо Срем на винску карту. Имали смо
одувек добра вина, али нам је фалио
овакав централни догађај. Држава је ста
вила у фокус винарије пре десетак годи
на и много помаже кроз субвенције, орга
низовање сајмова... Вино је финални
производ који из Србије иде на многе
друге континенте, рекао је винар Рамази
Инаиш
 вили, који има винарију у Шиша
товцу, али је од првог „Винског парка“
учествовао у његовој организацији.
„Вински парк“ је посебно интересантан
за представљање локалних винарија,
као што је породична „Кућа вина Јокић“
из Сомобра, основана 2018. године.
– Ми смо мала винарија, али сваке

Мирослав Јокић
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„ВИНСКО СОКАЧЕ“ РУМА

У част вину
и грожђу

Бојан Косовић на свом штанду

године се трудимо да поспе
шимо капацитете и квалитет.
Засад смо присутни у Сомбо
ру и околини. Други пут смо
на овој манифестацији и
нисмо желели ни ове године
да пропустимо „Вински парк“.
Има много посетилаца, а
организација је сјајна. Ком
плетна екипа која је задужена
за лед, воду и све што нам је
потребно је константно на
услузи и имамо само речи
хвале, рек ао је Мирослав
Јокић из куће вина у Сомбору.
Министарство пољопривре
де, шумарства и водопривре
де и локална самоуправа су
подржали манифестацију са
по милион динара, док је
Покрајински секретаријат за
регионални развој, организа
цију „Винског парка“ подржао
са два милион
 а динара. С
обзиром на уложен труд и
вољу да овај догађај буде

одржан што квалитетније,
речи хвале учесник а нису
изостале.
– На „Винском парку“ смо
присутни од његовог оснива
ња. Сврставамо овај догађај у
сам врх винских догађаја у
Србији. Атмосфера је на
завидном нивоу. Представили
смо три бела вина, два црве
на, један розе и два бермета,
изјавио је Бојан Косовић из
винарије у Сремским Карлов
цима.
Поред богате понуде вина и
хране, посетиоци су имали и
место за фотографисање, за
успомену на догађај, а читаву
манифестацију је пратио при
годан музички програм. Посе
тиоц
 и су вина дегустирали
бесплатно, а било је потребно
само да купе своју чашу на
улазу у парк.   
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у
служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска
Митровица – Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа
који је доделио средства.

Александра Ћирић у обиласку излагача

„Винско сокаче“ је ма
нифестација
посвећена
грожђу и вину, а у Руми је
први пут одржана 28. авгу
ста на Градском тргу. То је
била прилика да посетио
ци уживају у квалитетним
винима српских и регио
налних винарија, а у окви
ру манифестације је орга
низована и „Мала школа
вина“ тако да су посетиоци
имали прилику да науче
нешто више о техникама
дегустације овог пића за
једно са сертификованим
сомелијером Маријом Бо
јовић.
Поред винарија, своје
специјалитете су предста
виле и чланице удружења
жена, произвођачи сира и
меда са територије румске
општине. Манифестацију
су организовали Туристич
ка организација Руме и ло
кална самоуправа, а прија
тељ је „Вина гласс“.
Излагаче је обишла
председница
Општине
Александра Ћирић, која

„Винско сокаче“

је изразила задовољство
што су се позвани винари
одазвали и дошли у Руму,
а реч је о 12 винарија како
из Руме, суседних општи
на, тако и винари из Хрват
ске и Словеније.
– Налазимо се у самом
подножју Фрушке горе и на
територији наше општине
желимо да подстакнемо
рад виноградара, односно,
виноградарство и произ
водњу вина. То је један
од главних разлога да ор
ганизујемо ову нову мани
фестацију. Ту су укључена
и удружења наших жена,
јер желимо да подстакне
мо и афирмишемо њихов
рад. Ове манифестације
су најбољи начин да жене
покажу свој рад и труд и
прикажу и себе и општину
у најбољем светлу. Ми смо
увек ту да помогнемо њи
хов рад и труд, истакла је
Александра Ћирић и изра
зила наду да ће овај дога
ђај постати традиција.
С. Џакула
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ДАНИ ШИМАНОВАЦА

Песма и неговање
традиције упркос киши

Сеоска слава у Шимановцима обеле
жена је тродневном манифестацијом
„Дани Шимановаца” од 19. до 21. авгу
ста, уз богат културни, забавни и спорт
ски програм, који није успела да спречи
ни киша која је упорно падала. Као и сва
ке године, круна „Дана Шимановаца“ био
је „Културни вашар“ у организацији Удру
жења жена „Шимановчанке”, под покро
витељством Општине Пећинци и Месне
заједнице „Шимановци“. У овогодишњем
осмом по реду „Културном вашару“ уче
стововала су 22 удружења жена и два
самостална излагача. Они су на својим
маштовито опремљеним штандовима
изложили уметничке креације, рукотво
рине и разне укусне производе, од зим
нице до слатких и сланих колача. Пара
лелно са „Културним вашаром“, 13 екипа
кувара такмичило се у припремању сре
мачког паприкаша.
„Културни вашар“ посетила је и пред
седница Скупштине општине Пећинци
Дубравка Ковачевић Суботички, која је у
пратњи председника Савета месне зајед
нице „Шимановци“ Александра Мандића
и председнице Удружења жена „Шима
новчанке” Душице Милошевић обишла
штандове и том приликом је нагласила
да се пећиначка локална самоуправа
труди да летње дане учини што забавни
јим и садржајнијим за своје грађане.
– Видим да у оквиру удружења има и
млађих жена, што значи да се и млађи
нараштаји интересују за неговање тра
диције. Редовни сам посетилац оваквих
манифестација и пуно ми је срце када ви
дим да их и млади радо посећују. Иначе,
жене у нашој општини, поред тога што су

чуварке традиције, имају важну улогу и у
осталим областима јавног живота – же
не су начелнице, директорке установа и
обављају многе важне функције, тако да
је родна равноправност код нас заживе
ла у потпуности – рекла је Ковачевић Су
ботички, која је и сама у једном мандату
била на челу Општине Пећинци, док јој
је ово други мандат на челу пећиначке
Скупштине.
Александар Мандић је учесницима по
желео добродошлицу и нагласио да је
манифестација осмишљена тако да по
каже којим све талентима обилују удру

жења жена не само из овог места, већ
и из целе пећиначке општине и читаве
Србије.
Богатству манифестације значајно је
допринео културно – уметнички програм,
који је отворио домаћин – КУД „Искон ве
терани” сплетом игара и песама из Ср
бије. Наступили су и хармоникаши Бојан
Дробац из Шимановаца и Радомир Јо
вичић из Карловчића, рецитатори Кали
на Смиљанић, Нађа Радоњић, Наталија
Степановић и Ена Радивојевић, вокалне
солисткиње Теодора и Дуња Радосавље
вић и оркестар Вука Денића са солист
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кињом Анђелом Денић. Глумица Јелена
Недељковић, чланица драмске секције
Културног центра Пећинци, насмејала
је публику одломком „Косана – удовица
овдашња” из монодраме „Дивани са шо
ра” Ђоке Филиповића, чија се премијера
припрема за октобар. Сви учесници про
грама награђени су громким аплаузом, а
мештани Шимановаца и гости – добрим
расположењем, што су потврдили и при
друживањем играчима Искона у великом
народном колу које су сви заједно оди
грали у парку.
Презадовољни су били и излагачи. Та
ња Ајети из Удружења „Горска ружа” из
Раковца похвалила је подршку коју Оп
штина Пећинци пружа удружењима же
на са своје територије и рекла да би то
могао да буде образац и за друге локал
не самоуправе како да дају ветар у леђа
удружењима, која играју значајну улогу у
руралном развоју.
Душица Милошевић је као организа
торка била задовољна је што је „Култур
ни вашар“ упркос лошем времену окупио
бројне посетиоце и што је расположење
било на највишем нивоу.
– Све више удружења из читаве Срби
је жели да учествује на „Културном ваша
ру“, али је број учесника морао да буде
ограничен, јер „Шимановчанке” не могу
свима да узврате посету. Иначе, поред
хуманитарног рада и неговања тради
ције, наше удружење се бави и сликар
ством и израдом зимнице без конзерван
са, коју припремамо за продају, од чега
жене стичу приход који није за потцењи
вање – изјавила је Милошевић.
Ништа мање вредни нису били ни ку
вари који су припремали сремачки па
прикаш. Кувар Јован Адамовић открио је
посетиоцима да је тајна доброг паприка
ша – у доброј вољи.
– Ако имамо вољу и стрпљења да па
прикаш дуго крчкамо и да одаберемо
праве састојке – каже Јован.
На основу одлуке жирија, УЖ „Шима
новчанке” је доделило пехаре и захвал
нице учесницима „Културног вашара“,
као и котлиће за прва три места у при
преми сремачког паприкаша. Иако су
сва удружења добила по неку награду у
различитим категоријама, организатори
и гости сложили су се у томе да је нај
успешнији наступ имало Удружење же
на из Сурчина, а у стопу су их пратила
удружења из Стејановаца и Јакова. По
оцени жирија, најлепши штанд имало је
Удружење жена „Рузмарин” из Голуби
наца, најлепши етно –штанд „Сурчинке”,
најлепши сувенир „Жене из Јакова”, нај
лепши декупаж „Бановчанке”, најлепши
ручни рад „Актив жена” из Нове Пазове,
најлепшу ношњу УЖ „Мајка Ангелина”
из Купинова, најукуснији посни колач од
јабуке „Веселице” из Деча, а најлепши
шпајз „Фрушкогорке” из Стејановаца.
Најукуснији паприкаш припремили су ку
вари „Јовал групе” из Добановаца.
Након доделе награда и признања,
уследио је концерт „Гаравог сокака” у
Дому културе у Шимановцима, који је на
прави начин употпунио тродневно сла
вље.
С. Ђ.
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Меморијална
фијакеријада

Детаљ са фијакеријаде (фото: Слободан Чавић)

Коњички клуб „Сремачки ајгир“ из Ога
ра недавно је организовао Меморијалну
фијакеријаду „Зоран Дамјановић Ус“, у
знак сећања на колегу узгајивача коња,
који је прошле године преминуо од
последица инфекције корона вирусом у
38. години живота.
Како нам је рекао председник клуба
Бошко Мијалчић, фијакеријада је органи
зована поводом обележавања сеоске
славе са намером да постане традиција
у Огару. Иако је клуб „Сремачки ајгир“
званично регистрован прошле године,
неформално је активан већ неколико
година.
– Ово је трећа фијакеријада коју смо
организовали, а прва посвећена нашем
колеги и пријатељу Зорану. Намера нам
је да убудуће сваке године поводом сла
ве у Огару организујемо меморијалну
фијакеријаду. Ове године смо имали
дефиле запрега улицама Огара и велико
дружење љубитеља коња након тога, а
жеља нам је да временом у програм

фијакеријаде уврстимо и такмичарски
део – рекао нам је Мијалчић.
За нешто више од годину дана посто
јања КК „Сремачки ајгир“, који тренутно
броји 15 чланова, успео је да направи
летњиковац у оквиру кога је озидана пећ
за припремање хране. До летњиковца је
доведена струја, а поред летњиковца је
традиционални бунар са ђермом и ново
засађено дрвеће.
– Све то не бисмо успели да тако брзо
урадимо сопственим средствима, али је
Општина Пећинци подржала наше напо
ре и захваљујући значајној подршци
локалне самоуправе успели смо да реа
лизујемо добар део планова. Наравно,
предстоји нам још много посла. Надамо
се да ћемо до зиме успети да затворимо
летњиковац, како бисмо могли да се оку
пљамо и у хладним данима, а намера
нам је да оградимо простор за терен за
коњичке спортове и да терен изравнамо
и припремимо за одржавање такмичења
– каже Мијалчић.

ПЕЋИНЦИ

Донација породици Стојићевић
Током хуманитарног Међусеоског фуд
балског турнира општине Пећинци
одржаном крајем јула у Пећинцима, у
организацији Светосавске омладинске
заједнице Архијерејског намесништва
пећиначког, у сарадњи са Спортским
савезом „Развој спортова”, а под покро
витељством Општине Пећинци, прику
пљала су се средства за помоћ поро
дици Стојићевић из Прхова – самохра
ној мајци са четворо деце која живи у
веома лошим стамбеним условима.
Како су нам рекли организатори од

прикупљених средстава са турнира
купљени су: бела техника – фрижидер,
замрзивач, електрични шпорет и шпо
рет на чврсто гориво, огрев за предсто
јећу зиму, као и гардероба за све чла
нове породице, што им је недавно и
уручено. Такође, из ове омладинске
организације подсећају да су на хума
нитарном турниру учествовали мешта
ни из свих 15 села пећиначке општине,
што је, како кажу, својеврстан доказ да
се заједничким радом може много тога
урадити.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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Положени венци жртвама
Првог и Другог светског рата
Повод ом
обел еж авањ а
сеоске славе у Шимановци
ма, у преподневним сатима у
недељу, 21. августа, венце на
споменик палим борцима и
жртвама Првог и Другог свет
ског рата положили су заме
ник председник а Општине
Пећинци Зоран Војкић, пред
седник Савета месне зајед
нице Шимановци Алексан
дар Мандић и представници
борачких организација, у
прис ус тву
предс тавн ик а
образовних и јавних устано
ва пећиначке општине и
мештана Шимановаца.
Александар Мандић је том
приликом истакао да је срп
ски народ у свим ратовима
био на правој страни – стра
ни слободе, одбране елемен
тарних људских вредности и
права на живот.
– Наши преци, борећи се у
Првом и Другом светском
рату дали су оно најдрагоце
није што су имали – своје
животе. Њихове жртве су
залог данашње слободе у
којој сви ми уживамо и коју,
нажалост, покушавају да нам
ускрате. Наши преци, уверен
сам у то, тражили би од нас
да обнављамо нашу лепу
Србију, да је попуњавамо, а

Полагање венаца у Шимановцима

не да је празнимо. Жеља
наших предака била би и да
храбро корачамо у будућ
ност, сећајући се њиховог
јунаштва и трагедија које су
преживели, као подсетника
на шта је све људско биће
спремно. Треба да се разви
јамо, обезбеђујући нашој
деци бољи живот“ - рекао је
Мандић.
Након полагања венаца,
испред спомен – плоче у

холу основне школе у Шима
новцима, посвећене палим
борцима и жртвама фаши
зма у име СУБНОР – а АП
Војвод ин е
прис утн е
је
поздравио потпредседник
ове организације Маријан
Куби, који је рекао да је за
њега велика част што заједно
са мештанима Шимановаца
и њиховим гостима одаје
почаст свим знаним и незна
ним јунацима, свим жртвама

ратних страхота и свима који
су уградили своје животе у
наше постојање данас.
Химну „Боже правде” отпе
вале су Дуња и Теодора
Радосављевић, парастос за
све погинуле Шимановчане
служио је месни свештеник
протојереј ставрофор Жељко
Кретић, а „Пркосну песму”
Добрице Ерића говорила је
Александра Опачић.
С. Ђ.

