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УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „РУМЊАНКЕ“

Учешће на Фестивалу српске трпезе

„Румњанке“ на Фестивалу српске трпезе

„Фестивал српске трпезе“ који је орга
низовало Удружење грађана „Чувари
огњишта“   одржан је 10. и 11. септем
бра у Раковици.
На овом фестивалу своју традицију
и производе је представило преко сто
удружења из целе Србије, а међу њима
и Удружење жена „Румњанке“ које су
представљале румску општину.

Истовремено, то је било и једино
удружење жена из Срема на овој вели
кој манифестацији.
– На нашем штанду посетиоци су
могли да виде сремску трпезу: слане и
слатке колаче, сухомеснате производе,
ракију и вино, зимницу, ручне радове и
нашу ношњу. Могу да кажем да је наш
штанд био изузетно посећен, а сви су

могли да пробају оно што смо ми изло
жиле, каже Јованка Кокир, председни
ца Удружења жена „Румњанке“.
Уједно, то је била и прилика да се
представи румска општина и њени
туристички потенцијали, јер су посети
оци на штанду румског Удружења жена
могли добити и промо материјал везан
за туристичку понуду Руме.
С. Џ.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Н

Вучићева нова партија

амера Александра Вучића да
оснује нову партију или блок
извесно је озбиљна, и неће је
зауставити вероватно акламативно
инсистирање чланства СНС да и
даље остане на челу партије с којом
је остварио своје највеће политичке
успехе.
Председник је намеру саопштио
успут, на обраћању јавности пово
дом притисака на Србију у вези са
Косовом и у вези са отказивањем
Европрајда. Навикао на стране при
тиске да се призна независност
Косова, председник је приметио да
Србију чине слабијом унутарње
поделе. Потребно је, рекао је, да се
формира блок пристојности и нор
малности, који ће заступати и наци
оналну, и грађанску идеју, српски
блок.
Као да зна нешто више о томе,
члан Председништва СНС Влади
мир Ђукановић   објавио је на Тви
теру да „... нова партија мора да избаци
све оне негативности које су одлика  још
увек нам постојеће партије. Најпре, иде
мо на уједињење народа. Идеолошки
можемо да се разликујемо, али суштина
је да волимо Србију. Не   постоји друга
земља за коју радимо, осим за Србију.”
Питање је, међутим, да ли Ђукановић
зна нешто више или само не пропушта  
прилику да свој иначе критички однос  
према  неким појавама у СНС потврди
слагањем са намером председника.  
Може се претпоставити да   себе   већ
види у   новом политичком подухвату
Александра Вучића.
Вучићеви заклети противници
настоје да поентирају против њега
још у фази његове почетне намере
да оснује странку или блок, па твр
де да ће то свакако бити прозапад
на комбинација, што ће рећи издаја
традиционалне Србије. Иако такве
претпоставке  виде Вучића на стра
ни на којој су они и срцем и душом,
бар декларативно,  будућа Вучиће

ва партија или блок биће лажно
проевропски, насупрот њихових
истински напредних проевропских
тежњи, какве су тежње председни
ка ДС Зорана Лутовца. Још један
камен у ионако чврстом темељу
њиховог неразумевања Вучићевог
дара за политику.
Неки Вучићеви стални критичари

Десет ак
годин а
је
довољно да политичка
странка упосли превише
неспособних да би могла
даље да их тегли без
последица у гласачком
телу. То је време кроз
које се уморе и послед
њи ентузијасти и, будући
да су већ постали чинов
ници или стални наме
штеници, изгубе харизму
којом су анимирали своје
гласаче. За десетак годи
на накупи се превише
примера корупције и пре
више кадровских прома
шаја да би све то аутори
тет председника могао
да анулира и да се не
осете последице у гла
сачком телу
мисле да ће се његова идеја у изве
сном смислу исказати кроз форми
рање владе: ко се нађе у њој могао
би да буде део те будуће „нормалне
Србије”. Ко од постојећих првака
СНС не буде у влади вероватно
неће бити ни у „нормалној Србији.”
Једно је сигурно, каже Слободан

Георгиев, директор NewsMax Adrija,
а то је да Вучић неће направити
грешку Томислава Николића и оста
ти без партије током мандата.
Сасвим је могуће да је Алексан
дар Вучић пред тешким притисцима
Запада пожелео да иза њега стане
пред Западом милија политичк а
снага од СНС, наглашено нацио
налне велике партије, способније
за минуциозни рад у бирачком телу
него за идеју „и национално, и гра
ђанско”.   
еђутим, невезано за тешке
западњачк е притиске на
Србију, постоје и „природни”
разлози који опредељују Вучићеве
намере. Наиме, и председник, и
његова странка знају да је десетак
година време у коме политичк а
партија, не само у Србији него и
другде, потроши идејне ресурсе,
испразни магацине обећања којима
се верује. За десетак година поли
тичк а странк а упосли превише
неспособних  да би могла даље да
их тегли без последица у гласачком
телу. То је време кроз које се уморе
се и последњи ентузијасти и, буду
ћи да су већ постали чиновници
или стални намештеници, изгубе
харизму којом су анимирали своје
гласаче. За десетак година  накупи
се превише примера корупције и
превише кадровских промашаја да
би све то ауторитет председника
могао да анулира и да се не осете
последице у гласачком телу. За
десетак година истински поборници
„идеје”, које су изгурали из игре
добро организовани медиокритети,
постану већ озбиљни критичари
странке.
Напредњаци, иако ће позивати
председника да остане на челу пар
тије, знају да га неће умолити. Пред
њима је у блиској будућности
озбиљна провера: да 700 хиљада
чланова преведу у толико гласача.

М

* Osniva~ i izdava~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Sremska Mitrovica,
Kraqa Petra Prvog 5a. Odgovorni urednik Svetlana ]osi} * telefon /faks
022/ 611-556 * e-mail: redakcija@m-novine.com * teku}i ra~un: 160-15283-11, Banka Inteza, filijala Srem
ska Mitrovica * cena primerka 80 dinara. Godi{wa pretplata 4.000 dinara, polugodi{wa 2.000
dinara, tromese~na 1.000 * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad * Nenaru~eni
tekstovi i fotografije se ne vra}aju.

M NOVINE

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana ]osi}. God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : СРЕМ
МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno.
ISSN
1451-8597
COBISS.SR-ID
165382407

4

M NOVINE

ОПШТИНА БЕОЧИН
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ОПШТИНА БЕОЧИН ДОБИЛА КАМИОН ЗА ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА И 40 КОНТЕЈНЕРА
ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ОД БЕОГРАДСКЕ „ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ“

За чистији Беочин

У име Општине Беочин и лично име захваљујем се ЈКП „Градска чистоћа“ на овако
значајној донацији која представља конкретну подршку функционисању нашег јав
ног комуналног предузећа. Сигурна сам да ће се ефекти појачања возних капацитета
којим сада располажемо видети у најскоријем року и да ће се одразити на квалитет
пружања услуге грађанима, навела је председница општине Биљана Јанковић
Београдско јавно комунал
но предуз еће „Градска чисто
ћа“ поклонило је општини
Беочин камион за сакупља
ње и одвожење комуналног
отпада који ће користити Јав
но комунлано предузеће
„Беочин“ као и 40 контејнера
за одлагање смећа који ће
значајно појачати постојеће
капацитете за одлагање
отпада на улицама нашег
града.
У посети ЈКП „Беочин“,
директор београдске „Град
ске чистоће“ Марко Попадић
је у присуству председнице
општине Беочин Биљане
Јанковић, у четвртак 8. сеп
тембра уручио кључеве
комуналног возила директо
ру ЈКП „Беочин“ Мини Мини
ћу.
Том приликом Попадић је
истакао да је ово пракса коју
„Градска чистоћа“ у сарадњи
са мањим општинама спро
води у циљу пружања помо
ћи јавним предузећима да
реше проблем недостатк а
опреме и механизације која
је неопходна за рад.
– На иницијативу председ
нице општине Беочин „Град
ска чистоћа“ је као друштве
но одговорно предузеће радо
изашло у сусрет потребама
ове средине и обезбедили

Биљана Јанковић, Мина Минић и Марко Попадић

смо камион и четрдесет кон
тејнера који ће бити на рас
полагању за рад у наредном
периоду. Надамо се да ће
наша донација помоћи да
ваше место буде уредније а
улице чистије, истак ао је
Попадић.
Имајући у виду да су потре
бе ЈКП „Беочин“ приоритетно
везане управо за унапређе
ње услова рада у погледу

додатне опреме, председни
ца општине Беочин Биљана
Јанковић истакла је значај
сарадње Општине и ЈКП
„Градска чистоћа“ и изразила
захвалност директору овог
предузећа на посети и вред
ној донацији.
– У име Општине Беочин и
лично име захваљујем се
ЈКП „Градска чистоћа“ и
господину Попадићу на овако

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

значајној донацији која пред
ставља конкретну подршку
функционисању нашег јавног
комун алн ог
преду з ећ а.
Сигурна сам да ће се ефекти
појачања возних капацитета
којим сада располажемо
видети у најскоријем року и
да ће се одразити на квали
тет пружања услуге грађани
ма, навела је Јанковић.
Са данашњом донацијом
ЈКП „Беочин“ располаже са
четири камиона за одвожење
смећа, а према речима
директора Мине Минића, у
наредном периоду приоритет
ће бити и појачање остале
опреме.
– Верујем да је ово пример
најбоље праксе како већа
јавна предузећа могу да
помогну онима који послују у
мањим срединама. Донира
њем камиона и значајним
појачањем контејнера на
улицама, добили смо могућ
ност да ефик асније упра
вљамо отпадом у Беочину. У
наредном периоду настави
ћемо да радимо на обнавља
њу друге механизације, ала
та и радних машина, истакао
je Минић.
Ј. В.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Представљена нова компанија
Захваљујући
повољном геостра
тешком положају
града, оперативној
и отвореној градској
управи, опремље
ним индустријским
зонама, у послед
њих десетак година
је реализовано пет
наестак страних и
домаћих инвестици
ја, изјавио је Петар
Самарџић, заменик
градоначелнице