СРП „ОБЕДСКА БАРА“

Настављене еколошке активности

Одласком волонтера из Ку
пинова, 27. августа је завр
шен 23. Волонтерски еколо
шки камп „Обедска бара“, ове
године одржан под именом
„Птичји Елдорадо“. Овогоди
шњи камп је био национални,
а 11 волонтера из целе Срби
је је током две недеље ради
ло на ревитализацији Обед
ске Баре.
– Волонтери су радили на
две локације – на Ливадама
Мајке Ангелине, испод саме
цркве и на Ливадама Купини
ка, у ширем подручју тврђаве
Купиник. Као и претходних го
дина, радили су на уклањању
дрвенастог растиња и инва
зивног корова, а очишћено је
око 25 ари. Временски услови
нису били идеални, али су во
лонтери неколико дана, када
због падавина нису могли да
раде у окну Обедске баре, ис
користили да помогну у уре

ђењу просторија намењених
будућем музеју Купиник – ре
као нам је Перица Одобашић,
председник Удружења „Зеле
ни поглед“ из Купинова, који

је организатор Кампа заједно
са Младим истраживачима
Србије.
Одобашић је истакао да је
након двогодишње паузе због

Волонтерски еколошки камп у Купинову

пандемије, изузетно значајно
што су настављене еколошке
активности у Специјалном
резервату природе „Обедска
бара“, као и што је очувана
сарадња између свих заинте
ресованих партнера.
Покровитељи кампа су и
ове године били Општина Пе
ћинци и Министарство омла
дине и спорта, а партнери на
пројекту су Покрајински за
вод за заштиту природе и ЈП
„Војводина шуме“, као и Тури
стичка организација општине
Пећинци у чијим су простори
јама волонтери били смеште
ни.
Одобашић је нагласио и да
је храна за волонтере при
премана локално, у домаћин
ствима у Купинову, од дома
ћих намирница, па је камп био
и својеврсна промоција дома
ће хране и пољопривредних
производа са ове територије.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

31. AVGUST 2022.

M NOVINE

15

15. ЈУБИЛАРНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У КРЧЕДИНУ

Откривена биста
великом Мики Антићу

Јубиларна 15. Mеђународна уметнич
ка колонија одржана је од 25. до 28. авгу
ста у Дому породице Јакшић у Крчедину.
Традиционалну колонију отворио је један
од највећих српских песника Перо Зубац,
који је претходно у Дому Јакшића открио
бисту великану српске књижевности Ми
ки Антићу.
– Част ми је да присуствујем открива
њу бисте нашем Мики Антићу којег сам
први пут видео и слушао 1963. године,
као матурант Гимназије на првом вршач
ком „Песничком пролећу“. Мика Антић је
изашао, како је изашао тако је завладала
нека чудна тишина. Тада сам први пут у
животу видео, осетио шта је харизма јед
ног уметника- истакао је Перо Зубац.
Током свечаног отварања Колоније,
уручене су јубиларне златне медаље
председнику Општине Инђија Владими
ру Гаку, сликарима Драгану Стојкову и
Јаношу Месарошу, књижевнику Алексан
дру Чотрићу, глумцу Миленку Павлову и
кантаутору Војиславу Механџићу.
Популарној српској глумици Паулини
Манов, публицисти и директору Архива
Војводине Небојши Кузмановићу, музи
чару и вођи састава „Легенде“ Зорану
Дашићу Даши и сликару Радовану Мићи
Трнавцу, додељене су традиционалне
титуле „Ја, Крчединац“, које су до сада,
међу осталима, добили и Раша Попов,
Брана Црнчевић, Бора Ђорђевић, Мати
ја Бећковић, Перо Зубац, Иван Бекјарев,
Слободан Ракитић, Бане Крстић, Миња
Субота, Марко Николић, Милован Ви
тезовић, Биља Крстић, Милутин Дедић,
Слађана Милошевић, Јанош Месарош,
Драган Стојков, Рада Ђуричин, Миленко
Павлов, Вања Булић, Бруно Лангер, Гојко
Ђого, Вицо Дардић и други.

Откривање бисте Мики Антићу

– На овој манифестацији сви смо по
стали комшије и од сада смо сви Крче
динци- истакла је глумица Паулина Ма
нов након доделе титуле „Ја, Крчединац“.
Колонија је одржана под покровитељ
ством Општине Инђија, а у организаци
ји удружења „Мој Срем“ из Крчедина и
Уметничке групе „Арте“.
– Када смо основали Колонију пре 15
година, ни сами нисмо имали визију да
ће то трајати толико и да ћемо имати ве
лику подршку наших пријатеља. У нашем
дому отворили смо галерију, библиотеку,
апартмане за госте... Све ово радимо
само зато да би се уметници осећали
лепо- истакао је на отварању јубиларне
колоније у Крчедину Милорад – Мића
Јакшић, организатор и уметнички дирек

тор Mеђународне уметничке колоније у
Крчедину.
Он је додао да су веом
 а срећни, јер
сваке године у Крчедин долазе уметници
из целог света и људи који чине културни
амбијент наше државе.
Јакшић је подсетио да је током пет да
на на обронцима Фрушке горе, сликало и
вајало више од 60 уметника из 12 држа
ва, међу којима су били и Стојан Мила
нов, Милан Игњатовић, Маја Волк, Ненад
Стојков, Иван Карафиловски, Софија
Јечина, Мики Кршанин, Дорота Краузе,
Дана Петков, Здравко Черв, Мариана и
Красимир Георгиев, Алмедина Цифрић,
Ивана Вукајловић Симић, Бојана Врхо
вац и други.
М.Ђ.

МАРАДИК

Гради се паркинг испред школе

У току су радови на изградњи
паркинг простора испред Основ
не школе „Бранко Радичевић“ у
Марадику. Како је истак ао на
састанку Система 48 директор
Јавног предузећа „Инђија пут“
Марко Гашић, након изградње
паркинг простора ће значајно
бити олакшано паркирање испред
те установе.
– Обиласком целе општине
увидели смо да је паркинг код
школе у Марадику у најлошијем
стању и да је отежавао прилаз
установи, тако да смо одлучили
да се изведу радови на комплет
ној реконструкцији тог простора
— објашњава Гашић.
Он је додао да ће бити форми
рано око 20 паркинг места.
– Осим паркинга, санираћемо у

истој дужини и улицу уз школу
како би се подигла безбедност
учесника у саобраћају. План је да
се након радова постави и хори
зонтална саобраћајна сигнализа
ција у зони школе. Биће оцртана
и паркинг места, али поставиће
мо и ограду. Сигуран сам да ће
нови паркинг моћи да користе сви
који за то имају потребе, не само
родитељи и професори већ и ста
новници Марадика с обзиром на
то да се школа налази у близини
самог центра села- истакао је
директор ЈП „Инђија пут“ и додао
да је вредност радова 1,5 милио
на динара.
Гашић је на крају подсетио да је
у току прошле године изграђен и
паркинг код Основне школе „Јо
ван Поповић“ у Инђији.
М. Ђ.

Изградња паркинга код школе у Марадику
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У току жетва сунцокрета

У појединим пољопривредним комбинатима у Срему приноси раних
хибрида са до сада пожњевених површина крећу се око 3.700 килограма
по хектару, а очекивања су да ће каснији хибриди дати нешто виши принос
Жетва сунцокрета је почела прошле
недеље, па је због обилне кише преки
нута. Први приноси су различити и
зависе од тога колико је где у претход
ним месецима пало кише. Најлошија
ситуација је у Банату, где су приноси
од једне до две тоне по хектару, док се
у Бачкој и јужно од Саве и Дунава оче
кују просечни приноси од око два и по
тоне по хектару. Жетва сунцокрета је
почела и у Срему где се приноси крећу
од две до четири тоне по хектару, што
је испод просека. Наравно и у Срему
принос сунцокрета зависи од положаја
парцела под том културом, али и коли
чине падавина, без обзира што сунцо
крет најбоље подноси недостатак вла
ге, јер његов коренов систем црпи
влагу и из дубљих слојева земље.
У појединим пољопривредним ком
бинатима у Срему приноси раних
хибрида са до сада пожњевених повр
шина крећу се око 3.700 килограма по
хектару, а очекивања су да ће каснији
хибриди дати нешто виши принос.

ЗАДОВОЉАН ПРИНОСОМ:
Јован Бабурски

Са приносом сунцокрета задовољни
су и пољопривредници који су пре
кише успели да скину род. Један од

таквих је и Јован Бабурски из Буђано
ваца који каже да када је оваква годи
на, без довољне количине падавина,
И још неправилно распоређених, при
нос од нешто више од три тоне по хек
тару И није тако лош.
– Задовољан сам приносом сунцо
крета. Када погледам кукуруз или соју
видим да је сунцокрет најбоље про
шао у оваквој години. Када је била
најпотребнија, кише није било, и то
важи за све усеве. Што се сунцокрета
тиче, све агротехничке мере сам пред
узео на време, а све остало је зависи
ло од временских услова. Да је ова
киша пала раније, приноси не само
сунцокрета него и осталих биљних
врста били би рекордни. Овако мора
мо бити задовољни са оним што је
родило. Брине ме соја, јер је она чини
ми се, најлошија у последњих неколи
ко година. Има парцела у атарима где
рода неће бити ни да се плати ком
бајн, па ће вероватно бити и њива са
којих усев неће бити ни скидан, каже

СЛАТКА ГОДИНА ПРЕД НАМА

Рекордни приноси меда

Ово је једна од рекордних година, за оне који су успели да преселе пчеле на сваку
локацију. Добијало се од 15 до 30 килограма, када је у питању багремова паша, а што
се тиче сунцокрета и липе, између 20 и 30 килограма по кошници, каже пчелар Томи
слав Костић
Сушна година задала је бројне гла
вобоље пољопривреди. Међутим, не
свим гранама. Пчелари, по свему суде
ћи, задовољно трљају руке. Временски
услови погодовали су производњи
меда, а пчеле су биле веома активне,
као и пчелари. Томислав Костић из
Сремске Митровице, каже да има пре
ко 400 пчелињих друштава, тако да је
посла било свакодневно, од ујутру до
увече.
– Пчелари ову годину могу окаракте
рисати као савршену, уколико су све
око производње урадили како треба.
Све је медило и ишло нам руку. Ово је
једна од рекордних година, за оне који
су успели да преселе пчеле на сваку
локацију. Добијало се од 15 до 30 кило
грама, када је у багремова паша, а што
се тиче сунцокрета и липе, између 20 и
30 килограма по кошници. Уљана
репица је такође дала добре резулта
те. Права година, каже Костић.
Пчеле преживљавају високе темпе

Томислав Костић
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Киша погодује
шећерној репи
У претходна три дана је пало изме
ђу 25 и 40 литара кише у региону
Срема. С обзиром на дуготрајну
сушу, прошлонедељне падавине нај
више погодују шећерној репи која
улази у завршну фазу вегетације.
Киша ће свакако допринети и побољ
шању биодиверзитета земљишта, а
што је такође веома важно и лакшој
обради за јесењу сетву, јер су паори
већ страховали како ће на најбољи
начин припремити земљиште за
предстојећу јесењу сетву пшенице,
јечма и уљане репице.
Што се кукуруза тиче и у региону
Срема, због недостатка влаге, скра
ћена је вегетација, тако да је кукуруз
сазрео раније, па су и неки рани
хибриди већ скинути са њива.
овај пољопривредник.
Овоме додајмо податак да је ове
године и цена сунцокрета нешто
повољнија, јер су пољопривредници
преговарали са Владом око откупне
цене. Како је тада договорено, конач
на цена сунцокрета износи 73 динара
по килограму, а што се исплате тиче,
договорено је да се она обави до 15.
октобра.
З. М.
ратуре лакше, јер имају сопствени
систем вентилирања. Пчеларима већи
проблем представља кишовито време,
односно, када биљке не луче нектар.
– Ове године су нам за време висо
ких температура, највећи проблем
били пожари. Трава је била толико
сува да је сваки пикавац могао да је
запали. На једном пчелињаку сам имао
пожар. Чињеница је да је неко у околи
ни нешто палио, тако да ми је изгорео
велик део простора око пчелињака,
али на сву срећу дошло је на двадесе
так центиметара од кошница, не даље,
објашњава Томислав Костић.
Цена меда се креће од 800 до 1.200
динара по килограму. Каква ће цена
бити након успешне сезоне, још увек
се не може рећи прецизно.
– Чим је више меда у оптицају, а то је
сада, цена пада. Тога треба бити све
стан. Продаћемо га, наравно, јер мед
није кварљива роба. Ко може, чекаће
већу цену. Мада, за тражњу меда нема
бојазни, сматра наш саговорник.
Да би пчеларство представљало
сигурну зараду, ипак је потребно уло
жити много средстава у праву опрему,
заштиту кошница и пчела. Поред тога,
многи пчелари по читав дан проводе у
пчелињацима, обављајући редовне
задатке. Тај посао није лак, иако на
први поглед делује врло примамљив.
Ипак, зарада не може доћи преко ноћи,
уколико пчелар тај посао не обавља са
љубављу.
А. Дражић
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Комарци преносе
грозницу Западног Нила