У среду, седмог септембра
је одржана презентација ком
паније за производњу воде
них филтера „Тара Филтерс“ у
Сремској Митровици. Ова
компанија налази се у радној
зони „Језеро“ и ускоро ће
почети са производњом.
Радови на изградњи погона
трајали су око годину дана, а
инвеститори су одабрали
Сремску Митровицу, како
кажу, због повољне пословне
климе.
– Радови су почели пре
дванаест месеци, а сада
вршимо приказивање капаци
тета производње, која ће се
десити почетком године. Први
производи ће бити готови у
фебруару. Ми производимо
филтере за филтрацију воде,
али и разних других медија,
резервоара, танкова, меша
ча... Наша циљна група су
фирме у иностранству. Жели
мо да већина наших произво
да буде усмерена ка извозу, а
то је око 95 одсто. План је да
запослимо око педесет људи
у 2023. години. Ако капаците
ти порасту, планирамо да

Представљање нове компаније

Петар Самарџић

запослимо између 70 и 80
људи. Постоји идеја за про
ширење погона на парцелу,
која се налази поред, током
2025. године. Одлучили смо
се за Сремску Митровицу јер
је изузетно добра локација,
географски и инфраструктур
но, изјавио је Александар
Обрадовић, сувласник компа
није „Тара Филтерс“.
Последњих година је Срем

Александар Обрадовић

ска Митровица много радила
на унапређењу имиџа града и
унапређењу повољне послов
не климе, са циљем привла
чења домаћих и страних
инвестиција.
– Захваљујући повољном
геостратешком положају гра
да, оперативној и отвореној
градској управи, опремљеним
индустријским зонама, у
последњих десетак година је

реализовано петнаестак стра
них и домаћих инвестиција.
Недавно смо отворили логи
стичко -  дистрибутивни цен
тар мађарске компаније
„Ките“ у радној зони север.
Реч је о компанији која је
дистрибутер и заступник „Џон
Дир“ трактора и друге пољо
прив редн е
механ из ац ије.
Имати таквог светског лиде
ра, односно компанију у
пословном окружењу, допри
носи додатном унапређењу
имиџа града и привлачењу
нових инвеститора, који ће
градити кооперантске односе
са том компанијом. Последња
у низу инвестиција у радним
зонама су компаније „Белт“ и
„Тара филтерс“ у зони „Језе
ро“. Локална самоуправа
ради на проширењу инду
стријских зона и припрема
планске документе за изград
њу нових, као што ће бити
зона „Север 3“, северно од
аутопута, изјавио је Петар
Самарџић, заменик градона
челнице.
А. Д.
Фото: Б. Т.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Комисија за реализацију мера енергетске санације обаве
штава грађане који су поднели пријаву на Јавни позив за
суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа
и станова које се односе на унапређење термичког омотача,
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора
за централну припрему потрошње топле воде на територији
Града Сремска Митровица за 2022. годину да је утврђена

Јединствена прелиминарна ранг листа крајњих корисника за
све мере енергетске санације објеката.
Прелиминарна ранг листа објављена је на сајту града
Сремска Митровица www.sremskamitrovca.rs и огласној табли
Града Сремска Митровица.
КОМИСИЈА
Милош Мишковић, председник
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Детаљ са концерта

КОНЦЕРТ ПОВОДОМ 98 ГОДИНА РАДИО БЕОГРАДА

Радио сусретања
у Сремској Митровици

Ми нисмо престали да изненађујемо све наше грађане, као што знате, прошле годи
не смо имали у оквиру „Лета на Сави“ наступ Војвођанског симфонијског оркестра,
а ове године ту је Радио Београд, поводом 98 година постојања те куће, рекао је
Васиљ Шево, в. д. начелника Градске управе за културу
Љубитељи домаће музике
су у Сремској Митровици
имали прилику да присуству
ју концерту „Радио сусрета
ња” у организацији Радио
Београда. Наступ популарних
певача је одржан на Тргу
Ћире Милекића, шестог сеп
тембра. Учествовали су „Биг
бенд“, Народни ансамбл
Радио телевизије Србије, као

Васиљ Шево

и Снежана Ђуришић, Биља
на Јевтић, Александар Илић,
Бранислав Мојићевић, Мина
Лазаревић и други.
–  Ово је на неки начин тач
ка што се тиче културних
манифестација у нашем гра
ду. После „Срем фолк феста“
и Винског парка имамо једну
овако дивну културну мани
фестацију. Ми нисмо преста

Душан Дрча

ли да изненађујемо све наше
грађане, као што знате, про
шле године смо имали у окви
ру „Лета на Сави“ наступ Вој
вођанског симфонијског орке
стра, а ове године ту је
„Радио Београд“, поводом 98
година постојања те куће. На
неки начин то је њихов рођен
дан и 60 година постојања
година Музичке продукције

Снежана Ђуришић

РТС-а, рекао је Васиљ Шево,
в. д. начелника Градске упра
ве за културу.
Туристичк а организација
Сремске Митровице и локал
на самоуправа дали су свој
велики допринос у организа
цији овог концерта.
– Мислим да су људи били
жељни добре музике, добре
песме, а сачували смо ово за

Мина Лазаревић
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МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

Пуштен у саобраћај
мост преко Богаза

Обилазак новог моста преко канала

крај, да бисмо завршили лет
њу сезону сјајним концертом.
Надам се да је митровачка
публика уживала, а спрема
мо још нешто лепо, тако да
ово није завршни концерт за
ову годину, најавио је Душан
Дрча, в. д. директора Тури
стичке организације.
Велика музичка имена су
допринела одличној атмос
фери међу Митровчанима,
који су у глас певали познате
стихове.
– Радио Београд је кућа у
којој сам почела каријеру и
некако је сасвим нормално
да сам овде и вечерас, јер се
заиста осећам као домаћин, с
обзиром на то да сам са сво
јих осам година први пут јав
но запевала на манифеста
цији коју је радио организо
вао. Тако да уживам и драго
ми је да има доста људи,
изјавила је Снежана Ђури
шић, певачица народне музи
ке.
Међу учесницима је било и
глумаца који су се опробали
као певачи, као што су Ивана
Кнежевић и Мина Лазаревић.
– Била сам у Сремској
Митровици више пута, госто
вала сам са представама,
ово је први пут да певам на
концерту. Претпостављам да
се већ зна да је ово трећи у
низу концерата, као увод у 98
година Радио Београда и ја
уживам у музицирању са „Биг
бендом”, казала је Мина
Лазаревић.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

У уторак, шестог септем
бра, званично је пуштен у сао
браћај нови мост преко кана
ла Богаз у Мачванској Митро
вици. Након непуна три месе
ца, колико су трајали радови,
мештани северне Мачве,
напокон су решили вишегоди
шњи проблем. Наиме, овај
мост спајао је мештане са
десне стране канала, са цен
тралним делом Мачванске
Митровице, а велики број
мештана Салаша Ноћајског је
такође користио тај путни пра
вац. Међутим, због дотрајало
сти и небезбедности, стари
мост је затворен за моторни
саобраћај 2017. године.
– Овај дан је од великог зна
чаја за Мачванску Митровицу
и за Салаш Ноћајски, односно
за све људе који користе овај
путни правац. После пет годи

Томислав Јанковић

на чекања, дошао је и тај
моменат да се овај проблем
реши. Мештани су морали да
обилазе по неколико киломе
тара више како би стигли до
центра Мачванске Митрови

це, самим тим и града. Са
десне стране канала Богаз
живи педесетак породица, а
ту се налази и месно гробље,
изјавио је Томислав Јанковић,
народни посланик и члан
Савета Месне заједнице
Мачванска Митровица.
Јанковић је додао и то да ће
Богаз бити уређен, као и оста
так каналске мреже у том
делу Мачве. Тај посао ће реа
лизоват и
Град
Сремс ка
Митровица у сарадњи са
Покрајинском владом.
Нови мост дуг је преко 28
метара, има две коловозне
траке и пешачке са обе стра
не. Стари мост ће ускоро бити
уклоњен. За изградњу новог
моста је издвојено 65 милио
на динара, а финансијери су
Путеви Србије. 
А. Д.
Фото: Б. Т.