За ову грозницу не постоји вакцина, а симптоми су
слични другим заразним болестима
Према последњем извештају од про
шле седмице Института за јавно здра
вље Србије „др Милан Јовановић
Батут“, потврђена су четири случаја
оболевања од грознице Западног Нила
у Срему. Иако има врло неуобичајено и
егзотично име, грозница Западног Нила
није неуобичајена нити егзотична. Доби
ла је име по регији где је први пут забе
лежена, а ово је доба године када се
региструју случајеви заражавања код
пацијената.
– Случајеви се региструју јер имамо
појачан надзор, готово да бдимо над
болешћу коју преносе комарци. Мере
заштите су искључиво на нама самима,
да до убода не би дошло. Важно је не
излазити у време највеће активности
комараца, у зору, предвечерје... Уколико
већ излазимо, потребно је носити дугу
лепршаву одећу, од природних матери
јала, што ће спречити убод комарца.
Требало би премазати кожу репеленти
ма који одбијају комарце. Комарци се
размножавају у барама и стајаћим вода
ма, те би било добро око своје куће
редовно мењати посуде с водом за псе
и мачке, чак и оне у којима се држе
украсне биљке. Спроведено је и трети
рање комараца у нашој локалној самоу
прави. Ове мере заштите могу да сма
ње могућност заражавања, каже др
Јасмина Јандрић Кочић, епидемиолог
Завода за јавно здравље.
Грозница Западног Нила погађа све

др Јасмина Јандрић Кочић

узрасте, али мали проценат људи има
озбиљне проблеме. Неки осећају само
благе симптоме. За ову грозницу не
постоји вакцина, а симптоми су слични
другим заразним болестима.
– Слабост, малаксалост, повишена
телесна температура, главобоља... То
може да се деси због метеоропатских
проблема, те не треба увек помислити
да је грозница. Међутим, уколико главо
боља не престаје, дође до укочености
врата, обавезно је јавити се лекару, који
ће проценити да ли је потребна тријажа,
закључује др Јандрић Кочић.
А. Дражић

Први случајеви
мајмунских богиња
Регистрован је и један случај оболе
вања од мајмунских богиња у Срему,
објављено је на званичном сајту Инсти
тута за јавно здравље Србије „др
Милан Јовановић Батут“. Симптоми
мајмунских богиња обично укључују
повишену телесну температуру, интен
зивну главобољу, болове у мишићима,
бол у леђима, слабост, мањак енергије,
отечене лимфне жлезде, најчешће на
врату, у пазуху или у препонама и
кожни осип или лезије на кожи. Осип
обично почиње у року од једног до три
дана од почетка повишене телесне

температуре и може бити концентри
сан на лицу, длановима и табанима.
Људи могу добити мајмунске богиње у
блиском контакту, укључујући контакт
лицем у лице, кожа на кожу. Лезије
коже и слузокожа садрже инфективни
вирус. Мајмунске богиње се могу шири
ти индиректним контактом преко посте
љине, пешкира, одеће или контамини
раних предмета или површина. Ово
такође може укључивати предмете као
што су прибор за јело или предмети
који се користе током сексуалних
активности.
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НА МАЊАЧИ У СТРИЧИЋИМА ОДРЖАН 57. „КОЧИЋЕВ ЗБОР“

Идеш ли роде?
• Вишедневна манифестација „Кочићев збор“ одржана је у Стричићима прошлог
викенда. Последњег дана манифестације у недељу, 28. августа организоване су
спортске игре и борба бикова за награду „Јабалан“
• „Кочићевом збору“ су присуствовали највиши званичници Републике Српске као и
више дестина хиљада људи из свих крајева бивше Југославије

П

ротеклог викенда у Стричићима
код Бања Луке одржан је 57. „Кочи
ћев збор“. Као и сваке године, при
суствовали су, поред неколико десетина
хиљада посетилаца, и највиши званични
ци Републике Српске, члан председни
штва БиХ Милорад Додик, председница
Владе РС Жељка Цвијановић, а овогоди
шњи председник Организационог одбора
био је градоначелник Бања Луке Драшко
Станивуковић. Град Бања Лука је покро
витељ ове манифестације.
„Кочићев збор“ је вишедневна манифе
стација чији се један део одвија у Београ
ду, када се одаје почаст великану посе
том његовом гробу у Алеји великана, и
полагањем цвећа на споменик у Чубур
ском парку. У Удружењу књижевника

Корида на Мањачи: Хиљаде људи
је посматрало борбу бикова

Србије традиционално је одржано књи
жевно вече на коме су учествовали писци
и песници из Кочићевог краја.
У Стричићима је свечана академија
одржана је у недељу, 28. августа, а прет
ходило јој је служење литургије и помен
Петру Кочићу у Цркви Успења Пресвете
Богородице и полагање венаца на споме
ник погинулим борцима у Одбрамбено –
отаџбинском рату. Уз пригодан културно
– уметнички програм, књижевнику Анђел
ку Анушићу уручена је Кочићева награда.
Као и претходних година, више десети
на хиљада људи је дошло на Кочићев
збор. Река аутомобила и река људи сли
ла се ка Стричићима. Неки су дошли из
иностранства, неки из суседних места,
неки из градова широм Србије, Босне и

Женска народна
ношња из Стричића

Херцеговине, Хрватске. Готово свака
кућа на Мањачи дочекала је рођаке и
пријатеље уз печену јагњетину или пра
сетину.
У делу манифестације, која има карак
тер „народног весеља“ све је било тради
ционално. И ове године, одржана је бор
ба бикова, као и спортска надметања.
Такође, и овог пута је под једним од мно
гобројних шатора певао Милорад Додик,
и ове године било је гужве, музике, добре
јагњетине ... Све је било као и претход
них година, сем што се за микрофон ово
га пута ухватио и градоначелник Бања
Луке Драшко Станивуковић. Он не само
да је запевао, него је и лично водио и
коментарисао борбу бикова.
„Кочићев збор“ је био место са ког су

„Кочићев збор“ за три дана
посети и до стотину хиљада људи
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Сви смо ми на неки начин Кочић

Владимир Мачкић, стручни сарадник
за послове месних заједница општине
Рибник, али и заљубљеник у историју
Змијања, каже да је „Кочићев збор“ и
данас манифестација републичк ог
карактера. Времена се мењају, али
„Кочићев збор“ остаје кључна манифе
стација којом се одаје почаст великом
књижевнику и народном трибуну. Мач
кић је са великим надахнућем говорио
о историји Кочићевог краја коју је као и
дух овог народа у литератури, али и у
политичком и јавном деловању, субли
мирао Петар Кочић, великан и трагична
личност, изданак Змијања. Њему у част
више од педесет година у његовим род
ним Стричићима одржава се „Кочићев
збор“, манифестација која има више
димензија и нивоа, а најзначајнија је
свакако она културна, подсећање на
Кочићево дело, али и традицију и кул
туру овог краја.
– У бившој Југославији Кочићев збор
је спадао у четири највеће манифеста
ције, то су били још „Сабор трубача у
Гучи“, „Збор на Ситници“ и „Грмечка
корида“. Од свих њих је „Кочићев збор“
увек био најмасовнији и најсадржајнији.
И данас њега посети огроман број
људи, преко стотину хиљада. Долазе
људи, не само из овог краја, него и из
Федерације БиХ, Хрватске, а нарочито
из Војводине, где се одселио велики
број наших људи. Посебно из Новог
Сада, Каћа, Темерина, Бачког Јарка,
Сремске Митровице, каже Мачкић.
Он даље наводи да је Петар Кочић
био први јавни глас народа са Мањаче
и Змијања.
– Петар Кочић је био трибун овога
послате и политичке поруке. А поруке
које су послали политички противници
Додик и Станивуковић, биле су уобича
јене, али је било приметно да се пред
изборна кампања уочи октобарских
избора озбиљно захуктала. Милорад
Додик је запевао „Српкиња је мене мај
ка родила“ и поручио да треба чувати
братску сарадњу са Србијом и Русијом.
Станивуковић је нагласио да се већ 57
година слави трибун, јунак, писац и брат
Петар Кочић и подсетио на чувено Кочи
ћево питање: „Идеш ли роде?“. О тради
цији, слободи и Петру Кочићу изјаснили
су се и други присутни политичари. Да
ли због предстојећих избора или не, тек
ове године су посетиоци били обаве
штени да је захваљујући Драшку Стани

Владимир Мачкић

народа, али је оставио трага и на целу
српску културу. Он је у својим делима
описао посебан карактер људи са Зми
јања. Ми смо људи непокорни, пркосни,
непоткупљиви и непоколебљиви, не
жалимо ништа за своју слободу и то
нас је коштало, још од турских време
на, па кроз историју. И без обзира на
цену коју смо плаћали, а била је стра
шна и била је у нашим змијањским гла
вама, а не у новцу, остали смо исти
кроз векове и поносни смо на то. О том
менталитету писао је Петар Кочић. А
менталитет људи је овде помало хај
дучки и увек слободарски, каже Влади
мир Мачкић.
И додаје да је трагична судбина
Кочићева закономерност, јер људе као
што је био Кочић ниједан систем није

У викендици Милана Бабића на Мањачи сваке
године се за „Кочићев збор“ дочекују гости

„Кочићева награда“
Анђелку Анушићу
„Кочићева награда“, која се додељује
„за допринос српској писаној ријечи у
Кочићевом слободарском духу“, ове
године је уручена Анђелку Анушућу,
песнику, прозном писцу, есејисти, књи
жевном критичару и публицисти. Ану
шић је до сада објавио више десетина
књига, збирки приповедак а, поезије,

трпео. Говорећи о људима са Змијања,
који су се вазда борили за своју аутоно
мију и своју слободу, каже: Сви смо ми
на неки начин Кочић.
На питање како се данас живи у
Кочићевом крају и шта су предиспози
ције даљег развоја, Мачкић каже да је
то свакако туризам и делатности које
могу да га прате.
– У току је израда пројектно – план
ске документације за изградњу ски цен
тра на Мањачи, који ће финансирати
влада Републике Српске. Сматрам да
ће тај пројекат бити снажан замајац
развоју овог краја. Поред тога, постоје
изврсни услови и за здравствени тури
зам, јер постоје докази још из времена
аустро – угарске власти да је Мањача у
једном свом делу истинска ваздушна
бања. Напоменуо бих да на овим про
сторима постоје и природни локалите
ти као што је Мачкића камен. Ја бих то
назвао Ратковачки камен пошто је у
селу Раткову, то је пећина која је сада
интересантна спелеолозима, али у
будућности би могла постати права
туристичка атракција. Ту је и 27 архео
лошких локалитета, од којих су неки из
периода од пре три хиљаде година пре
Христа. Све су то предуслови за развој
туризма у будућности, рекао је Влади
мир Мачкић, напомињући да се у
последње време много људи враћа у
свој радни крај.
Мачкић је додао је су људи из овог
краја увек велику пажњу поклањали
образовању, да су описмењавали наро
чито мушку децу, и да је Змијање дало
120 доктора наука и неколико стотина
професора, лекара, инжењера.

романа. Приредио је и две песничке
антологије, а пише и за децу. Заступљен
је у лектири (у Републици Српској, деве
ти разред основне школе), антологијама
и прегледима српске савремене поезије
и приповетке. Његова поезија и проза
превођени су на енглески, француски,
руски, бугарски и македонски језик.

вуковићу паркинг био бесплатан.
Ништа на овогодишњем „Кочићевом
збору“ није искакало од уобичајеног, сем
можда снажног невремена, које је у неде
љу у поподневним сатима погодило
Стричиће. Три дана се у Стричићима
певало и играло. Неколико десетина
постављених шатора било је препуно,
свирала се и слушала уобичајена гласна,
жива музика, точило се пиво, уживало у
доброј храни и свему што карактерише
свако народно весеље. А „Кочићев збор“
већ 57 година то и јесте.
С. Ћосић
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КАКО СУ СЕ МИТРОВЧАНИ УЧИЛИ ГРАДСКОМ ЖИВОТУ? (10)

„Неће се дозволити
безпорезно печење ракије“
Припрема: Дејан Мостарлић

Градско поглаварство у Митровици, које је представљало орган аутономне локалне
управе после 1881. године издавало је прогласе који су садржали све битне одлуке веза
не за свакодневни живот грађана Митровице и околних насеља. Ове одлуке објављиване
су у Прогласним књигама, при чему су строго одређена места њиховог обнародовања
(На сред пијаце код крста, пред кућама појединих митровачких грађана, пред Казнионом,
на ћошку код Камените ћуприје, на ћошку код Златна бунара...). Прогласне књиге Град
ске управе у Митровици сачуване су у Историјском архиву „Срем“ и представљају дра
гоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некадашњих
држава на овим просторима
Проглас од 9. марта 1883.
године односи се на оглаша
вање потраге за извесним
сељацима из Белегиша, који
су осумњичени да су у пољу
између Шашинаца и Митрови
це украли једног коња и коби
лу. Како су виновници овог
дела откривени остало је
непознато коме припадају
украдени коњ и кобила, па се
позивају сведоци или оштеће
ни да се пријаве Градском
поглаварству.
„Извесни сељаци из места
Белегиша осумњичени су код
овога суда ради злочинства,
крађе и разбој... што су око
дана 5. свибња пр. године без
приаве поседника одвели с
поља између Митровице и
Шашинаца једнога коња и јед
ну кобилу зелене боје, те их
једном између окривљених
продали. Окривљени не знаду
чији је тај коњ или кобила, да
ли је власник из Шашинаца
или из Митровице. Ако би
итко с реченог поља почетком
мјесеца свибња пр.год. неста
ли, те ако се оштећеник про
нађе има се код овог Градског
поглаварства пријавити.“
Проглас број 177 од 30.
марта 1883. године један је од
многобројних огласа, који се
односе на јавне продаје. У
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Проглас о продаји коња — битанге у сачувању

овом случају ради се о коњу
шаш ин ачк ог
меш тан ин а
Михаил
 а Новаковића. Изглед
коња детаљно је описан и
заказана је његова продаја.
„Код становник а Михаила
Новаковића у Шашинцима
налази се један коњ. Има
лево уво разпорено а сара
одрезано на десној бутини и
на гребену има белу пег без
коњске путнице, као битанга у
сачувању. Исти коњ продати
ће се дана 12. травња 1883.
после службе божије код
обћинске куће у Шашинцима
путам јавне дражбе“
Сличног, продајног каракте

ра је и проглас број 185 од 1.
априла 1883. године. Продаје
се кућа пекарке Ане Дел Анто
ниа са имањем у казнионском
сокаку у Митровици, а заинте
ресовани купци се упућују
непосредно на разговор са
госпођом Аном.
„Ана Дел Антониа пекарка,
жели њену у казнионском
сокаку близу бивше ...баре у
Митровици посједујући кућу и
кућни плац са баштом из сло
бодне руке продати. Купци
који так ову непокретнину
купити желе можеду се код
исте госпоје ради поближне
нагодбе упитати...“

У прогласу број 12 од 12.
јануар
 а 1883. године дотиче
се питање бесправног печења
ракије и избегавања пореза у
смислу важећег закона.
„Услијед наредне Високе
краљевске хрватско славон
ске и далматинске земаљске
владе, одјела за унутрашње
послове од 22. просинца 1882.
број 48632, овим се од стране
подписаног Градског погла
варства до обћег знања ста
вља: Да се убудуће неће под
никаквом изликом нити увје
том дозволити безпорезно
печење ракије у смислу 2.
законског члана XXIV 1878.... “

M NOVINE

M NOVINE

31. AVGUST 2022.

21

СКРНАВЉЕЊЕ СПОМЕНИКА: ГЛУПОСТ СЕ ЧИНИ КАО НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ

Не ломите ми камење!

У

Летонији је почело рушење споме
ника из доба Совјетског савеза.
Исто се десило у Естонији, а Поља
ци такође руше све што их подсећа на
савез и Варшавски пакт, који су имали са
Совјетима. Сви то правдају руском спе
цијалном војном операцијом у Украјини.
У земљама бивше Југославије су многи
споменици из доба социјализма запу
штени. Сви се праве луди и нико ништа
не правда, једноставно запуштамо спо
менике. Зашто рушимо споменике? Зато
што обележавају неко доба? Мишљење
да је неки период на временској линији
историје једног народа, добар или лош је
врло субјективно. Бечки новогодишњи
концерт је настао у Хитлерово време.
Хоћемо да га укинемо? Ова руска инва
зија је изазвала такву хистерију и гомилу
непроверених изговорених речи. Да ли
неко размишља о последицама? Изгле
да уопште не. А опасне су последице.
Хоће нека деца (коју не треба да оптере
ћујемо историјом, шта ће то њима у
животу, од тога се не живи) помислити да
је холокауст у реду, када је већ тако
замаран за учење о њему? На пример,
холокауст је злочин и Совјети су ослобо
дили пола Европе од Хитлера (са којим
су прво шуровали, па били преварени).
Руси су имали четрнаест милиона жрта
ва. Да ли им то дозвољава да нападну
Украјину? Не! Међутим, то је моменат на
временској линији историје, где су они
били хероји и ослободили нас великог
зла.
Једна власт је дизала споменике и
споменици и знаци служе да трају за
вечност и вечно сећање на неку личност
или догађај. Споменици су уметничка
дела. Свака уметност у себи садржи иде
ологију. Уметник је слободна личност,
која има личну агенду и причу коју жели
да исприча. Уметник је аутономна лич
ност која по жељи наручиоца има слобо
ду да наручено дело обликује према
симболици коју је нашао за сходно. Сва

ко уметничко дело је нечија агенда. Сва
ки совјетски споменик је нечије уметнич
ко дело. Ко вама естонски, летонски,
пољски и други господари даје за право
да рушите нечије ауторско дело? Умет
ност је ту да би се тумачила, она никад
није крајња, отворена је да се чита изно
ва и изнова. Уколико ваша нова идеоло
гија, ваша нова агенда није сагласна
томе да постоји споменик који је део
совјетске историје, промените наратив,
кажите да вам је тај период на времен
ској линији историје био тмуран, али не
оспоравајте ко је био победник рата и
права страна. Споменици се не руше,
споменици се не уништавају, споменици
се не запуштају!
Међутим, ко уништи један мали,
сасвим обичан, безазлен споменик, који
и нема идеологију, који је подсетник на
једну тужну тачку на временској линији
историје Сремске Митровице? Која је
сила и бес у вама? Је л’ тај споменичак
вама смета? Да ли вас угрожава? Ко је
вас васпитавао и научио да рушите туђа
обележја? Знате ли шта сте срушили?
Добро вас хране, сити сте и бесни и бес
послени, па вам дође да срушите један
споменик? Ко је срушио парче мермера
на углу Доситејеве и Светог Саве у
Сремској Митровици? Требало нам је
осамдесет година да га поставимо! Сра
мота је ваше глупости! Тај мали, сасвим
обичан споменик, обележавао је постоја
ње једног лепог објеката, који је некоћ
стајао наспрам Митровачке гимназије.
Знате колико је злобе у људима морало
бити да се јеврејском народу, који је већ
до тада био уништен, свете тако што ће
им срушити храм, богомољу, темпл.
Тужна је то слика рата једног лепог гра
да, нашег града, наше Митровице. Тужно
је што синагога никада није обновљена,
поново изграђена. Није имао ко у њој да
се више моли после Другог светског
рата. Да ли сте тога свесни? Да ли сте се
ви суочили са неким губитком? Стари би

вам рекли, када си тако силан да рушиш
мермерни споменик, што не ухвати па
главом у зид, па удри.
Зар да ми рушимо споменик? Тужно је
то. То је најмање што смо могли када
нисмо већ имали како да направимо
нову Синагогу. Јевреји су били мала, али
снажна заједница у Сремској Митрови
ци. У архитектонском и културном сми
слу су оставили много за наш град.
Данас имамо лепе градске куће широм
центра. Направили су и своју богомољу,
која није постојала ни целих четрдесет
година. Изнутра једноставно уређена,
споља лепо окићена, баш како треба. У
многим градовима, где су синагоге пре
живеле, попут Новог Сада и Суботице,
то су места лепих културних догађања,
концертни простори, места која скупљају
људе поводом нечег лепог. Наша синаго
га није преживела усташе, а споменик
који је подигнут у сећање на њу, не може
да преживи ни пола година наше глупо
сти.
поменик је враћен у првотибно
стање. Знамо да овде нема никаве
претходне националистичке наме
ре. Неко се залетео и срушио споменик,
ето тек тако да би био занимљив и сме
шан, да би глупо задивио некога. Није
први пут да се градска, јавна имовина,
наша имовина, уништава. Неко је излу
пао стакла на базилици, неко је уништа
вао јавни тоалет, постоје снимци где
нек а дечурлија покушава да уништи
аутомате за пиће и грицкалице на тераси
Туристичког центра, да не говоримо о
графитима, сломљеним кантама, смећу
које остављамо свуда. Зашто? Због глу
пости? Глупост се чини као најбољи при
јатељ, као онај што лажно тапше по
рамену. Уради нешто да паметно да
задивиш околину, створи нешто вредно,
нахрани неког, ради и труди се. Троши ту
своју глупу енергију на такве ствари.
Жао ми је само, и тебе и себе, што ти то
не умеш.
Читанка
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ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ: МИТРОВИЦА НИЈЕ ГРАД ВАНДАЛА И РУШИТЕЉА

Санација штете након скрнављења споменика
У ноћи између 27. и 28. Авгу
ста, неколико лица је порушило
споменик, који је у марту 2022.
године постављен у знак сећа
ња на минирану синагогу у Дру
гом светском рату. Надлежне
службе су изашле на лице
места, полиција је извршила
увиђај, а споменик је већ сутра
враћен у првобитно стање.
– Искрено се надам да је овај
вандалски чин настао из незна
ња и да није усмерен против
нама пријатељске јеврејске
заједнице и јеврејског народа.
Надлежне локалне службе Гра
да Сремска Митровица су

одмах отпочеле враћање спо
меника у првобитно стање, а ја
апелујем на полицију и тужила
штво да што пре пронађу осум
њичене за овај догађај и да их
адекватно казне и санкциони
шу. Сремска Митровица је град
градитеља и стваралаца, а не
град вандала и рушитеља,
изјавио је Владимир Павловић,
председник Скупштине Града
Сремска Митровица.
Надлежни ће у наредном пери
оду обезбедити на адекватан
начин овај простор, како би
спречили поновно скрнавље
ње.
А. Д.
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ЈЕЛЕНА (ЛАЗАРЕВИЋ) БАЛШИЋ,
ЖЕНА ЂУРЂА СТРАЦИМИРОВИЋА БАЛШИЋА

Неко беше Баошићка Јела
Пише: др Снежана Булат

Како би се колико толико осигурао
од Турака, Ђурђе Страцимировић
Балшић је потражио ослонац у кне
за Лазара, пошто се оженио њего
вом кћерком Јеленом

Ј

елена (Јела), рођена је
на двору у Прилепцу, као
трећа кћер кнеза Лазара
и кнегиње Милице. Према
Рад ојч ић евом
миш љењ у,
Јела је рођена између 1366. и
1371. године. Године 1387.
Лазарева кћер је ступила у
брак са тадашњим господа
рем Зете. Мотиви склапање
овог брака, били су политичке
природе. Јиречек наводи: „Ка
ко би се колико толико осигу
рао од Турака, Ђурђе Страци
мировић Балшић је потражио
ослонац у кнеза Лазара,
пошто се оженио његовом
кћерком Јеленом“. Руварац
оставља податак да су Ђурђе
и Јелена имали само једно
дете, сина Балшу III.
Попут своје мајке, Јела је
остала упамћена као храбра,
смерна, племенита и мудра
владарка. Након мужевљеве
смрти, 1403, њен живот се
мења из корена. Како је Бал
ша у то време био малолетан,
млада удовица преузима
управљање земљом и постаје
владарка Зете. Према Пурко
вићу „На глас о Ђурђевој смр
ти, 18. априла, Велико веће је
одлучило да пошаље госпођи
Јели у Улцињ своје послани
ке, да изјаве удовици сауче
шће, да ову мудру и племени
ту жену теше, да њој и сину
обећају дубровачко пријатељ
ство“.
У жељи да поврати области
које су биле у млетачкој вла
сти, владарка ће донети одлу
ку која ће пресудно утицати
да њен и живот њеног сина.
Храбра Јелена, свесна ризи
ка, одлучно улази у рат са
Млечанима. Неће је поколе
бати ни претеће речи које јој
је упутио скадарски капетан
Донато да Порто: „Госпођо,
госпођо, пази шта радиш“.
Борбе са Млецима трајале су
пет година, а Јела се у њима
пок азала као права мужа
ствена жена.

На велику жалост, Јели се
супротставља и војвода Сан
даљ Хранић. Војвода је отво
рено иступио против ње и
оштро осудио буну у Зети, „на
чему му је млетачки сенат
топло захвалио 7. маја 1405.
и затражио његову помоћ да
Млеци поврате Скадар и Дри
васт, а они су му за ту услугу
понудили хиљаду дук ата
годишње, или три хиљаде
дуката одједном“. Породица
Балшић суочава се великим
потешкоћама. Двор у Улцињу,
који је некада био испуњен
грајом и радошћу деце коју је
Јелена несебично окупљала
и васпитавала, 1405. бива
окупиран и одузет. Након тога,
изгубиће Балшићи Бар и
Будву.
Владарк а пок ушава да
нађе мир у тврђави Дриваст,
међутим, и она пада под
власт Републике. Ратни пери
од и силне недаће, Јелену и
њеног сина приморавају на
често мењање боравишта.
Коначно, проналазе уточиште
у Горњој Зети.
Две године касније, Јела је
била принуђена да прихвати
преговоре о миру са Млеци
ма. Од 1406. до 1409. године,
вођени су три пута. Млечани
су изнова и изнова поставља
ли нове услове. „Ако је у мају
изгледало да су прихваћени
сви услови, у јуну се показало
да Млечани имају нове захте
ве. Они сад желе да Баоша
дође лично у Млетке. У слу
чају да се Баоша устеже да
дође, имали су млетачки
гаринтури да му кажу, да ће
добити гарантно писмо, што
би отклонило свако подозре
ње. Ако сумња Баошина мај
ка да се сину ишта може
десити - Млечани нуде једног
свог посланик а као таоц
 а,
који би остао до Баошиног
повратк а“. У страху да не
изгуби сина јединца, Јеленин
одговор је био одричан.