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.
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ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА У ИРИГУ

Комисија била на терену,
очекује се коначна листа
У иришкој општини је, по
окончању позива за привред
не субјекте који ове године
учествују у пројекту енергет
ске санације породичних кућа
и станова, био расписан и јав
ни позив за крајње кориснике,
односно грађане.
Како сазнајемо од Мио
драга Бебића, председни
ка Комисије за спровођење
мера енергетске санације у
иришкој општини, чланови
Комисије су, по формирању
прелиминарне ранг листе,
закључно са 7. септембром
обишли све оне који су се на
њој нашли, а реч је о 28 гра
ђана. Такође, 27 њих је испу
њавало услове, али није било
више средстава, док један
подносилац захтева није
испуњавао услове.
Сада ће се, после комплет
ног увида на терену, када
је Комисија утврђивала да
ли стање одговора подне
тим формуларима, сачини
ти редефинисана, а потом и
коначна ранг листа када ће
се знати ко ће од грађана
добити средства да ове годи
не реализује неку од мера за
коју се определио.
Подсетимо,
суфинанси
рање се односи на седам
мера енергетске санације, уз
различиту висину удела под
стицајних средстава која се
додељују максимално до 50
процената вредности укупне

Потписивање уговора прошле године

инвестиције, или номинално
зависно од мере, од 85.000
до 250.000 динара.
Мере су замена спољних
прозора и врата, набавка и
постављање материјала за
термичку изолацију зграда,
набавка и инсталација котло
ва на природни гас, грејачa
простора, или замена посто
јећег грејача простора,
набавка и инсталација
котлова на биомасу, замена
постојеће или уградња нове
цевне мреже, грејних тела,
радијатора и пратећег при
бора,
набавка и уградње топлот
них пумпи и пратеће инста
лације грејног система и

набавка и уградње соларних
колектора.
Поред два милиона које је
обезбедила Управе за подсти
цање и унапређење енергет
ске ефикасности, исто толико
је за пројекат енергетске ефи
касности обезбедила и локал
на самоуправа, а преосталих
50 процената, односно четири
милиона, грађани.
То значи да ће иришка
општина ове године за суб
венционисање мера енергет
ске ефикасности имати дупло
више средстава него лане,
укупно осам милиона динара.
Богданке Филиповић Лекић,
која је руководилац пројекта
енергетске санације породич

ИРИГ

них кућа и станова у иришкој
општини каже да је интере
совање грађана знатно веће
него прошле године.
– По сачињењу коначне
листе се потписује тројни уго
вор између извођача радова,
корисника и општине, каже
Богданка Филиповић Лекић.
Она додаје да је лане 25
грађана добило средства за
реализацију мера енергетске
ефикасности, а највише, њих
16 је било за замену стола
рије. Међутим, тада су гото
во сви који су се пријавили и
добили средства, док је сада
пријављено шездесетак гра
ђана.
С. Џакула

Почиње уређење атарских путева
Иришка општина је закључила
уговор са изабраним извођачима
радова на уређењу атарских путева
и отресишта на територији општи
не. Вредност ових радова је 24,7
милиона динара без ПДВ - 70 одсто
средстава за ове радове је добије
но од Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, док је 30 одсто обезбе
дила локална самоуправа. Према
уговору, рок за завршетак радова
на атарским путевима је 60 дана, а
тај посао је поверен фирмама Ката
го констракшн и Сокак агрегати из
Руме и Карин комерцу  из Ветрника.
С. Џ.
Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА УЧЕСТВОВАО НА ДРУГОЈ ИНВЕСТИЦИОН
 ОЈ
КОНФЕРЕНЦИЈИ У ПРИЈЕДОРУ

Инђија – добар пример

У оквиру Друге инвестиционе кон
ференције ИРБРС у Приједору, која
је трајала од 5. до 7. септембра, одр
жано је седам панел дискусија. На
панел дискусији чија је тема била
„Локалне заједнице у улози носила
ца регионалне сарадње и интегра
ционих процеса“, поред Љубише
Ћосића, председника Савеза општи
на и градова Републике Српске и
градоначелника Источног Сарајева,
Приједора, Требиња и Лакташа, уче
ствовао је и Владимир Гак, председ
ник општине Инђија.
Теме о којима се говорило су: Еко
номске (не)прилике у светлу глобал
них дешавања – криза као шанса!,  
Зашто инвестирати у Српску?, Раз
војне банке – инвестициони промо
тери и друге.
Председник општине Инђија, Вла
димир Гак се у свом обраћању освр
нуо на 17 потписаних уговора за
реализацију нових инвестиција у
Инђији. Гак је говорио и о почетку
рада највеће инвестиције у Србији,
фабрици „Тојо Тајерс“, о броју запо
слених у тој компанији, о вредности
инвестиције, изласку првог контиген
та гума и о висини зараде и услови

ма рада у тој компанији. Владимир
Гак се осврнуо и на стратешки и
географски положај Инђије и разло
ге због којих се инвеститори одлучују
да инвестирају у ту сремску општи
ну.
– Све што радимо у општини
Инђија, радимо због наше деце, јер
ће она наследити све оно што оста
не иза нас. И када причамо о при
вреди и када причамо о том људ
ском пословном и о било каквом
другом односу, наше је да децу
подржимо, да им обезбедимо здраве
услове за живот и да им обезбедимо
потенцијал – истакао је Гак у свом
обраћању.
Друга инвестициона конференција
ИРБРС у Приједору окупила је око
200 учесника, бројне госте из земље
и иностранства, који су разговарали
о актуелним економским изазовима
и како кризу претворити у шансу за
инвестирање. Иначе, Конференција
се бави актуелним глобалним деша
вањима, њиховим утицајима на
домаћа друштвено -  економска кре
тања и инвестициону атрактивност
Републике Српске у међународним
оквирима. 
М. Ђ.

Владимир Гак на Другој инвестиционој
конференцији у Приједору

ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА „МАРАДИЧКА ЈЕСЕН“

Све већи број излагача и посетиоца

Традиционална манифестација „Мара
дичка јесен“ одржана је протеклог викен
да у Марадику. Како наводе организа
тори из Месне заједнице, ове године
забележен је знатно већи број излагача и
посетилаца. Манифестација која промо
више сеоски живот и културу овог дела
фрушкогорских обронака трајала је два
дана током којих је одржан богат и разно
врстан програм.
Никола Брадић, председник МЗ Мара
дик истакао је да су посетиоци могли,
између осталог, да уживају у малом међу
народном културно - уметничком програ
му јер су ове године угостили ансамбл из
Српца, Република Српска.
– Показали смо се као добри домаћи
ни јер су деца одсела код марадичких
породица. Пет КУД-ова узело је учешће
а све је зачињено дефилеом фијакера,
како је ред у Срему, истакао је Брадић и
додао да су се ове године потрудили да
манифестацију још боље организују и да
програм буде богатији.
Другог дана манифестације, у недељу,
11. септембра представници Општине
Инђија и ОО СУБНОР положили су венце
на споменик палим борцима и жртвама
фашистичког терора НОБ-а. Присутнима
се обратио председник Општине Инђија
Владимир Гак истакавши да је „Мара
дичка јесен“ манифестација значајна,

12. „Марадичка јесен“

како за становнике овог села, тако и за
све оне који се баве пољопривредом и
израдом рукотворина.
– Захваљујем се новом представни
цима Месне заједнице Марадик који су
допринели да ове године манифестаци
ја поприми сасвим другачији облик и који
су припремили богат и разноврстан про
грам. Ово је добра прилика да покажемо
сва богатства једног села наше општине,
рекао је Гак и додао да је Општина Инђи
ја и ове године била покровитељ мани
Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

фестације „Марадичка јесен“.
Другог дана манифестације, посетиоци
су имали прилику и да погледају пољо
привредне производе и рукотворине на
платоу испред зграде Месне заједнице.
Бројна Удружења жена представила су
своје радове и различите производе од
воћа и поврћа. Манифестација „Мара
дичка јесен“ завршена је веома посеће
ним концертом „Амадеус бенда“ у центру
села.
М. Ђ.
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СЕДАМ МИЛИОНА ЗА ДВА ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Санација дивље
депоније у Ашањи

За уклањање и санацију дивље депоније у Ашањи Покрајински секретаријат је
издвојио четири милиона динара, а пећиначка локална самоуп
 рава ће из буџета
издвојити преко пет милиона динара, док смо за израду пројектно - техничке доку
ментације за изградњу канализационе мреже отпадних вода добили три милиона, а
наша обавеза је такође три милиона динара, рекао је Зоран Војкић
Покрајински секретаријат за урбани
зам и заштиту животне средине, доде
лио је 2. септембра уговоре локалним
самоуправама са територије АП Војво
дине, које су путем конкурса оствариле
право на бесповратна средстава за
подршку у реализацији пројеката у обла
сти заштите животне средине.
Заменик председника Општине Пећин
ци Зоран Војкић потписао је у име
Општине два уговора о суфинансирању
- за санацију дивље депоније у Ашањи и
за израду пројектно - техничке докумен
тације за изградњу канализације у овом
насељу.
– За уклањање и санацију дивље
депоније у Ашањи Покрајински секрета
ријат је издвојио четири милиона дина
ра, а пећиначка локална самоуправа ће
из буџета издвојити преко пет милиона
динара, док смо за израду пројектно - 
техничке документације за изградњу
канализационе мреже отпадних вода од
Покрајинског секретаријата добили три
милиона, а наша обавеза је такође три
милиона динара. У питању су два веома
значајна пројекта за грађане Ашање, а
ми настављамо да припремамо квали
тетне пројекте како би искористили што
више средстава намењених за изградњу
водоводних и канализационих мрежа,
али настављамо и да решавамо про
блем неадекватног одлагања отпада,
како бисмо санирали све дивље депони
је у нашој општини и били општина са
нула отпада, рекао је Војкић
Он је додао, да се борба за чистију
општину Пећинци наставља, као и да се
заједно са Покрајинским секретаријатом
за урбанизам и заштиту животне среди
не суфинансирају радови на уклањању

Зоран Војкић и Немања Ерцег

дивље депоније у Пећинцима. Захваљу
јући суфинансирању Министарства
заштите животне средине уклоњене су и
саниране дивље депоније у Сремским
Михаљевцима и Обрежу, а Општина
Пећинци је сопственим средствима
санирала дивље депоније у Шимановци
ма, Огару, Доњем Товарнику и Попинци
ма.
Уговоре је представницима локалних
самоуправа уручио помоћник покрајин
ског секретара за урбанизам и заштиту
животне средине Немања Ерцег, који је
истакао да ће Секретаријат на овај начин
пружити финансијску подршку за реали
зацију укупно 36 пројеката у 27 локалних
самоуправа у АП Војводини.
Ерцег је приликом потписивања угово

ра рекао да се ради о веома важним
пројектима, јер се баве решавањем нај
битнијих проблема у области заштите
животне средине у нашој покрајини, где
постоји преко 400 дивљих депонија.
Покрајинска влада је за помоћ локал
ним самоуправама овим путем опреде
лила укупно 110 милиона динара, 60
милиона динара за припрему документа
ције за коначну реализацију самих проје
ката – изградњу пречистача или канали
зационе мреже, што представља један
од елементарних услова за чистију
животну средину, и 50 милиона динара
за реализацију пројектних активности у
области решавања неадекватног одлага
ња отпада.
С. Ђ.

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО МОТОРНИХ СЕКАЧА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Двострука победа секача из Купинова

У Врњачкој Бањи је од 30. августа до 2.
септембра, у организацији ЈП Србија
Шуме, одржан други део Државног првен
ства моторних секача, а свеукупни побед
ник првенства је Милан Зујић секач Шум
ске управе Купиново. Први део првенства
одржан је у јуну на Делиблатској пешчари
у организацији ЈП Војводина Шуме када
је прво место у укупном пласману освоји
такође наш секач из Купинова.
Сабирањем бодова са оба такмичења
Милан Зујић је остао на првом месту, али

и повећао предност у односу на колегу из
Војводина Шума Љубана Жилића, који је
и у првом делу првенства био на другом
месту, док је треће место заузео Марко
Нешковић из Србија Шума.
Како нам је рекао Зујић, капитен екипе
Војводина Шума и репрезентације Срби
је, с обзиром да су прва два места припа
ла секачима из Војводина Шума, а да је
селектор тима је Иван Томашевић шеф
Шумске управе Купиново, који је уједно и
тим лидер екипе Србије, победа је дво

струка, заслужена и велика.
– Велика је част и одговорност сада на
нама, с обзиром да нас следеће године
очекује Светско првенство моторних
секача у Естонији. Крајем месеца идемо
на припреме у Словенију, где се од 29.
септембра до 2. октобра одржава Држав
но првенство републике Словеније. Ми
ћемо учествовати ревијално, баш као што
су и они били код нас на оба дела нашег
такмичења, рекао нам је Зујић.
С. Ђ.
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Ефикаснији рад Водовода

Одборници дали сагласност на измене програма рада ЈКП „Водовод и канализација“

На седници Скупштине општине Пећин
ци, одржаној 2. септембра, одборници су
изгласали предлог и дали сагласност на
измене програма рада Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Пећин
ци.
Како нам је рекао директор овог преду
зећа Милан Степановић измене у програму
рада ЈКП ВИК и новине, односе се, пре све
га, на добробит самог предузећа, али и свих
грађана пећиначке општине.
– Велика новина за наше предузеће али
и за све грађане биће цистерна за пија
ћу воду коју нисмо имали до сада, а која
је неопходна у случају већих хаварија на

водоводној мрежи. У договору са Општином
Пећинци, као нашим оснивачем, одлучили
смо да купимо једну цистерну, како бисмо
осигурали нашим грађанима пијаћу воду
у случају већих хаварија. Такође, с обзи
ром да имамо пуно проблема са црпним
станицама, јер и даље има неодговорних
појединаца који, и поред наших вишегоди
шњих апела, убацују у канализацију мате
ријале који су забрањени да се бацају, па
чак и животиње, планирали смо да купимо
једно специјално возило за одгушивање и
црпљење црпних станица ВОМА. До сада
смо у случајевима загушења црпних стани
ца морали да ангажујемо друга предузећа

која поседују специјална возила, што нарав
но доста кошта. На овај начин ћемо уште
дети доста новца, али и бити у прилици да
вршимо услугу чишћења и у индустријској
зони у Шимановцима, чиме ћемо остварити
додатан приход, рекао нам је Степановић
и још једном упутио апел грађанима да не
бацају у канализацију материјале и предме
те које је забрањено бацати.
Поред цистерне за пијаћу воду и специ
јалног возила ВОМА, он додаје да ЈКП ВИК
планира да месечне рачуне грађанима од
сада шаље поштом, чиме ће се додатно
смањити трошкови овог предузећа, а доста
ва рачуна биће сигурнија по грађане. С. Ђ.

ГОДИШЊИЦА СРЕМСКЕ ОФАНЗИВЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Бројна уклесана имена обавезују Купинце

Представници Савета месне
заједнице Купиново на челу са
председником Савета Пери
цом Одобашић и представници
савеза Удружења потомак а
ратник а Србије 1912-1920.
положили су 6. септембра вен
це на спомен обележје у цен
тру Купинова учесницима и
жртвама Великог рата и уче
сницима пробоја Солунског
фронта.
Како нам је рекао Перица
Одобашић, 6. септембар је
изузетно значајан у нашој исто
рији, јер је то дан када је срп
ска војска у Првом светском
рату 1914. године прешла Саву
и отпочела офанзиву на непри
јатељској територији, изузетно
значајну у том моменту. Напа
дом на аустро - угарске снаге у
Доњем Срему српска војска је
за себе везала велики број
непријатељских јединица које
су тих дана требале да крену
на Западни фронт. Тих седан
дана, каже Одобашић, колико

Полагање венаца у Купинову

је трајала Сремска офанзива
српске војске изузетно су зна
чајни, јер су дали простора
савезницима да консолидују
своје редове и да квалитетно
пруже отпор.
– Иако краткотрајна, Срем
ска офанзива је војнички вео
ма значајна, а у нашој историји
мало знана. Ове године смо
одржали и мали историјски час

током којег смо мештанима и
ученицима основне школе
скренули пажњу на значај
неговања културе сећања, јер
без схватања и разумевања и
поштовања прошлости свака
ко нећемо бити спремни за оно
што нас чека. Готово свак а
кућа у Купинову је дала по
неколико жртава, тако да број
на презимена и још бројнија

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

имена која су на споменику
уклесана обавезују нас на то
да се увек сећамо, рекао је
Одобашић, и додао да су на
историјском часу присуствова
ли и песник Радивој Проко
пљевић Прока и аутор Стеван
Гогић који су поклонили школ
ској библиотеци више приме
рак а својих књига на тему
Првог светског рата.
Током године, Купинци неко
лико пута искажу поштовање
храбрим прецима. На спомен
обележју у центру села налазе
се имена мештана страдалих
током Другог светског рата, као
и имена Купинаца, солунаца,
али и имена страдалих мешта
на током последњих ратова
деведесетих. Почетком авгу
ста, на дан Мајке Ангелине,
Купинци и њихови гости одају
почаст свим храбрим прецима,
док се 4. септембра сећају
свих бораца из Другог светског
рата и жртава фашистичког
терора.
С. Ђ.
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ДАНИ ЗМАЈЕВА У КУПИНОВУ

Змајева ватра осветлила
Купиник после 501. године

Пред нама је дугачак пут, али важно је да смо започели и да сви заједно радимо на
томе да последњу престоницу средњовековне Србије, која је од непроцењивог зна
чаја за очување српског националног идентитета, вратимо у историјске читанке. Вра
ћамо се у та тешка, али велика и значајна времена наше историје, да осетимо на
тренутак храброст, достојанство, поштовање и поштење витешког кода, које не сме
мо никада да заборавимо и занемаримо, већ напротив, да све те врлине гајимо и
даље, али и преносимо на генерације које долазе. Један од начина је и данашња
манифестација, нагласио Синиша Ђокић
Спектакуларно путовање у средњи век
у Купинову, 10. септембра, у част Змаја
Огњеног Вука, српског деспота, леген
дарног ратника, владара и последњег
правог средњовековног витеза српске
традиције, и ове године организовало је
купинско Удружење “Зелени поглед”, у
сарадњи са Културним центром Пећин
ци, Агенцијом за развој општине Пећин
ци, Туристичком организацијом општине
Пећинци, удружењима жена са терито
рије општине Пећинци, заједно са Удру
жењем за очување старих заната и
вештина “Бели Орлови”.
Генерални покровитељ четврте мани
фестације “Купиник – Дани змајева” је
Општина Пећинци, а председник Општи
не Синиша Ђокић рекао је приликом
обраћања да пећиначка локална самоу
права, уз велику подршку Покрајинске
владе и Владе Републике Србије, улаже
огромне напоре да се Купинику врати
некадашњи сјај.
– Пред нама је дугачак пут, али важно
је да смо започели и да сви заједно
радимо на томе да последњу престони
цу средњовековне Србије, која је од

непроцењивог значаја за очување срп
ског националног идентитета, вратимо у
историјске читанке. Враћамо се у та
тешка, али велика и значајна времена
наше историје, да осетимо на тренутак
храброст, достојанство, поштовање и
поштење витешког кода, које не смемо
никада да заборавимо и занемаримо,
већ напротив, да све те врлине гајимо и
даље, али и преносимо на генерације
које долазе. Један од начина је и дана
шња манифестација, нагласио је пред
седник Ђокић.
И заиста, посетиоци су били у прилици
да уз средњовековну музику, витезове,
даме и неизбежну деспотску трпезу осе
те дух прошлих времена на један дан. А
Перица Одобашић, председник Удруже
ња “Зелени поглед” рекао је да је ова
манифестација наставак свих досада
шњих напора да се оживи Купиник, да се
оживи сећање на ову значајну тврђаву,
на нешто што представља изузетан
бисер наше националне историје, за који
се мало зна.
– Купиник је као локалитет посебан, а
личности које су везане за њега су нешто

што такође импонује нашој националној
историји. Породица Бранковић носи
неправедно стигму, носи жиг издајства.
Међутим, они су сјајна владарска поро
дица, они су нешто што је обележило
крај средњег века у српској државности.