Јелена Балшић

Изр ев олт ир ан и
њен ом
одлуком, Млечани су поручи
вали: „Или ће Баоша доћи у
Млетке - или мира неће бити“.
Иако упорни и захтевни, неће
успети да поколебају Јелену.
Она, попут своје мајке, зала
жући се за безбедност свог
сина, уместо њега одлази код
Млечана и преузима кривицу
за избијање рата.
едуго затим, стигла је у
Венецију и суочила се
очи у очи са дуждом
Михаилом Стеном. Тада се
огласила ова велик а жена,
која се пет година грчевито
борила, не би ли очувала сво
ју земљу. Лазарева кћи, на
све могуће начине покушава
ла је да сачува синовљево
нас ледс тво.
Как о
каж е
Љубић, Јела се тада није ни
збунила, ни уплашила, него је
„иступила са прибраношћу и
храброшћу која задивљује“.
Узвикивала је: „За све што је
рађено против Млетака, кри

Н

ва сам само ја и само ја, а не
мој син“!
Најзад, 1409, иако је дело
вало да до споразума неће
доћи, коцкице су се поклопи
ле, потписан је мировни уго
вор. Ситуација је у потпуно
сти смирена, оног момента
када је помињани, босански
војвода, Сандаљ Хранић,
постао Јелинин муж. Племе
нита Јела је на свог мужа
деловала изузетно позитивно
Речено је да је „Јела на Сан
даља деловала, оплемењују
ћи га“. Некада горки неприја
тељ породице Балшић, Сан
даљ се сада залаже за Балшу
код Млетака.
Након смрти првог мужа,
Јелена је размишљала да се
замонаши, али пошто је њен
син Балша III са само седам
наест година преузео влада
ње државом, одустала је од
те намере. Јелена ник ада
није примила монашки чин.
Поред тога што Јелена по
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ПРЕДАВАЊЕ У МУЗЕЈУ СРЕМА

„Усташка војска
Независне
Државе Хрватске“

Манастир Бешка на острву Горица у Скадарском језеру

други пут губи мужа, суочава
се и са синовљевом смрћу.
Свој мир је пронашла на остр
ву Горица у Скадарском језе
ру, где је и подигла манастир.
„У последњим деценијама пре
пада у турско ропство поред
књижевног центра у деспото
вини развијало се још једно
мало духовно средиште у
Зети, у манастиру на Скадар
ском језеру. Појава тог среди
шта мора се везати управо за
Јелену Балшић“. Област око
Скадарског језера била је, још
од 1371, стециште учених
монаха. У Јелино време ту се
развијала и жива преписивач
ка делатност, слична Ресав
ској преписивачкој школи у
манастиру Ресава, задужбини
њеног брата деспота Стефана
Лазаревића.
опут византијских дама
из високог друштва и
Јелена је водила препи
ску са својим исповедником.
Реч је о Никону Јерусалимцу,
који је уједно и састављач
Горичког зборника. „Разновр
сан састав Зборника указује
на то да га је Никон наменио
за свестрано Јеленино обаве
штавање, а енциклопедијски
опсег тема и чланака садржа
них у Горичком зборнику, ука
зује на човека изузетно широ
ке културе и великог познава
ње литературе византијског
света“.
Послужићемо се речима
Светлане Томин која каже да
се Јелена Балшић „потврдила
и као владарка и као образо
вана и начитана жена која је
оставила траг у књижевности
свог доба, по храбром вођењу

П

државе, као и по својим актив
ностима на култ урном и
духовном плану“.
Отписаније богољубно је
једина у целини сачувана
посланица Јеленe Балшић.
Доносимо само део послани
це: „Свечаном оцу, учитељу
светог јеванђеља, а нама у
Господу духовном наставнику
смерна Јелена. Да зна твоја
светиња, откако удостојих се
с Богом познати те, порадо
вах се весељем духовним, Но
замало и кратко би нам виђе
ње, да би ко рекао у зрцалу
образ угледасмо, или у неки
сан танак да сам била снесе
на. И због брзине не получи
моја бедност оно што сам
желела. Но ипак оно што тада
слушасмо од твојега преподо
бија речи духовне и оно што
узмогосмо постигнути, и
одсред моје душе љубазно и
свесрдно, а шта више и нај
верније примисмо. И тим
божанственим речима, које
слушасмо у тадашње време,
крмањење духовно имасмо и
до данас. И слушах твоје
душе богољубну нарав, и
нетелесно анђеоско пребива
ње. И оно од нас коначно уда
љење. И веома твоје видети
зажелех преподобије…“
Након бурног живота, Јеле
на је последње дане живота
(умрла 1443) провела у својој
задужбини, промишљајући о
вредностима које „нису од
овога света“. На крају, лако je
закључити да заиста нетко
беше Баошићка Јела!
У следећем броју:
Jелена, жена
Марка Мрњавчевића

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и вла
дарке кроз историју“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу,
информисање и односе с верски заједицама. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који
је доделио средства.

Детаљ са предавања

Предавање под називом
„Усташка војска Независне
Државе Хрватске“ је одржано
у четвртак, 25. августа у Музе
ју Срема. Гост Музеја је том
прилик ом био профес ор
Бојан Димитријевић, који је
одржао предавање.
– Научили смо како су
изгледали усташки војници и
како је била устројена војска.
Наш гост Бојан Димитријевић
је један од најбољих познава
лаца војних прилика у дваде
сетом веку на овим простори
ма. Све ово радимо у склопу
напора и идеје да што боље
осветлимо 1942. годину. Дру
гог септембра отварамо и
изложбу „Народ, жртва злочи
на“, изјавио је в. д. директора
Музеја Срема Андрија Попо
вић.
Предавање је посвећено
организацији усташке војске
за време Другог светског

рата, за време акције коју је
водио Виктор Томић. Тада је у
Срему усташка војска убила
неколико хиљада Срба.
– Осамдесет година касније
у фокусу нам нису нови исто
ријски догађаји већ се овима
из Другог светског рата још
увек враћамо, као да нису
довољно истражени, чему је
допринела и претходна соци
јалистичка историографија. У
овом времену, када је успо
стављена чврста историјска
дистанца, можемо тим тема
ма да се бавимо слободно.
Живимо у доба када историј
ска сазнања више не долазе
из књига, већ се читаоци
информишу на друштвеним
мрежама и интернету, где су
информације скучене на врло
прост и неадекватан начин,
изјавио је професор Димитри
јевић.
А. Дражић

Наредног викенда

„Бешка фест“
Манифестација „Бешка фест“
биће одржана 2. и 3. септембра
по десети, јубиларни пут на
терену за мале спортове у цен
тру Бешке. Као и сваке године,
у специфичној војвођанско –
баварској атмосфери биће
организовани Гастро фест, Етно
фестивал и богат културно –
уметнички и забавно – музички
програм. Како су истакли пред
ставници Туристичке организа
ције општине Инђија, музички
део програма много је богатији,
како то доликује јубилеју. И ове
године, публици ће се предста
вити група из Баварске али и,
између осталог, и Ивана Петерс,
Тијана Дапчевић са великим
тамб ур аш ким
орк ес тром
„Романса“ али и „Прљави
инспектор Блажа и кљунови“.
Поп рок концерте употпуниће

богата гастрономска понуда.
Манифестација „Бешка фест“
реализује се у сарадњи са парт
нерском општином Карлсхулд
из Баварске у циљу презенто
вања и афирмације традиције,
обичаја, културе и гастрономије
Војводине и Баварске, као и
њиховог дугогодишњег прожи
мања на овим просторима.
Организатори „Бешка феста”
су Туристичк а организација
општине Инђија и Завичајно
друштво „Стара Бешка”, суорга
низатори КУД „Бранко Радиче
вић”, Месна заједница „Бешка“
и Друштво за неговање духовне
културе и традиције „Етноарт”
из Инђије, а покровитељи
Општина Инђија и Покрајински
секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
М. Ђ.
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1290. Краљ Едвард I објавио
прокламацију о прогону Јевре
ја из Енглеске.
1888. У Лондону нађено тело
Мери Ен Поли Николс, прве
жртве Џека Трбосека.
1. септембар
1939. Немачка без објаве рата
напала Пољску и тиме почела
Други светски рат, који је трајао
шест година уз учешће 61
земље. Погинуло око 50 мили
она људи, а рањено више од
35 милиона.
1969. Група официра с пуков
ником Моам
 ером Гадафијем
на челу оборила са власти кра
ља Либије Идриза I и прогла
сила републику.
2. септембар
1666. У пожару који је четири
дана харао Лондоном ватрена
стихија готово уништила град.
Страдале многе грађевине,
међу којима и катедрала све
тог Павла.
1945. На палуби америчког
ратног брода “Мисури” у Токиј
ском заливу Јапанци потписа
ли безусловну капитулацију у
Другом светском рату.
3. септембар
1931. Краљ Југославије Алек
сандар I Карађорђевић прогла
сио октроисан Устав којим је
озакоњена монархистичка дик
татура, уведена 6. јануара
1929.
1943. Искрцавањем на Сици
лију Осме британске армије
под командом филдмаршала
Бернарда Лоа Монтгомерија
почео напад савезничких трупа
на Италију у Другом светском
рату.
4. септембар
1781. Шпански насељеници су
основали “Град наше госпе
краљице анђела”, данашњи
Лос Анђелес.
1972. На Олимпијским играма
у Минхену амерички пливач
Марк Шпиц освојио је седму
медаљу и тиме поставио
рекорд у освојеним медаљама
на једној Олимпијади.
5. септембар
1997. У Калкути умрла Мајка
Тереза, мисионарк а која је
живот посветила сиромашни
ма и болеснима. За хуманита
ни рад 1979. добила Нобелову
награду за мир. Албанка, рође
на у Скопљу, 1928. ступила у
Мајке Божије од Лорета у
Ирској, потом у Калкути 1950.
основала Сестре мисион
 арке
љубави.
6. септембар
1988.
Јед ан ае с тогод иш њи
дечак Томас Грегори постао
најмлађа особа која је препли
вала Ламанш. Пливање траја
ло 11 сати и 54 минута.
1998. Умро јапански филмски
редитељ Акира Куросава.
Добитник два Оскара за најбо
љи инострани филм.

31. AVGUST 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Неко вам даје
кор ис не
сугес тије
које лако можете да
примените приликом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима. Тренут
но преиспитује свој однос са бли
ском особом у жељи да се што
боље разумете.
БИК: Улажете велики
напор да остварите
позитивне резултате
у свом професион
 ал
ном изражавању, али постоје
изненадне ситуације које ремете
ваше планове и пословну кон
цепцију. Потребно је да се расте
ретите од додатних обевеза.
Склони сте честим променама
емотивног расположења. При
жељкујете више нежности.
БЛИЗАНЦИ: Послов
ни проблеми са који
ма се тренутно суоча
вате захтевају додат
ни напор или добру концентраци
ју. Нема потребе да реагујете
исхитрено и да прецењујете своје
могућности пред околином. Нај
боље је да препустите особама
од поверења да одлучују о неким
заједничким интересима. Добра
љубавна стратегија подразумева
и спремност да се непрекидно
превазилазе различита ограни
чења кроз која пролазите.
РАК: Делујете амби
циозно пред својом
околином и свима
јасно дајете до зна
ња, да не желите да вам се неко
супротставља по било којој осно
ви. Пажљиво процените ситуа
ције које захтевају неки вид ризи
ка или веће улагање новца. Нео
пходна вам је породична хармо
нија и нечије присуство како
бисте остварили бољу психоло
шку равнотежу.
ЛАВ: Неко вам даје
корисне информаци
је и на такав начин
вам помаже да пра
вилније процењујете различите
пословне могућности које имате
на располагању. Јасно вам је да
заједнички договори предста
вљају позитиван помак у реша
вању важних пословних и при
ватних или приватних интереса.
Слободно изразите нека своја
потиснута осећања или намере.
ДЕВИЦА: Неко од
сар адн ик а
нем а
довољно интересо
вања да испоштује
заједнички пословни договор.
Делујете забринуто због нових
информација и промена које
наговештавају ваши сарадници.
Упорно покушавате у најкраћем
року да решите неке велике про
блеме. Склони сте честим про
менама расположења, као и дру
штва које привлачи вашу емотив
ну пажњу.

ВАГА: Делујете веом
 а
опрезно и не желите
превише да ризикује
те у пословно-финан
сијским преговорима. Затражите
на време добар савет од једне
старије особе. На крају све ће се
решити на добар начин или у
вашу корист. Прижељкујете више
разумевања и нежности у љубав
ном односу. Партнер понек ад
има неке необичне идеје.
ШКОРПИЈА: Активно
учествујете у разли
читим преговорима,
те покрећете иниција
тиву кад год за то постоје добри
услови за неку врсту успеха или
добитка. Не обазирете се много
на нечије коментаре, посебно
кад они нису у склад са вашим
основн им
опред ељ ењ ем.
Љубавни партнер на вас делује
врло инспиративно и наводи вас
на слободније изражавање.
СТРЕЛАЦ: Потребно
је
да
осмис лите
добар план и да оста
нете доследни у сва
кој фази спровођења, посебно
када се налазите пред сарадни
цима када вас оспоравају. Након
дужег пословног убеђивања
ситуација ће се променити у
вашу корист. Преплављени сте
различитим емоцијама тако да
пажљиво одмеравате добру при
лику у којој можете да изразите
своје разноврсне жеље.
ЈАРАЦ:
Сав ес но
испуњавате свој део
обавеза и делујете
ажурн о
прил ик ом
испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје одлу
ке и нема разлога да неко утиче
на вашу несигурност. У односу са
партнером, нема потребе да
упорно понављате ситуације које
не доносе жељени ефекат.
ВОДОЛИЈА: Умете
да процените повољ
ну
сит уа ц ију
на
пословној сцени и да
осмислите добар наступ или
редослед потеза пред сарадни
цима. Обратите пажњу на могућ
ности партнерског удруживања
које имате. У љубавном животу
не можете да останете равноду
шни на нечији утицај. Лагано
губите емотивну контролу.
РИБ Е:
Прол аз ите
кроз различите фазе
стваралачког распо
ложења и стало вам
је да себи обезбедите оптимал
не услове. Обратите пажњу на
реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавним партнером често
преузимате активну улогу и
спремни сте да промените неке
заједничке навике које вас спу
тавају.