14. SEPTEMBAR 2022.
И управо су представници те династије
Купиник уздигли на ранг последње пре
стонице, јер је, након пада Смедерева,
готово седам деценија наставила да
постоји српска држава на овим деспот
ским поседима у јужној Угарској, рекао је
Одобашић.
Почасни гост Дана змајева и ове годи
не је био глумац Иван Вучковић који је
својом беседом Змаја Огњеног Вука ожи
вео на један дан лик Вука Гргуревића
Бранковића. Како нам је рекао не може
мо да ходамо правилно у садашњости и
будућности, ако не будемо прецизно
дефинисали нашу прошлост.
– У прошлости је написано све. Сада
шњост и будућност само доносе неке
нове форме и облике живота, борбе,
освајања других народа и свега онога са
чим се српски народ борио више од
хиљаду година. Змај Огњени Вук је један
од симбола борбе, опстанка и одбране
Србије, изјавио је Вучковић и додао да
не треба дозволити да витешки код, који
Срби имају у себи, нестане, јер је он и те
како битан, како је рекао, за један дело
творан и добар живот.
Средњовековно село испунило је дво
риште Етно куће Путник, а чланови
Белих орлова у аутентичним одорама
вишег и нижег сталежа, приказали су
вештине витезова који су некада борави
ли на нашим просторима, док су чланови
Коњичког клуба Бојчин демонстрирали
коњичко стреличарство и вештине сред
њовековних ратника на коњима.
Удружења жена са територије пећи
начке општине припремила су праву
деспотску гозбу, а посетиоци су били у
прилици и да се, поред дегустације
гозбе, послуже и традиционалним сре
мачким гулашом. Свечано отварање
манифестације обогатиле су и чланице
хора Храм из Лаћарка, као и прва фрула
Србије Неда Николић.
Традиција и витештво на крају вечери
употпуњене су Друштвом соколара
Србије, који су се, у аутентичним ношња
ма са својим птицама, дружили са посе
тиоцима. Вече је завршено на бедемима
Купиника, када су чланови Удружења
“Црвени гавранови” из Новог Сада
демонстрирали вештину плеса са
бакљама. Купиник је на тај начин, Змаје
вом ватром, поново осветљен након 501.
године.
С. Ђ.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
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ДЗ „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СТАРА ПАЗОВА

Др Светлана Дудић
в. д. директорка

Од септембра месеца у старопазовач
ком Дому здравља „Др Јован Јовановић
Змај“ за новог в. д. директора поставље
на је др Светлана Дудић, која тренутно
завршава субспецијализацију из нефро
логије. На позицију в. д. директора Дома
здравља долази након што је као начел
ник успешно десет година водила Цен
тар за хемодијализу у Старој Пазови.
Иза ње је вишегодишње искуство из
интерне медицине. Учесник је многоброј
них европских и светских конгреса из
области интерне медицине и нефрологи
је.
Докторка Светлана Дудић рођена је
1980. године у Земуну, где завршава
основну школу а касније и Десету бео
градску гимназију као ђак генерације и
носилац Вукове дипломе. 1999. године
одлучује се да упише Медицински факул
тет у Београду који је завршила међу
првима у својој генерацији са високом
просечном оценом. На почетку каријере
била је професор чак седам предмета у
средњој медицинској школи у Земуну и
како истиче тај период живота јој је остао
у посебно лепом сећању. Своје радно
искуство стицала је у Земунској болници
као и у Клиничком центру Србије. 2008.

др Светлана Дудић

године уписује специјализацију из интер
не медицине и завршава је у року 2012.
године. У том периоду доселила се у
Стару Пазову, где се убрзо отворио Цен
тар за хемодијализу након чега започи
ње свој рад у истом. Удата је и мајка три
ћерке.
Д. Г.

ОШ „ВЕРА МИШЧЕВИЋ“

Бесплатни уџбеници
свим првацима

Прваци у Сурдуку

Свих 644 првака који су 1. септембра
сели у ђачке клупе основних школа у
општини Стара Пазова и ове године као
поклон од локалне самоуправе добило
је бесплатне уџбенике и школски при
бор.
Шеф кабинета председника Општине
Стара Пазова Ирена Ухрик и начелница
Одељења за друштвене делатности
Ивана Ненадић данас су посетиле основ

ну школу „Вера Мишчевић“ у Белегишу
као и одељење у Сурдуку и сваком прва
ку, а има их 44 у ове две школе, уручиле
комплет књига.
Локална самоуправа на челу са пред
седником Ђорђем Радиновићем поносна
је на овај програм који се у старопазо
вачкој средини успешно спроводи већ
неколико година.
Д. Г.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

14

M NOVINE

ОПШТИНА РУМА

14. SEPTEMBAR 2022.

ЦРВЕНИ КРСТ РУМА

Од министарства правде
добијено комби возило

Црвени крст Рума је добио нови комби
„Форд транзит“ чија је вредност 3,5 мили
она динара. Возило је обезбеђено сред
ствима из опорортунитета Министарства
правде, уз велику помоћ и подршку
локалне самоуправе, а румска организа
ција је једина у Црвеном крсту Србије
која је ове године добила ново возило.
Возило има мотор који припада „грин
продукцији“, што значи да избацује нај
мању количину штетних материја, има
шест седишта и 1.200 кг товарног про
стора.
Кључеве од овог возила председница
Општине Александра Ћирић је уручила
др Мирославу Малешевићу, председнику
Скупштине Црвеног крста Рума. Она је
указала на значај ове хуманитарне орга
низације која помаже социјално угроже
ним лицима, помоћ кроз рад Народне
кухиње, али је указала и на значајан
волонтерски рад у случају елементарних
непогода и несрећа, те акција добровољ
ног давалаштва крви.
– Ова организација има дугу традици
ју и веома добро ради у нашој општини,
а ми смо дужни смо да им помажемо. Из
општинског буџета за рад  ове организа
ције је издвојено преко 12 милиона дина
ра. Наредне године планирамо  да пове
ћамо овај износ, али ћемо се бавити и
простором у којем ова организација ради
и који нису адекватни, посебно када су и
корисници Народне кухиње у питању, да
не чекају напољу своје оброке, рекла је
председница Ћирић.
Она је додала да се локална самоу
права посебно ангажовала на добијању
овог комби возила  које је Црвеном крсту
Рума потребно за транспорт хране ка
социјално угроженим лицима који су
корисници Народне кухиње.
Уручењу кључева од новог комби вози

Уручење кључева новог комби возила

ла присуствовали су Љубомир Милади
новић, генерални секретар Црвеног
крста Србије и Бошко Митрашиновић,
секретар Црвеног крста Војводине.
– Црвени крст Руме овим заиста јача
свој капацитет и спремност да одговори
на хуманитарне потребе, првенствено
становника Општине, али исто тако и
читаве Војводине, а то значи за читав
Црвени крст Србије. Веома је значајно
да овај комби буде претходница корака
на унапређењу просторних могућности
Црвеног крста Руме.  Да подсетим, током
ковида преко 11.000 сати добровољног
хуманитарног рада су дали волонтери
Црвеног крста Рума локалној заједници,  
рекао је Љубомир Миладиновић који је
указао и на веома значајан вишедецениј
ски рад Народне кухиње преко које сада

250 породица добија топле оброке.
Марко Ћулибрк, секретар Црвеног
крста Рума је истакао да ће ново комби
возило помоћи у реализацији њихових
програмских активности.
– Ми смо га превасходно добили за
потребе Народне кухиње, али када нам
услови дозвољавају користићемо га и за
друге активности с обзиром да смо до
сада имали један комби који је стар 17
година и који се често кварио. Имамо три
дистрибутивна пункта Народне кухиње,  
код нас, у ромском насељу Рупе и на
Риговом млину. Желимо нашим  суграђа
нима да омогућимо квалитетне оброке и
да у случају елементарних непогода и
временских неприлика буду под кровом
када добијају свој оброк, рекао је Марко
Ћулибрк.
С. Џакула

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА НАЦИОН
 АЛНИХ МАЊИНА ОДРЖАЋЕ СЕ 13. НОВЕМБРА

У току увид у посебне бирачке спискове
Министарка за људска и мањинска
права и друштвени дијалог Гордана
Чомић је расписала 5. септембра изборе
за чланове националних савета нацио
налних мањина за 13. новембар ове
године. Министарство за људска и
мањинска права и друштвени дијалог је
3. септембра у поноћ привремено закљу
чило посебне бирачке спискове, који се
воде за 23 националне мањине, како би
се утврдило које националне мањине ће
националне савете бирати на непосред
ним, односно електорским изборима.
На основу привременог закључења
посебног бирачког списка утврђено је да
је 19 националних мањина испунило
услов за непосредне изборе, а то су:
албанска, ашкалијска, бошњачка, бугар

ска, буњевачка, влашка, грчка, египат
ска, мађарска, немачка, пољска, ромска,
руска, румунска, русинска, словачк а,
словеначка, украјинска и чешка, док су
четири за изборе путем електорске скуп
штине: горанска, македонска, црногор
ска и хрватска.
Након привременог закључења, упис
припадник а националних мањина у
посебан бирачки списак је настављен 4.
септембра.
Грађани општине Рума захтеве за
упис, брисање, промену или исправку
податак а подносе у згради општине
Орловићева бр. 5 или у месној канцела
рији по месту пребивалишта, односно
боравишта за интерно расељена лица
најкасније до 28. октобра.

Након закључења бирачког списка 28.
октобра грађани захтеве за упис и про
мену податак а подносе надлежном
Министарству, преко Општинске управе
Рума најкасније 72 часа пре дана одржа
вања избора, односно до 9. новембра.
Захтеви се подносе у згради Општинске
управе у Орловићевој улици бр. 5, канце
ларија бр. 20.
Грађани увид могу вршити и на зва
ничној интернет страници Министарства
за људска и мањинска права и друштве
ни дијалог https://upit.posebanbirackispi
sak.gov.rs/ уношењем података о ЈМБГ.
Све додатне информације грађани
могу добити позивом на број 433-910,
433-911, 433-912, локал 114, 069721155,
као и путем мејла birackispisak@ruma.rs
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УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА УЗ ПОМОЋ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Чишћење дивље депоније
у Краљевцима

Уклањање дивље депоније код Краљеваца ће се реализовати у наредних месец
дана. У румској општини има 12 дивљих депонија које се редовно чисте, али на
жалост, врло брзо на истом месту ничу нове

Државни секретар у Мини
старству заштите животне
средине Александар Дујано
вић и председница Општине
Александра Ћирић са сарад
ницима, обишли су 8. септем
бра радове на уклањању
велике дивље депоније у Кра
љевцима.
Румска општина је од Мини
старства заштите животне
средине добила пет милиона
динара са санирање у укла
њање дивљих депонија у Кра
љевцима и Добринцима, а
издвојила је још толико соп
ствених средстава за уклања
ње дивљих депонија на тери
торији општине.
Колико је ово велики про
блем указује и податак да на
територији Србије има преко
3.500 дивљих депонија, а да
је у минуле две године укло
њено око 700.
Александар Дујановић је
истакао да се румска општи
на доста ангажовала на укла
њању отпада, нешто и уз
помоћ Министарства, које ће
финансијски помоћи и у
набавци видео надзора.
– Апелујемо на све грађане
да отпад одлажу тамо где је
предвиђено. Министарство се
труди да правимо рецикла
жне центре и када се обнове
рециклажни центри, тада се
може рецик лирати отпад.

Александар Дујановић и Александра Ћирић

Тада ћемо радити и на свести
грађана да кући раздвајају
отпад, јер је битно да се он
рециклира и тако се поново
може користити. Око 60 одсто
отпада је искористљиво у
обновљиве изворе енергије,
указао је државни секретар
Дујановић и додао да се мора
радити на подизању свести о
значају ове теме још од врти
ћа.
– Едукација је важна, деца
могу да уче, а ови старији који
не могу треба да се казне,
истакао је Александар Дуја
новић.
– Заиста се трудимо да уре
димо нашу животну средину,
да живимо у једној чистијој и
лепшој средини, да подигне

мо свест свих нас колико је
важно чувати своју животну
средину и колико је важно
правилно отклањати отпад,
било да се реди о грађевин
ском или комуналном отпаду,
рекла је председница Ћирић.
Када је реч о површинама
са којих је уклоњен отпад, нај
ефикасније је да се постави
видео надзор, и ту у румској
општини има позитивних
искустава, као што је скучај са
депонијом у Жарковцу.
Поред видео надзора,
локална самоуправа је поста
вила и велике контејнере у
свим месним заједницама, а
после санирања и уклањања
дивљих депонија свуда ће
засадити и дрвеће, како би се

Уклањање дивље депоније код Краљеваца

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

овај девастиран простор озе
ленио.
– Апелујем на наше грађа
не да на правилан начин
одлажу отпад, заиста смо се
потрудили, опремили механи
зацијом ЈП „Комуналац, на
позив грађани могу да дођу
да добију контејнер, да им
испразне сав грађевински и
комунални отпад, или да на
одговарајућа места поставе
контејнере. Све чинимо како
би олакшали уклањања отпа
да и утицали на свест грађа
на, да се сви заједно потруди
мо да учинимо нашу општину
чистијом и зеленијом, истакла
је Александра Ћирић.
Уклањање дивље депоније
код Краљеваца ће се реали
зовати у наредних месец
дана. У румској општини има
12 дивљих депонија које се
редовно чисте, али на жалост,
врло брзо на истом месту
ничу нове.
После обиласка радова на
уклањању дивље депоније у
Краљевцима одржан је и рад
ни састанак са државним
секретаром у Градској кући, а
разговарало се о унапређењу
заштите животне средине,
као и о заједничком превен
тивном деловању локалне
самоуправе и Министарства,
као и о будућим пројектима.
С. Џакула
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Повећана цена воде
Одлука о поскупљењу воде је образложена порастом
трошкова производње воде који су изазвани пре свега,
растом цене електричне енергије. Уместо досадашњих
51 динар кубик воде коштати 56,10 динара, ако је потро
шња преко 20 кубика нова цена је 112,20 динара, а преко
40 кубних метара је 168,30 динара
Одборници СО Рума су на својој сед
ници одржаној 12. септембра, усвојили
захтев Надзорног одбора ЈП „Водовод“
за давање сагласности на ценовнике
производа и услуга за румску и иришку
општину, као и ценовник накнаде за
загађење јавне канализације. Ове изме
не, када је реч о потрошачима категори
је домаћинства, значе да ће вода по
кубном метру бити скупља за пет дина
ра.
Ова одлука је образложена порастом
трошкова производње воде који су иза
звани пре свега, растом цене електрич
не енергије. Уместо досадашњих 51
динар кубик воде коштати 56,10 динара,
ако је потрошња преко 20 кубика нова
цена је 112,20 динара, а преко 40 кубних
метара је 168,30 динара.
– С обзиром на опредељење локалне
самоуправе да излази у сусрет социјал
ним потребама грађана, али и да води
рачуна о очувању економске супстанце
својих јавних предузећа, донели смо
одлуку да се цена воде коригује за пет
динара по кубном метру. Знамо да је
повећање цена непопуларно, али смо се
трудили да она буду минимална и са
овим повећањем грађани ће и са новим
ценама пити једну од најјефтинијих и
једну од најквалитетнијих вода у нашем

окружењу, каже Стеван Ковачевић,
председник СО Рума.
Донета је одлука и о кориговању цена
када је у питању прикључивање на водо
водну мрежу.
– У оквиру корекција имамо и одлуку
којом ћемо утицати на дестимулисање
прекомерне потрошње пијаће воде,
односно блок тарифу, повећавајући
износе за оне потрошаче који троше
знатно више воде него што је потребно
за основне потребе једног домаћинства,
додао је Стеван Ковачевић.
На овој седници одборници су донели
и одлуку о усвајању Европске повеље о
родној равноправности на локалном
нивоу коју је сачинио Савет европских
општина и регија, с обзиром да до сада
локална самоуправа није усвојила поме
нуту повељу.
Њоме се обавезује Комисија за равно
правност полова СО Рума и Општинска
управа да, у складу са Европском пове
љом, израде Локални акциони план род
не равноправности, док се председница
Општине овлашћује да потпише уписни
цу везану за Европску повељу.
Такође, локална самоуправа ће оба
вестити Савет европских општина и
регија и Сталну конференцију градова и
општина о усвајању ове повеље.

Стеван Ковачевић

– Повеља отвара низ могућности у
сфери јачања женског предузетништва,
а нама као локалној самоуправи даје
могућност учешћа на бројним конкурси
ма. Било би и нелогично да ми као
локална самоуправа на чијем су челу
две жене немамо усвојену Повељу о
родној равноправности, рекла је обра
злажући доношење одлуке председница
Општине Александра Ћирић.
У оквиру тачке избори и именовања за
в. д. директора Градске библиотеке
„Атанасије Стојковић“ је поново имено
ван Дамир Васиљевић Тоскић, а за в. д.
директора ЈП „Комуналац“ именован је
Драган Панић, који је и до сада био на
овој функцији.
С. Џакула

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИРИГ

Сувенирница оправдала очекивања
Током јула у Врднику је, у оквиру Тури
стичке организације Општине Ириг, отво
рена сувенирница. То је био седми
инфраструктурни пројекат који је Мини
старство трговине, туризма и телекому
никација одобрило овој Туристичкој орга
низацији. Уз претходно нови објекат и
пресељење Туристичке организације из
Ирига у Врдник, те уређење платоа
испред саме Туристичке организације
добијен је један функционалан и лепо
опремњен простор. Инфоцентар и суве
нирница се налазе у Карађорђевој бб и
све већи број туриста у Врднику овде
могу добити све потребне информације
о туристичкој понуди целе иришке
општине, али и добити бесплатан промо
материјал.
Такође, у новој сувенирници у понуди
је велики избор сувенира, за свачији укус
и свачији џеп.
– Сувенирница је за ова непуна два
месеца потпуно оправдала па и према

Драган Драгичевић

шила наша очекивања. У понуди имамо
од најјефтинијих магнета, који се и најви
ше продају, шоља, привезака, мајица,
торби, шешира до скупљих зидних сато
ва и веома квалитетних пића са наших
простора, пре свега вина, упакованих у
квалитетне дрвене кутије. Сувенир је
увек добар поклон кад идете у госте или
желите да са пута донесете драгој особи
„мали знак пажње“, каже за наше новина
Драган Драгичевић, директор ТО Ириг.
Неки од сувенира су аутентичан про
извод људи из иришке општине, а неки
се купују, а потом брендирају.
У овој години је настављен тренд
раста броја ноћења у Бањи Врдник. Тако
је само у јулу остварено близу 25.000
ноћења, а од почетка године па закључ
но са јулом 103.000 ноћења. Поређења
ради, прошле године је за целу годину у
Врднику реализовано око 110.000 ноће
ња.
С. Џакула
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ОДРЖАН 6. МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ „ПРО ПОЕТ 2022.“