Crkveni
kalendar
Среда, 31. (18) август
Свети мученици Фпор и Лавр;
Преподобни Јован Рилски
Четвртак, 1. септембар
(19. август)
Свети мученик Андреј Страти
лат и остали
Петак, 2. септембар
(20. август)
Свети пророк Самуило; Свети
свештмуч. Филип Ираклијски
Субота, 3. септембар
(21. август)
Св.ап.Тадеј; Св муч. Васа са
децом; Св.свештмуч. Рафаил
о
Шишатовачки
Недеља, 4. септембар
(22. август)
Свети мученик Агатоник; Св.
свештеномуч. Горазд, Епископ
чешки
Понедељак, 5. септембар
(23. август)
Свети свештмуч. Иринеј; Свети.
мученик Луп (Оданије Успенија)
Уторак, 6. септембар
(24. август)
Свети свештеномученик Евти
хије; Света мученица Сира

Колач са
шљивама
Састојци: 400 г шећера, 5 јаја,
400 г брашна, 1 кесица прашка за
пециво, 300 мл уља, 12 кашика
млека, 50 г шећера у праху, 500 г
очишћењих шљива.

Припрема: Умутите миксером
шећер и јаја, па додајте просејано
брашно са прашком за пециво,
млеко и уље и све сједините.
Добијену смесу сипајте у калуп
обложен пек папиром, па одозго
поређајте очишћене шљиве. Пеци
те у загрејаној рерни око 40 минута
на 200 степени. Печени колач
поспите по жељи шећером у праху.

• Нико се никоме није
десио случајно.
• Клоните се негативних
људи. Они имају про
блем за свако решење.
• Ако радиш за живот
зашто се убијаш од
посла?

26

M NOVINE

СПОРТ

31. AVGUST 2022.

ФK „БУДУЋНОСТ“ ИЗ САЛАША НОЋАЈСКОГ, НОВИ ЧЛАН И ТРЕНУТНИ ЛИДЕР
СРЕМСКЕ ЛИГЕ

Салашчани коловође
Сремске лиге

Упркос преласку у нижи такмичарски ранг, у Салашу Ноћајском овог лета оформље
на је квалитетна фудбалска екипа – спој младости и искуства, која у одличној форми
започиње ново такмичење па није искључена могућност да се боре за повратак у
Војвођанску фудбалску лигу

Тренер Милан Минић са делом кадетског тима „Будућности“

Екипа „Будућности“ из Салаша Ноћај
ског ове такмичарске сезоне преселила
се из Војвођанске фудбалске лиге – „Југ“
у нижи такмичарски ранг – Сремску лигу у
којој тренутно доминира са максималним
учинком из прва три првенствена кола. У
првом колу савладан је „Партизан“ из
Витојеваца, потом „Граничар“ из Кузмина,
а прошлог викенда цео плен је након
резултата 1:2 донет са гостовања „Хајду
ку“ из Вишњићева.
Како обично бива у ситуац
 ијама кад
екипа “испада“ из лиге, пред клубом из
Салаша Ноћајског током летње паузе
биле су многобројне недоумице и пробле
ми са питањима како функционисати,
оформити нови тим и дефинисати амби
ције у наступајућој сезони. Поједини иску
сни играчи напустили су клуб па се при
ступило ангажовању нових фудбалера.
Тај посао је, како ствари сад изгледају,
урађен добро. Иако је тек почетак првен
ства, такмичарски апетити управе и
стручног штаба „Будућности“ могли би се
увећати и усмерити ка коначном пласма
ну у врх табеле, а можда и повратак у
четворолигашко фудбалско друштво.
Плаво – беле су током лета напустили
Драгослав Чупић, Никола Чоњагић, Мар
ко Малиновић и Игор Грбић, који су пре
шли у лаћарачки ЛСК, док су Александар

Јанковић и Душко Милошевић отишли у
суседно „Подриње“. Данијел Бијелић је
појачао тим из Сремске Раче, а у редове
митровачког „Радничког“ са позајмице се
вратио Никола Грујић. У табор Салашча
на дошли су Душан Павловић, Лазар
Ђурђевић, Ненад Миаиловић из „Подри
ња“, голман Алекса Коплић из бешено
вачког БСК – а, Митар Јанковић и Милош
Јесретић из раденковићког „Борца“ и
Војислав Радаковић из румског „Слове
на“. Екипи је прикључен и кадет Стефан
Ђукић. У најбољој постави Салашчана

ове сезоне играју још Деспот Станивуко
вић, Драгутин Радосављевић, Владимир
Јефтић, капитен Вања Рого, Бојан Пријић,
Срђан Јефтић, Славко Симовљевић,
Немања Владисављевић, Мирко Добо и
Филип Величковић.
Председник „Будућности“ Марко Симић
задовољан је начином на који су изабра
ници шефа стручног штаба Александра
Соколовића започели такмичење у Срем
ској лиги.
– Очигледно је да играмо добро и да
имамо добру екипу. То смо показали и на

Школовање кандидата за први тим
У настојању да из своје средине обез
беде играчки кадар за будућност, клуб је
интензивирао рад са младим играчима.
Кадети „Будућности“ успешно су проте
кле сезоне играли у својој такмичарској
лиги и освојли друго , а од априла ове
године поново функционише школа
фудбала за најмлађе. Са четрдесетак
клинаца и кадета тренутно раде трене
ри Радосав Симић, Милан Минић и тре
нер голмана Иван Чупић.
– Тренутно радимо са тридесетак
дечака од 2010. до 2016. годишта, а

преузели смо и двадесетак кадета.
Већином су то деца из села или околи
не. Сад имамо три или четири дечака од
2005. до 2007. Године, који су песрспек
тивни да уђу у први тим. Млади играчи
су редовни на тренинзима, добро раде
и слушају, каже тренер Минић, бивши
првотимац „Будућности“, који већ неко
лико година ради са подмлатком клуба.
Кадетска селекција из Салаша Ноћај
ског почела је Сремску кадетску лигу, а
тренер Минић очекује висок пласман на
једно од прва три места.
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Атмосфера у
екипи одлична
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ОПШТИНА ИНЂИЈА

200 пари копачки за
најмлађе фудбалере

Драгутин Радосављевић

Драгутина Радосављевића, центар
халфа и једног од најискуснијих играча
„Будућности“, замолили смо да начини
кратак пресек почетка првенства.
– Атмосфера у екипи је одлична. Тре
нирамо вредно и пристојно. Нисмо
оптерећени некаквим резултатима и
амбицијама, али желимо да играмо
растерећено и да се добро осећамо.
Желимо да се такмичимо целе сезоне и
да будемо конкурентни, а ако то донесе
и добар пласман, тим боље. С тим у
вези су и ови добри резултати. Наша
игра на почетку првенства била је про
менљива. Било је добрих фаза са
великим бројем прилика, али је било и
лоших момената које треба да попра
вимо. У неким ситуацијама и срећа нас
је погледала. Основу овог тима чине
играчи из самог места и околине који су
овде неколико година, тако да играмо
тимски, колективно као добар спој мла
дости и искуства, каже Радосављевић.
последњој утакмици у Вишњићеву. Као
што је познато, ми смо прошле сезоне
прешли у нижи ранг такмичења и није нам
као клубу било лако да се опоравимо и
припремимо за наредно такмичење. Има
ли смо веома младу екипу и утакмице смо
почињали са пет до шест играча испод 20
година. У овој паузи неки млади играчи су
отишли, а ми смо се трудили да доведемо
појачања у намери да створимо респекта
билну екипу која би била спој младости и
искуства. Са ових неколико искусних игра
ча имамо озбиљну екипу за овај ранг так
мичења и мислим да неће бити проблема
да на крају будемо у прве три екипе.
Направићемо нови пресек на зимској пау
зи, па не бих искључио могућност да се
боримо за повратак у Војвођанску лигу,
каже први човек клуба, који инсистира на
афирмацији и раду са младим фудбале
рима рођеним 2004. године и касније.
Марко Симић подсећа да клуб има
подршку локалне самоуправе, спортског
савеза Града али и финасијску потпору у
виду сопствених средстава, појединих
спонзора и мештана села.  
Д. Мостарлић

Подела спортске опреме сеоским клубовима

У петак, 26. августа, у просторијама Са
веза спортова општине Инђија представ
ницима свих сеоских фудбалских клубо
ва уручена је вредна спортска опрема.
Општина Инђија издвојила је три милио
на динара за набавку укупно 200 пари ко
пачки намењених деци и младима, који
тренирају фудбал у сеоским клубовима.
Сваки спортски колектив добио је по 20
пари копачки.
Како је истакао Душан Старац из Фуд
балског клуба „Полет“ Нови Карловци,
захваљујући подршци и улагањима Оп
штине Инђија и Савеза спортова, пре
неколико месеци су оформили пион
 ир
ску секцију која окупља децу од пет до
11 година.
– Веома смо захвални председни
ку Општине и представницима Савеза
спортова општине Инђија на помоћи коју
пружају нашем спортском колективу. Ко
пачке које смо добили веома су значај
не за децу која тренирају у нашем клубу.
Врхунског су квалитета и њима ће бити
подстицај да и даље тренирају - истакао
је Самац током поделе спортске опреме.

Представници Савеза спортова захва
лили су се председнику Општине Инђија
Владимиру Гаку, који је обезбедио сред
ства за набавку спортске опреме за сео
ске фудбалске клубове.
Љубомир Ковачевић, секретар Саве
за спортова општине Инђија, подсетио је
присутне да је заједнички циљ да се на
све начине помогне спортским организа
цијама у насељеним местима општине
Инђија како би се, пре свега, најмлађи
бавили спортом.
– Једина занимација деци на селу је
фудбал, тако да је наша мисија да их на
неки начин анимирамо и задржимо. Нису
сви родитељи у могућности да приуште
деци нове копачке и неопх одну спортску
опрему која кошта и до 30 хиљада дина
ра- истакао је Љубомир Ковачевић.
Он је додао да је на деци остало да се
труде и предано раде, а то ће се касније
исплатити.
Ковачевић је на крају подсетио да је
ове године буџет за спорт у Општини Ин
ђија на историјском максимуму и да из
носи 200 милиона динара.
М.Ђ.

РК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

Пораз у Мађарској

Рукометашице инђијског „Железнича
ра“ доживеле су пораз у првој пријатељ
ској утакмици, која је одиграна у 26. ав
густа у мађарском граду Бекешчаби. Оне
су поражене од истоименог клуба који је
одмах на старту утакмице стекао резул
татску предност. Инђинчанке су први гол
постигле тек у седмом минуту меча, код
резултата 3:1. Уследила је серија голо
ва домаћих играчица па је двоцифрена
предност стечена у 23. минуту, 12: 2.
У наставку меча, виђена је нешто ефи
каснија игра „Железничара“ и на одмор

се отишло са резултатом 15:8. Други део
игре је протицао у сличном ритму па су
домаће играчице забележиле сигурну по
беду, 34:26. Најеф
 икаснија код домаћих,
са седам постигнутих голова, била је Ма
рија Ланистанти, док је у екипи „Жеље“
исти број голова постигла Дуња Табак.
На пријатељском сусрету у Мађарској,
за ЖРК „Железничар“ играле су Жак,
Чаврић, Табак, Зорић, Ковачић, Паунић,
Оташевић, Симић, Живков , Чинку, Ло
врић, Игњатовић, Обреновић, Јовановић,
Васиљковић и Тешић.
М.Ђ.
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ОДБОЈКАШИЦЕ „СРЕМА“ ПРИПРЕМАЈУ СЕ ЗА НОВУ СУПЕРЛИГАШКУ СЕЗОНУ

Циљ је опстанак
у друштву најбољих
Одбојкашка екипа Град
ског женског одбојкашког
клуба „Срем“ из Сремске
Митровице од почетка авгу
ста припрема се за наредну
такмичарску сезону у одбој
кашкој Суперлиги Србије. За
играчице „Срема“ тренутно
је најтежа фаза припрема у
којој се под тренерском па
лицом Мирјане Мусулин и
кондиционог тренера Мила
на Чутовића постепено ради
на физичкој припреми како
би екипа у најбољиј форми
дочекала почетак првенства
у другој половини октобра.
Комбинује се рад у сали и
теретани. Осим што су тре
нери и поједине првотимке
„Срема“ током летњих месе
ци имале репрезентативне
обавезе, једини сремскоми
тровачки суперлигаш претр
пео је и значајне персоналне
промене. Као замена за де
војке које су науистиле клуб
ангажоване су нове играчице
које је потребно „уклопити“ у
начин рада и тражени стил
одбојкашке игре. Из „Срема“
је овог лета отишло неколи
ко стандардних првотимки
као што су Катарина Лукић,
Ана Тадић, Мина Драговић,
Ана Јековић и Исидора Бер
батовић. У међувремену, на
позицију техничара, дошла је
Драгана Стевановић – други
дизач и репрезентативка Бо
сне и Херцеговине. На ме
сту коректора следеће сезо
не биће две нове играчице,
Миња Драшковић из „Рад
ничког“ и Ана Савић која је
дошла из Новог Сада, као и
средњи блокер Тијана Јова
новић. Милица Живановић је
повратник из „Спартака“, док
ће на позицији либера играти
Љубица Дапчевић. Екипи је

Напоран рад у теретани хале „Пинки“

прикључено и неколико игра
чица из „другог“ састава како
би постепено стицале иску
ство суперлигашких тренинга
и обавеза. Наравно, обим и
квалитет појачања условље

ни су у већини клубова њихо
вим финансијским и матери
јалним могућностима
– Припреме се за сада од
вијају према предвиђеном
плану, с обзиром на то да смо

због репрезентативних оба
веза неким играчицама омо
гућили паузу. Имамо доста
промена и нових играчица
које можда нису тако искусне
као девојке које су отишле

Успешна сезона кадеткиња Србије
Иза женске кадетске репрезентације
Србије је успешна летња сезона. Нај
пре су тријумфовале на Балканском пр
венству у Врању, а потом су крајем јула
освојиле четврто место на Европском
шампионату у Чешкој. Селектор кадет
ске репрезентације управо је Мирјана
Мусулин, а у дресу националне селек
ције играле су Ана Михајловић, Јована
Антић, Мина Станојевић и Соња Дани
ловић, садашње и бивше одбојкашице
„Срема“. Ана Михајловић била је МВП
играч Балканског првенства. Упркос