Инђија угостила 56 књижевника
из целог света
На отварању фестивала уручена је и
главна награда фестивала Гран при Про
Поет овогодишњем лауреат у, песнику
Ивану Негришорцу. Добитници овог при
знања претходних година били су Матија
Бећковић, Милован Витезовић, Перо
Зубац, Љиљана Хабјановић Ђуровић и
Љубивоје Ршумовић

На летњој сцени Галерије
Куће Војновића у четвртак,
08. септембра свечано је
отворен 6. Међународни
фестивал „Инђија Про поет
2022.“. Инђија је током пет
дана поменуте књижевне
манифестације била дома
ћин књижевницима, књижев
ним преводиоцима и кантау
торима из 20 држава. Међу
њима били су и проф. др
Густаво Вега Мансила из
Шпаније, проф. Дебасиш
Парашар из Индије, Ентела
Каси, председница „Пен клу
ба“ из Албаније и многи дру
ги.
Како је истак ао Миодраг
Јакшић, директор фестивала
„Инђија Про Поет“, уз тради
ционалне фестивалске про
граме Књижевни меридијани,
Књижевни матине, Промоци
је нових књига и Велики књи
жевн и митинг, учес ниц и
фестивала одржали су и књи
жевне часове у свим основ
ним школама инђијске општи
не. Ове године наступили су
и у Келтском селу у Инђији, у

Новом Саду код споменика
Јовану Јовановићу Змају и у
Београду у Кући Ђуре Јакши
ћа у Скадарлији.
– Веома смо задовољни јер
смо успели да привучемо
праве књижевнике и вредне
уметник е из целог света
након две године борбе са
короном. Гости су нам стигли
из 20 земаља и то на још
један начин доказује колико
фестивал Про Поет поштује
књижевни свет, истак ао је
Миодраг Јакшић, директор
фестивала „Инђија Про Поет“
и додао:
– Драго ми је што имамо
госте из Мексика, Шпаније,
Индије и што ће та сарадња
резултирати неким будућим
акцијама које ће се односити
на одлазак наших писаца и
преводе домаћих дела на
језике тих земаља.
На отварању фестивала
уручена је и главна награда
фестивала Гран при Про
Поет овогодишњем лауреату,
песнику Ивану Негришорцу.
Добитници овог признања

ГАЛЕРИЈА „МИРА БРТКА“

Гран при уручен песнику Ивану Негришорцу

претходних година били су
Матија Бећковић, Милован
Витезовић, Перо Зубац,
Љиљана Хабјановић Ђуро
вић и Љубивоје Ршумовић.
– Драго ми је што сам се
нашао у друштву добитника
награде Гран при Про Поет.
Иако фестивал кратко траје,
већ се виде неки критеријуми
и стандарди које је поставио
и мени је драго уколико моје
ствар ал аш тво удовољ ава
тим стандардима, рекао Иван
Негришорац, песник и добит
ник глaвне награде на фести
валу.
Специјалне повеље фести
вала „Инђија Про Поет 2022.“
уручене су писцима Месту
Шенолу из Турске, Густаву
Вега Мансили из Шпаније,
Дебас иш у Параш ару из
Индије, Димитрису П. Крани

Отворена изложба „Kорени 8“

У галерији „Мира Бртка“ Центра за културу
Стара Пазова почетком септембра отворена је
изложба малог формата „Kорени 8“ академских
ликовних уметника Словака, који живе у Србији.
Отворио ју је старопазовачки сликар Јан Агар
ски, идејни творац, који је изразио задовољство
тиме што по осми пут учествују уметници свих
генерација а ове године се представља 24 ауто
ра, међу којима има и Старопазовчана.
– На овогодишњој изложби, награда је припа
ла Зденки Марији Мадацки за серију малих
цртежа, а жири је такође доделио посебну
награду сликару Павелу Чањију. 79 радова
малог формата се могу погледати у Старој
Пазови до краја септембра, а ова поставка
представља наставак излагачке сезоне 2022 –
2023, рекао је Маријан Kаравла, стручни сарад
ник за ликовну уметност Центра за културу.
З. К.

отису из Грчке и италијанки
Ана Марији Дел Оли.
– Фестивалом „Инђија Про
Поет“ желимо, као и претход
них година, да афирмишемо
наше књижевно стварала
штво и упознамо нашу јав
ност са савременом књижев
ношћу у свету, а Србију да
представимо као земљу са
озбиљн им
потенц ијал ом
организовања манифестаци
ја у области културе, додао је
Миодраг Јакшић, директор
фестивала на отварању.
Организатори Међународ
ног књижевног фестивала
„Инђија Про Поет“ су Удруже
ње „Мој Срем“, Културни цен
тар Инђија и Народна библи
отека „Др Ђорђе Натошевић“
, а покровитељ је Општина
Инђија.
М. Ђ.
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Како је градска администрација у другој половини XIX века
уређивала свакодневни живот Митровчана и Сремаца? (11)

„Да се сиромашном сталежу
помогне... давати ће држава
сјеме свилених буба безплатно“

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

У

Огласу Градског поглаварства од
23. октобра 1883. године који је пот
писао први митровачки градоначел
ник Ћира Милекић констатује се да посто
је учестале оптужбе становништва којима
мерници приликом размеравања земљи
шта у задружно -  деобним пословима
прекомерно наплаћују своје услуге, при
чему са израдом нацрта касне и по годи
ну дана. Пошто је овакво понашање иза
звало узрујаност и незадовољство грађа
на, одређује се строга истрага сваког
сличног поступка и кажњавање ових мер
ника од стране органа Градског поглавар
ства у Митровици.
„У канцеларији овога влдинога одјела
учестале су тужбе да нјеки овлаштени
мјерници захтевају и узимају прекомер
не пристојбе за своје мјерничке радње у
послових задружно-диобних, а израдбом
такових нацртах кадкада и годину дана
завлаче. Пошто је тако описани посту
пак мјерничких вештаках такођер узру
јаности и незадовољства пучанства
повода дао, одређује се овим да та
област у сваком случају који дозна стро
гу потрагу поведе, да се немарни мјер
ници казне, .... тиме такове протуред
ности с темеља одстране. Ово се сва
ком до знања ставља , и ако се кому у
таковом случају неправедно учини, има
ти ће своју жалбу код Градског поглавар
ства поднети, на коју ће строга извиђе
ња повести и окривљени заслуженој
казни подврћи.“
Проглас број 667 од 6. новембра 1883.
године представља конкурс Градског
поглаварства Земуна за запошљавање
градског физикуса и лекара у градској
болници са детаљним условима за њихов
избор и висином годишњих плата. Град
ски физикус не може бити старији од 45
година а лекар у градској болници мора
бити млађи од 40 година. Предност на
конкурсу дата је лекарима опште праксе
али у обзир долазе и хирурзи и бабице.
Осим српског и хрватског језика тражи се
познавање и немачког језика. Лекари се
обавезују на бесплатно лечење пацијена
та са упутом и имају обавезу да у варо

Немарни мерници
шкој болници раде у бесплатној ордина
цији по један сат (пре и после подне).
„... Имају се код овог Градског заступ
ства попунити
1. место градског физикуса са годи
шњом платом од 600 форинти и стана
рином од 200 форинти
2. место градског лекара за болницу са
годишњом платом од 400 форинти и 100
форинти станарине....
Доктори целокупног лечништва имају
првенство, узеће се обзир и на докторе
медицинске хирургије и бабичлука, особи
то ако су у којој јавној болници службова
ли. Осим хрватског или српксог језика
тражи се и знање немачког језика. Град
ски физикус не може бити старији од 45
година а градски болничар ни лечник од
40 година. Оба лекара имају подједнако
све прописане санитеттске дужности
обављати и безплатно лечити све оне
који се буду исказали са упутницом на

бесплатне лекове. Осим тога, има сваки
одредити у варошкој болници по један
сат (један пре а други по подне) за без
платну ординацију....“
У Прогласу број 684 од 17. новембра
1883. године оглашава се одлука највиших
угарских органа власти да се сиромашном
становништву на овим просторима које се
бави узгојем свилених буба ради произ
водње свиле, испоручи бесплатно семе
свилених буба како би се превазишла кри
за која код сиромашних произвођача
настаје у пролећно доба кад се остварују
најмањи пољопривредни приходи.
„Да се сиромашном сталежу у про
љетно доба, када највише потребе има а
најмање заслужити може – помогне,
одлучило је угарско министартсво у спо
разуму са Високом земаљском владом
народу тиме помоћи, да се изнова зане
марено свилогарство у овом предјелу
подигне, како да се тиме у кратко време
ипак знатан приход привреди. Да се ово
чини лагље извести може, давати ће
држава сјеме свилених буба безплатно,
тиме да сваки онај који се гајењем свиле
них буба бавити жели нека се најдаље до
конца овог месеца код имовне обћине
овде, код господарственог надзорника
Ковачића сигурно пријави и тамо ће
поближе о томе сазнати.“
Проглас  број 696 од 2. децембра 1883.
године  представља последњи позив стал
ним житељима Митровице да се одазову
редовном годишњем попису (конскрипци
ји). Грађани који се не пријаве у датом
року биће новчано кажњени са 5 форинти.
„Од стране овог Поглаварства се сви
овом граду надлежни и стално боравећи
житељи са овим задњи пут позивају на
коншкрипцију која ће се само још ове
недеље, то јест од сутра до идуће неде
ље предузимати. Дакле да се коншкрип
ција за ову годину довршити узмогне и да
сваки онај који још на пописи бијо није,
нека ма који дан и у које год доба за време
уредовног сата сигурно и непропустиво
дође, јер ће се од идуће недеље који овом
позиву не удовољи сваки са 5 форинти
новчане глобе казнити. “
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ПРИЧА О ХРАБРОСТИ И ВИЗИЈИ ЈЕДНЕ МАЈКЕ