крајње доминантном издању на Европ
ском првенству у својој такмичарској
групи, младе реперезентативке Србије
поклекле су у завршним утакмицама и
после пораза од Немачке измакла им је
бронзана медаља.
– Одлично смо играли у групи и оста
је , јер мислим да смо заслужили меда
љу. Можда смо били превише „стегнути“
кад смо дошли до полуфинала и после
несрећног пораза од Турске резултатом
3:2 били смо не наки начин паралисани
и одлучујућу утакмицу за треће место

нисмо одиг рали на очекиваном нивоу.
Платиле смо данак неискуству и нерво
зи, који су се појавили кад није требало.
Свакако, ово је једна лепа и квалитетна
генерација у којој има и доста Митров
чанки и која се својим резултатом пла
сирала на Европске олимпијске игре
младих и следеће Светско првенство.
Мислим да ћемо бити конкурентни за
сам врх ових такмичења и да ће нам ово
бити наук како треба да имамо мирноћу
да бисмо успешно завршили нешто што
смо започели, каже селектор Мусулин.
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из клуба, али имају довољ
но енергије и ја се надам да
ће кроз један озбиљан рад
оне напредовати и достићи
озбиљан ниво који ће нам
омогућити да суперлигашки
стаутус задржимо и следеће
сезоне. Поред нових играчи
ца, очекујемо још нека поја
чања па се надам да ћемо
ускоро направити квалитетан
играчки ростер за почетак
првенства. Настојаћемо да
се на примачкој позицији до
датно појачамо. Ана Михајло
вић и Дуња Грабић чиниће ту
примачку дијагоналу, али оне
немају довољно искуства, па
не бисмо желели да „изгоре“
у великој жељи и одговорно
сти према резултату, који ће
сигурно постојати и ове сезо
не, каже шеф стручног штаба
Мирјана Мусулин.
Према њеним сазнањи
ма, многе суперлигашке еки
пе, попут „Црвене звезде“,
„Спартака“, тимова из Уба
или Старе Пазове озбиљно
су се појачале и очекивано је
да се у врху табеле, по ква
литету и резултатима, одвоје
три до четири женска одбој
кашка тима. Иако Мирјана
Мусулин сматра да на овом
нивоу такмичења искуство
игра прворазредну улогу,
екипа „Срема“ протекле сезо
не била је једна од најмлађих
у лиги и тако ће, бар кад је у
питању прва постава, бити и
наредне сезоне. Подсетимо
да у млађим, трофејним ка
тегоријама Митровчанки има
изузетно квалитетних игра
чица.
– Мислим да ћемо поред
Суперлигаша из Новог Сада
и Батајнице можда имати и
најнеискуснију екипу али за
то нам предстоји неуморан
рад и то је свакако мотив који
инспирише да се направи не
што боље и више. Најбољи
показатељ рада у клубу је
чињеница да наше играчице
увек траже клубови са ве
ликим амбицијама. Заслуга
комплетног стручног штаба
и управе клуба је у томе што
Митровица заиста има сјајну
школу женске одбојке. Оста
је само да порадимо на томе
да у играчком смислу будемо
стабилнији, односно, да на
правимо и задржимо конти
ниутет добрих игара, рекла
је тренер Мусулин. Она на
глашава да је циљ клуба у
наступајућој сезони останак
у друштву најбољих, веро
ватно као и протекле сезоне
у другом делу табеле, с тим
што је пре почетка првенства
тешко рећи које ће екипе би
ти најстабилније и обезбеди
ти сигуран опстанак.
Д. Мостарлић
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Лопте „Радничког“
и даље неће у гол

ФК „Раднички“ Сремска Митровица – ОФК „Вршац“ Вршац 0:0

ФК „Раднички“: Драгићевић,
Миодраговић, Абубакар, Гајић,
С. Илић (Ристовић од 90. мин),
С. Ковачевић (Протић од 64.
мин), Марјановић, Ракић (М.
Ковачевић од 46. мин), Обуја
(Петровић од 64. мин), Милин
ковић (Грбовић од 69. мин) , В.
Илић.Тренер: Дејан Николић
ОФК „Вршац“: Марковић,
Петрић (Мажић од 68. мин),
Миливојевић (Ивић од 46.
мин), Грек, Илић (Делић од
79. мин), Павлов, Лазаревски
(Пајевић од 82. мин), Терзић,
Вујић, Кадијевић, Мршун. Тре
нер: Ненад Мијаиловић
Судија: Марко Гњатовић, по
моћници Јовановић, Ђурић.
Жути картони : Обуја, Мар
јановић („Раднички“), Мило
јевић, Петрић, Грек, Пајевић,
Мажић („Вршац“)
Црвени картон: Абубакар
(„Раднички“)
Још једна неефикасна фуд
балска представа која није за
довољила очекивања публике
виђена је протекле суботе, 27.
августа на сремскомитровач
кој „Агропапук арени“. Домаћа
екипа „Радничког“ показала је
више од Банаћана, али и то
да проблеми са завршницом
напада и реализацијом нису
превазиђени. Гостујући тим из
Вршца, од кога се више оче
кивало с обзиром на три прет
ходно остварене победе, сход
но приказаној игри може бити
задовољан освојеним бодом.
Током првог дела игре, готово
да није било ситуација које за
вређују озбиљнију пажњу. Не
што агилнији у нападу дома

ћина на крилној позицији био
је Обуја Пиус, али у неколико
наврата његове лопте нису би
ле употребљиве митровачким
нападачима. Друго полувреме
почело је пропуштеном шан
сом „Радничког“ да би већ у
54. минуту разиграни Стефан
Илић неспретно захватио јед
ну лопту у петерцу противни
ка. У 60. минуту судија је после
прекршаја Садика Абубакара
над Александром Кадијеви
ћем, штоперу „Радничког“ до
делио други жути, односно
црвени картон. Бројчано хен
дикепирани домаћини ипак су
до краја меча били агилнији. У
70. Минуту, изненадна шанса
указала се деветки домаћи
на Марку Ковачевићу после
чега је уследио обећавајући
контранапад Вршчана, који се
завршио избијеном лоптом у
корнер. Стефан Илић је у 82.
минуту пропустио да ефика
сно пласира лопту поред ис
трчалог голмана „Вршца“, а
прилику је имао и после једног
корнера при крају меча када је
лопта из шута главом отишла
преко гола. Илић је био доми
нантан играч и у последњих
неколико минута када је избо
рио слободан ударац, али су
мреже обе екипе до послед
њег судијског звиждука остале
нетакнуте. Иначе, утакмица је
била чврста, на моменте напе
та са много дуела, а поједине
судијске одлуке током меча
наилазиле су на гласно него
довање домаће публике.
Са освојеним бодом из овог
меча екипа „Радничког“ у на

АК „СИРМИУМ“

редном колу, у среду, 31. авгу
ста дочекује шабачку „Мачву“,
а Митровачка публика још увек
очекује први тријумф црвених
са „Хесне“.
– Према мом мишљењу, ово
је ово очекивана, веом
 а твр
да и тешка утакмица са до
ста дуела и трчања. Ми смо
донекле то и припремали и
очекивали. Задовољан сам са
сваким бодом који освојимо у
овом првенству, рекао је тре
нер гостију напомињући да је
ово најреалнији резултат иако
његова екипа није искористи
ла предност играча више, а
Митровчани су у том периоду
имали и најбоље шансе за гол.
Стратег „Радничког“ Дејан
Николић сматра да је утакми
ца била очекивано тешка, јер
је пред његовом екипом био
императив победе, која би еки
пи улила неопходно самопоу
здање.
– Екипа из Вршца сигурно
није случајно ту где јесте. То
је такмичарска и дисциплино
вана екипа која много трчи. Ми
смо имали неке своје шансе и
ситуац
 ије у којима смо морали
боље да реагујемо, нарочито
у другом полувремену где смо
имали три добре ситуације и
реално, требало да дамо гол
и добијемо мотив и већу жељу
да одбранимо то вођство и за
бележимо прву победу, рекао
је тренер Николић, напомињу
ћи да упркос томе што је екипа
део меча играла са играчем
мање, остаје жал за пропуште
ном приликом за победу.
Д. Мостарлић

Женска штафета трећа у Војводини
Атлетски клуб „Сирмиум“ био
је претпрошлог викенда успешан
домаћин Првенства Војводине за
младе пионире. Женска штафета
овог клуба на 4 x100 метара осво
јила је бронзану медаљу. Ана Кр
тинић, Софија Стојшић и Дејана
Турчан представљају сасвим нову
енергију „Сирмиума“ и од њих се у
будућности очекује да буду окосни
ца митровачког трофејног клуба.
Дејана долази из Шида на тре
нинге код Горана Ходобе и из дана
у дан напредује у дисциплини пре
пона и скокова. Ана Кртинић је све
боља у скоку у даљ, а Софија Стој
шић је већ се доказала у дисципли
нама 200 и 300 метара.
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Још увек
неспремни за елиту

ладан Милојевић, нек адашњи
тренер Црвене Звезде, који је
наш тим два пута увео у Лигу
шампиона, једном приликом је дао
тачну и потпуну дијагнозу нашег клуп
ског фудбала. Говорећи о физичкој
спреми наших играча, нагласио је
како их уништавају утакмице у дома
ћем првенству. Једноставно, сви који
играју против Звезде или Партизана,
повлаче се на своју половину и поста
вљају своју одбрану тако да приме
што мање голова. У таквим околно
стима, играчи два наша највећа клуба
не морају много да трче, а немају про
стор за пун спринт. Онда дођу на ред
утакмице у Европи, а наши падају по
терену као муве јер немају снаге.
Милоје је био свестан тога. Како је
он успео онако да нашпанује екипу,
стварно не знам, али знам да је било
милина гледати Звезду тих година.
Није то био бог зна какав атрактиван
фудбал, али се трчало и свако је знао
своје место на терену. Тактички бес
прекорно.
Неколико година касније његов
наследник на клупи црвено – белих
Деки Станковић, по трећи пут заредом
не успева да се домогне Лиге шампи
она. Иако је наспрам себе имао много
лакше противнике у квалификацијама
у односу на Милојевића, Станковићу
је поново успело да омане када је нај
потребније.
Овога пута, српски тим је добио по
тамбури од израелског Мак абија,

рекло би се потпуно заслужено. Јесте
несрећна околност примити два гола у
надокнади у Београду, али чињеница
је да је Звезда одиграла катастрофал
но друго полувреме и у гостима и код
куће. Разлог је, погодићете – физичка

Свако ко је гледао утак
мицу у Београду могао је
да примети како се Зве
здини играчи вуку по
терену у другом делу
меча. Поставља се логич
но питање, шта је Станко
вић радио са својом еки
пом сво ово време и на
који начин је мислио да
уђе у Лигу шампиона. И
зашто се који мој одлажу
толике утакмице вечитих
у домаћем првенству
када ови свакако
не могу да трче
инфериорност у односу на противни
ка. Свако ко је гледао утакмицу у Бео
граду могао је да примети како се
Звездини играчи вуку по терену у дру
гом делу меча. Поставља се логично
питање, шта је Станковић радио са
својом екипом сво ово време и на који
начин је мислио да уђе у Лигу шампи

она. И зашто се који мој одлажу толи
ке утакмице вечитих у домаћем првен
ству када ови свакако не могу да трче.
Ено и Партизан је у два меча добио
четири гола од неких малтешких инди
јанаца. Срамота.
Било како било, Деки је добио педа
лу. Или је дао корпу. Не знам ни ја.
Углавном, недуго после испадања од
Макабија, јавности је представљен
нови тренер Црвене Звезде – Милош
Милојевић. Морам признати да ми је
помало чудна та експресна рокада на
клупи нашег тима, као да је већ све
унапред било познато и договорено.
Мада Станковић није тако деловао у
разговору са новинарима пре и после
меча.
ил ојевић је, иначе, крајње
занимљиво решење на клупи
црвено – белих. Уз искуство
које је стекао радећи у Скандинавији,
тачније Исланду и Шведској, могао би
донети нешто ново у наш фудбал, с
обзиром на то да се ради о тренеру
који припада млађој генерацији. У
време када се овај број нађе на кио
сцима, млади стратег ће већ имати
шансу да докаже квалитет у вечитом
дербију. Како год да се заврши утак
мица, једно је сигурно – и Звезда и
Партизан имају прилику да се следе
ће године нађу у елити. Неко директ
но, а неко кроз квалификације. Улог је
огроман. Памет у главу, рекли би. Тре
ба се добро спремити за изазове који
следе.

М

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Пећинци, Слободана Бајића 5
На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
На основу уредног захтева који је поднео носилац про
јекта „TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEM“ д.о.о. Бео
град-Звездара, Војводе Саватија 4/35“ д.о.о. БеоградНови Београд, Палмира Тољатија 5 спроведен је посту
пак процене утицаја на животну средину за пројекат
Изградња пословно производно складишног објекта
(обрада металних цеви и лимова) на локацији у Дечу,
зона пословања на кат. парц. бр. 958/9 К.О. Деч. У спро
веденом поступку процене утицаја донето је решење бр.
501-66/2022-III-02 од 17.08.2022. године којим је утврђено
да није потребна процена утицаја предметног пројекта на
животну средину и да носилац пројекта може приступити
реализацији пројекта под условом да се примене мере
које су дефинисане поменутим решењем надлежног орга

на и испоштују сви услове и сагласности других надле
жних органа и институција, у складу са посебним зако
ном.
Донето решење се заснива на анализи захтева носиоца
пројекта и података о локацији, карактеристикама пројек
та, као и на основу уредбе о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну сре
дину (“Сл. гласник РС“, број 114/08).
Против овог решења заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском Секретаријату за урбанизам
и заштиту животне средине у Новом Саду, непосредно
или путем овог органа у року од 15 дана од дана објављи
вања овог обавештења.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Раднички 1923 – Партизан
0:1; Радник – Војводина 1:1;
Раднички НИШ – Напредак 3:2;
Спартак ЖК – ТСЦ 0:0; Младост
ГАТ – Нови Пазар 1:2; Колубара
– Чукарички 3:2; Црвена Звезда
– Јавор Матис 4:1; Младост –
Вождовац 1:2.

Мачва – Металац 1:0; Нови
Сад 1921 – Трајал 2:1; Рад –
Раднички НБ 2:0; Раднички СМ
– ОФК Вршац 0:0; Железничар
– Графичар 1:3; ИМТ – Слобода
1:0; Лозница – Инђија 1:3; Зла
тибор – Јединство 0:0.

Љуково: Љуково – Крушедол
1:3; Јазак: Цар Урош – Грани
чар 3:1; Добринци: Сремац –
Полет (Н) 0:7; Нови Карловци:
Полет (НК) – Напредак 5:0;
Ашања: Камени – ЧСК 4:1;
Врдник: Рудар – Младост 1:3;
Шимановци: Хајдук 1932 –
Фрушкогорац 5:0.

Рума: Фрушка Гора – БСК
0:4; Вашица: Напредак – ЛСК
1:1; Салаш Ноћајски: Борац
(Р) – Граничар 3:5; Кукујевци:
Обилић 1993 – Јединство 2:0;
Сремска Рача: Срем – Ердевик
2017 4:0; Велики Радинци:
Борац (ВР) – Зека Буљубаша
1:5; Бикић До: ОФК Бикић –
Змај 5:0.

01. Ц. Звезда
02. Нови Пазар
03. Вождовац
04. ТСЦ
05. Војводина
06. Чукарички
07. Колубара
08. Партизан
09. Ј. Матис
10. Спартак
11. Раднички
12. Раднички
13. Младост
14. Млад. ГАТ
15. Радник
16. Напредак

6
8
8
8
7
7
8
6
8
7
8
8
8
8
8
7

6
5
4
3
3
4
3
3
3
2
2
2
1
1
0
0

0
0
2
4
4
1
3
2
2
4
3
2
3
1
3
2

0
3
2
1
0
2
2
1
3
1
3
4
4
6
5
5

25:2
11:8
5:8
10:2
11:4
11:9
10:13
9:4
11:15
8:5
4:6
12:19
11:14
4:15
5:17
5:11

18
15
14
13
13
13
12
11
11
10
9
8
6
4
3
2

01. РФК Граф.
02. ИМТ
03. Металац
04. ОФК Вршац
05. Железнич.
06. Инђија
07. Мачва
08. ГФК Слоб.
09. Траyал
10. Радн. (НБ)
11. Златибор
12. Јединство
13. Рад
14. Нови Сад
15. Радн. (СМ)
16. Лозница

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
0
0

1
0
1
1
0
2
1
3
0
0
2
2
2
1
3
1

0
1
1
1
2
1
2
1
3
3
2
2
2
3
2
4

14:4
10:5
10:4
7:5
5:5
9:5
6:8
3:3
7:8
4:6
5:6
4:5
4:6
4:9
1:4
3:13

13
12
10
10
9
8
7
6
6
6
5
5
5
4
3
1

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Нови Бановци: Омладинац
– Борац 1:1; Стара Пазова:
Јединство – Хајдук 1912 2:1;
Панчево: Динамо 1945 – Рад
нички 0:2; Елемир: Нафтагас –
Први Мај 3:2; Оџаци: Текстилац
– Раднички 1912 0:2; Бачка
Паланка: ОФК Бачка – ОФК
Бечеј 1918 1:0; Адорјан: Тиса
– Подунавац 1:1; Станишић:
Станишић 1920 – Кабел 1:0.

Нова Пазова: Раднички (НП)
– Славија 3:1; Рума: ГФК Сло
вен – Хајдук 0:1; Доњи Товар
ник: Слобода – Слога (Т) 1:0;
Бачки Јарак: Младост – Слога
(Е) 2:1; Инђија: Железничар –
Шајкаш 1908 4:0; Нови Сад:
Индекс – Раднички (Ш) 4:3;
Руменка: Јединство – Ветерник
2:0; Стари Бановци: Дунав –
Доњи Срем 2015 0:0.

01. Раднички
02. Борац
03. ОФК Бечеј
04. Јединство
05. Кабел
06. Први Мај
07. ОФК Бачка
08. Хајдук
09. Раднички
10. Текстилац
11. Нафтагас
12. Станишић
13. Подунавац
14. Омладинац
15. Динамо
16. Тиса

01. Слобода
02. Индекс
03. Јединство
04. Младост
05. Хајдук
06. Железнич.
07. Слога (Т)
08. Радн. (НП)
09. Дунав
10. Ветерник
11. Слога (Е)
12. Доњи Срем
13. Радн. (Ш)
14. ГФК Словен
15. Славија
16. Шајкаш

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2

7:1
7:2
5:1
6:6
3:2
5:5
2:2
2:2
3:4
3:4
4:6
1:4
2:3
1:2
2:5
3:7

9
7
6
6
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0

0 8:1
0 9:3
0 9:1
0 6:2
0 4:1
1 9:3
1 2:1
1 3:2
1 2:2
2 2:7
2 2:8
1 1:3
2 4:6
3 0:3
3 4:11
3 1:12

9
9
7
7
7
6
6
4
4
3
3
2
1
0
0
0

0 6:3
0 10:4
0 7:1
0 3:1
1 6:4
1 6:2
1 4:4
1 4:4
1 3:5
2 11:7
2 7:6
2 4:6
2 3:6
1 3:7
2 2:16
3 2:5

9
7
7
7
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
0

СРЕМСКА ЛИГА

Витој евц и: Парт из ан –
Шумар 2:2; Вишњићево: Хај
дук (В) – Будућност 1:2; Ириг:
Раднички – Сремац (Д) 1:1;
Вогањ: Слога – Хајдук (Б) 1:1;
Манђелос: Фрушкогорац –
Борац 1925 9:0; Попинци:
Напредак Меридиан – Јадран
1:1; Кузмин: Граничар – Подри
ње 2:1; Сремски Михаљевци:
Срем – Сремац (В) 3:0.

01. Будућност
02. Шумар
03. Јадран
04. Хајдук (Б)
05. Граничар
06. Раднички
07. Партизан
08. Срем. (Д)
09. Напрreдак
10. Фрушкогор.
11. Срем
12. Хајдук (В)
13. Срем. (В)
14. Слога
15. Борац
16. Подриње

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
0

01. Хајдук
02. Полет (НК)
03. Младост
04. Крушедол
05. Полет (Н)
06. Напредак
07. Камени
08. Цар Урош
09. Фрушкогор.
10. Гранич.
11. ЧСК
12. Љуково
13. Рудар
14. Сремац

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 8:0
0 8:2
0 6:2
0 4:1
0 10:2
1 10:5
1 5:4
1 5:4
1 3:5
2 1:4
2 3:7
2 1:6
2 1:6
2 0:11

6
6
6
6
6
3
3
3
3
0
0
0
0
0

01. БСК
02. ОФК Бикић
03. Зека Буљ.
04. Граничар
05. Обилић
06. Срем
07. Јединство
08. Ф. Гора
09. Напредак
10. ЛСК
11. Ердевик
12. Борац (Р)
13. Змај
14. Борац (ВР)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0 10:3
0 8:1
0 7:2
0 7:3
0 3:1
1 5:2
1 5:4
1 1:4
1 2:4
1 1:3
1 1:5
2 5:10
2 0:6
2 4:11

6
6
6
6
4
3
3
3
1
1
1
0
0
0

АК „СРЕМ“

Катарина Шкорић
првакиња у
скоку у даљ

Катарина Шкорић, Фото Српски атлетски савез
У Сремској Митровици је про
шлог викенда одржано Првен
ство Србије за млађе пионире
на ком је учествовало 247 нај
бољих младих атлетичара из
целе Србије, а међу њима и
троје чланова Атлетског клуба
„Срем“.
Катарина Шкорић је постала
шампионка Србије у дисципли
ни скок у даљ из зоне одскока.
Она је водила у прве три серије,
да би након четврте и пете пала
на четврто место. У петој сери
ји је имала одличан скок али са
преступом. Све се одлучивало
у последњем скоку такмичења
када је Катарина дала све од
себе и прескочивши свој дота
дашњи лични рекорд доскочила
до 5.20 метара и златне меда
ље у изузетно јакој конкуренци
ји. Након тога је трчала и 200
метара где је освојила шесто

место са 28.08с.
Врло добар је био и Максим
Хасечић, новајлија у редовима
АК „Срем“, који је трчао на 800
метара и својим новим личним
рекордом 2:28,20 стигао до сед
ме позиције. Он, иначе, трчи
дуже дистанце и ово му је било
ново искуство на стази са најбо
љим тркачима Србије. Данило
Бојић је у дисциплини скок у вис
освојио десето место, а на 200
метара седаманесто, али он је и
следеће године млађи пионир,
време ради за њега.
Тренер Бојан Комленић из
јавио је да је задовољан зала
гањем младих атлетичара и
њиховим односом према так
мичењу и клубу. Они су будућ
ност митровачког спорта и иако
су млади, већ знају како да се
понашају одговорно и боре до
самог краја.
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КК „ДУНАВ“ СТАРИ БАНОВЦИ

Припреме за
наредну сезону

31. AVGUST 2022.

ФК „ИНЂИЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Освојена три
бода у Лозници
ФК „Лозница“ Лозница
– ФК „Инђија Тојо Тајерс“ Инђија 1:3 (1:2)

Kошаркаши Дунава

„Адмирал Бет“ кошаркашка
лига Србије почиње 1. окто
бра. На извлачењу, одржаном
у Kући кошарке, КК „Дунав“ из
Старих Бановаца је припао
редни број 1, па ће тако „ала
си“ бити домаћини у прва два
кола.
На отварању сезоне, у госте
стиже „Спартак“ из Суботице,
док ће у другом колу „Дунав“
дочек ати ОKK „Београд“.

Затим следи гостовање у
Земуну, па долази екипа из
Вршца.
Тим „Дунава“ се окупио још
првог дана августа, под дири
гентском палицом првог тре
нера Миливоја Лазића. Нема
сумње да нас очекује још јед
на узбудљива сезона, седма
по реду за плаво – беле из
Старих Бановаца.
Д. Г.

Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, на основу члана
14. став 1. Закона о процени утицаја на животну среди
ну (“Сл. гласник РС”, број 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процене утицаја
затеченог стања на животну средину
Носилац пројекта je „OBED INVEST“ д.о.о. Обреж,
Бошка Новаковића 30.
Предметни пројекат је Објекти фарме за тов пили
ћа капацитета 45.000 комада са пратећим садржа
јима.
Пројекат се реализује у Обрежу у грађевинском рео
ну, на кат. парц. 1470 К.О. Обреж, на територији
општине Пећинци.
Подаци и документација из захтева носиоца пројек
та могу се добити на увид у просторијама Одељења
за привреду, лок ални економски развој, заштиту
животне средине и инспекцијске послове Општинске
управе општине Пећинци, Слободана Бајића 5, канце
ларија број П/14 у периоду од 10-15 часова.
Сви заинтересовани-правна и физичка лица могу
доставити своје мишљење у писаној форми на адресу
Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, у Пећинцима
Слободана Бајића 5.
На основу поднетог захтева, као и мишљења за
интересоване јавности која су приспела закључно са
22.09.2022. године Одељење ће одлучити о обиму и
садржају студије о процени утицаја заеченог стања на
животну средину за пројекат Објекти фарме за тов
пилића капацитета 45.000 комада са пратећим са
држајима.

Три бода за „Инђију“ у Лозници

ФК „Лозница“: Вукашино
вић, Поповић, Н.Николић, Ми
ћић, Живановић, Дамјановић,
Комарчевић,
Радмановац.
М.Николић, Ивановић и До
бријевић.
Играли су још: Станојевић,
Петровић, Дабић, Башић и
Матић.
Тренер: Драган Мићић
ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Чу
пић, Кукољ, Недељковић, Де
санчић, Ђурић, Вуковић, Сто
јановић, Бојовић, Мијаиловић,
Станјевић, Стојановић.
Играли су још: Ракић, Срби
јанац, Јањић, Ђурковић и Ра
досављевић.
Тренер: Јован Голић
„Зелено – бели“ остварили
су значајну победу у гостима у
оквиру утакмице 5. кола Прве
лиге Србије, која је одиг рана
26. августа у Лозници. Пора
жена је ФК „Лозница“ и нова
три бода уписана су Инђин
чанима.
Први гол за госте виђен је у
12. минуту меча. Фудбалери
„Инђија Тојо Тајерса“ „проше
тали“ су гостујућим тереном, а
Ђурић је на крају био тај који
је затресао мрежу немоћног
Вукашиновића, 0:1. На сли
чан начин, реализован је и
други гол гостију, а стрелац
је био Десанчић у 24. минуту

меча. Четири минута касније,
фудбалери „Лознице“ успели
су да смање предност екипе
из Инђије. Комарчевић је из
вео слободан ударац на који
је добро реаговао М. Николић
и главом послао лопту у мре
жу Чупића, 1:2.
И у другом делу меча го
сти су били надмоћнији. У 60.
минуту Радосављевић је био
близу мреже, одбијена лопта
је стигла до Ђурића којег је
М. Николић спречио у наме
ри да постигне трећи гол за
„Инђију“. Ипак, у 79. минуту
меча гости су затреси мрежу
Вукашиновића по трећи пут
и постаили коначан резултат
овог сусрета. Лопту је са ле
ве стране убацио Ракић, а Не
дељковић је закуцао у мрежу
Лозничана, 1:3.
– Ово је за нас велика по
беда у гостима из разлога што
је уследила само четири да
на након одираног сусрета са
„Мачвом“ из Шапца. Поштова
ли смо домаћине који имају
веома добар тим, који се очи
гледно налази у некој врсти
кризе. Ми смо то успели да
искористимо и постигли зна
чајну победу- истакао је тре
нер ФК „Инђија Тојо Тајерс“
Јован Голић након сусрета.

М.Ђ.