Сузе и храброст мајке Персиде

У

мро је син и родила се
мајка. Прича о масакру
народа Срема, голору
ких људи, сељака, господе,
грађана, великих и малих,
невиних и ништа кривих, исто
времено је и прича о хиљада
ма родитеља којима су деца,
ма било ког узраста да су,
одведене из куће. Расло им је
то од срца, испод иконе, а
онда у неко топло, али крваво
лето, ратно доба, већ помало
свикнути на новонастале оку
пацијске околности, били су
гадно изненађени покретним
преким судом. Злочин се у
Срему 1942. године звао име
ном и презименом Виктор
Томић и његове усташе. Има
данас стараца и старица који
се као деца сећају тих злочи
на крај православног гробља
у Сремској Митровици. Бака,
преживела акцију 1942, госпо
ђа Марија Маричић, рођена
Маркс, која се поводом годи
шњице овог масакра обрати
ла на обележавању на Спо
мен-гробљу, изрекла је једну
суштину: „Ко је преживео, пре
живео је. Ко није, није“. Језива
је истина у овим речима. Јези
ва и упозоравајућа. Госпођа
Марија је изрекла још једну
ствар са суђења њене мајке.
Док је усташки судија одлучи
вао о животу и смрти, погле
дао је Маријину мајку, затим и
Маријину млађу сестру која је
спокојно спавала на клупи и
рекао: „Јадно дете, спава, а и
не зна да му се о глави ради“.
Требало је имати родитељско
срце које може издржати ова
кве речи, и знање да се то
дете што спава док му се о
глави ради остане живо. При
че о рату су крваве родитељ
ске бајке. Све крвавије од
крвавијих и само су неке пре
творене у легенде, јер је мајка
стегла срце, прекинула сузе,
кости сина које су остале под
митровачких хумкама, претво
рила је у вечни прах српске
уметности и даровала свом
народу најлепше што се могло
даровати. Тако су Срби доби
ли непревазиђено дело, а
њен син незаборав.
Била је то Персида Шума
новић, Шиђанк а, рођена
Тубић. Прича о страдању
Саве Шумановићу је доказ
страдања грађанског, господ
ског слоја у тој крвавој акцији
и затирању оног најбољег што
се могло родити. Шумановићи
и Тубићи су према историј
ским сведочанствима били

је забрањена, Сава престаје
да потписује слике, означава
јући их само годином настан
ка. Долази крвави август 1942.
и на Велику Госпојину, у рану
зору двојица усташа долазе
по Саву. На штафелају се
суше „Берачице“, Сава моли
да се окупа, обуче. Дозвоља
вају му. Љуби мајку и одлази,
знајући куда га воде. Госпођа
Персида скупља сву своју
храброст, понос и сузе и моли
усташке власти да јој поштеде
њеног сина, нашег Саву.
Међутим, Персиди, удови
Шумановић, стиже одговор да
се молба не може услишити, и
Савине кости су међу хиља
дама костију у некад мочвар
ном земљишту, данашњег
Спомен-гробља.
ерисида је током рата
сач увал а
чет ир ис то
сед амн ае ст Сав ин их
слика, не да нам каже, ево
шта се под живи креч бацило,
већ да нам каже ево шта се
добило. Кућу и слике, покло
нила је Шиду и свима нама.
Персида је била једина мајка
због које се Тито прошетао
кроз Шид. Гледајући слике,
маршал је зажелео да упозна
мајку која је родила оваквог
уметник а. Персида, стара,
али и мудра госпођа, рече да
не може због старости да се
креће, па је Тито Персиди
дошао на ноге.  Због Персиде
смо добили свог највећег сли
кара, Саву Шумановића и снег
као да је прави, јер је једна
мајка своје сузе мењала за
кураж и храброст да нам оно
најбоље од њеног детета
поклони у сећање и аманет:
„Сматрајући животну жељу
свог сина својом материнском
и људском обавезом, оствару
јем је данас као наш заједнич
ки циљ поклањајући Савино
животно дело родном месту
које је он овековечио кроз сво
ју љубав, учинио познатим и
слав им својим слик ам а.
После несреће и нагле смрти
мога сина, као аманет сам
задржала толико пута поно
вљену жељу да његова умет
ност нађе место и буде сачу
вана у нашем родном крају.
Испуњавајући тај аманет, уве
рена сам у дубоко разумева
ње и љубав којом ће бити
прихваћен како од грађана
Шида, тако и од будућих нара
штаја“, забележено је пово
дом даровног уговора Перси
де, Шиђана и наше уметничке
баштине. 
Читанка

П
Персида Шумановић са Јосипом Брозом Титом

имућне и угледне породице.
Персида се пред крај 19. века
школ овала на најбољим
европским лицејима. Била је
радна, способна, учтива и
интелигентна. За Милутина,
Савиног оца, удала се 1894.
Радован Сремац наводи једну
анегдоту. Персида се једном
приликом нашла код столара
који је израђивао кревете за
једног угледног господина.
Неке девојке које су се ту
нашле са њом, гласно и пома
ло неваспитано су упитивале
Персиду хоће ли она бити
власница тих кревета. Нешто
касније, судбина је тако хтела,
Персида се удала за Милути
на Шумановића и постала је
власница баш тих кревета.
Била је права власница свега
што су поседовали, била је
способна да води имање.
Саву је родила у Винковцима
где је Милутин управљао
шумским газдинствима. По
повратку у Шид, отворили су
пошту у својој кући, којом је
управо Персида управљала.
На почетку 20. века била је то
реткост за целу Европу, а не
за овдашње прилике. Други
светски рат био је трагедија за
Шумановиће, али ни Први
нису прегурали лако, јер се
Милутин разболео као аустроугарски таоц. Све је Персида
прегурала.
Сава је имао таленат, а

Персида визију. Изузетно је
подупирала његов таленат,
одлазак на школовање у Вишу
школу за умјетност и обрт у
Загребу, затим одлазак у
Загреб. Сава је сликао призо
ре, актове, завичајне призоре,
Шид. Било да је сликао актове
или пејзаже, Сава је оставио
диван приказ истинске и чисте
природе, која се оцртава како
свуда око нас, тако и у телу
човековом, али онако како га
око уметника, посматрача гле
да, види и на крају рука од ока
преслика. Сава је за живота
имао велике изложбе и пози
тивне критике. У Париз је
одлазио два пута, Париз је
тада био центар светске умет
ности, а након личног слома,
Сава Шумановић се 1925.
враћа у Шид, а негде од 1928.
слика сремске пејзаже. Сава
своје слике потписује ћирили
цом и ознаком године. Душан
Ковачевић је у филму „Про
фесионалац“ дао можда нај
тачнији опис лепоте Шумано
вићег сликарства из те фазе у
реплции коју изговара Лука
Лабан гледајући Савину сли
ку: „Види снег, као да је прави.
Можеш грудву да направиш“.
Сликао је Сава и Шидијанке, а
последњу изложбу је имао
1939. у Београду. Долази
1941. прва и на подручју Сре
ма је проглашена Независна
држава Хрватска. Ћирилица
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ИРИНА КАНТАКУЗИН,
ЖЕНА ДЕСПОТА ЂУРЂА БРАНКОВИЋА

Несрећника је доста
од турских спасла зала
Пише: др Снежана Булат

Н

акон смрти деспота Сте
фана Лазаревића, Бео
градом ће завладати
аустроугарски краљ Жигмунд.
У тим моментима, наследивши
титулу деспота, Ђурађ Бранко
вић бива принуђен да створи
нову престоницу. У пролеће
1428. отпочиње изградња Сме
дерева. Према народној поези
ји, незадовољна раја је казива
ла:
“Кад ме питаш право да ти кажем:
јест ми било за невољу љуту;
Ако мореш знати и памтити
Кад Јерина Смедерево гради,
Па, нареди мене у аргатлук.
Аргатовах три године дана,
И ја вукох дрвље и камење,
Све уз моја кола и волове;
И за пуне до три годинице,
Ја не стекох паре ни динара,
Нит’ заслужих на ноге опанке”!

Право име чувене проклете
Јерине, било је Ирина Канта
кузин. Византијска принцеза,
кћер Теод
 ора Кантакузина, 26.
децембра 1413. ступиће у брак
са Ђурђем Бранковићем. Про
клетство које се везује за име
Ирине Кантакузин, дубоко је
урезано у народно памћење.
Различита су тумачења због
којих је деспотица озлоглаше
на. Најпре, током изградње
„пуну годину, ако не и више,
ван својих домова, Срби су
доносили оно огромно, тешко
камење које је требало дизати
с некадашњих римских варо
ши Монс-Ауреуса, Маргума и
Виминацијума; они су свакако
гасили креч, правили малтер и
зидали; али они се ни за шта
нису питали, и можда ништа
од свега тога невиђена посла
нису поим
 али. Што је још горе,
како истиче Спремић „зидари
и њихова послуга морали су
рушити гробове својих најми
лијих што је по народном пре
дању био грех“. Притом, глав
ни надзорник је био Тома, мла
ђи Јеринин брат. С друге стра
не, треба узети у обзир да су
колективне мисаоне предста
ве сваког друштва, увек обеле
жене јасним етноцентризмом,
сопствене слике, увек се одли
кују позитивном конoтацијом,
док слике о Другима без изу
зетка сигматизују оног другог.
Стога, није случајност, што је

Деспотица Ирина Бранковић

главни кривац за муке кроз
које је пролазио српски народ,
управо странкиња, представ
ница Друге културе, припадни
ца Другог, страног, туђег света,
света који је у њиховом бићу
будио осећај страха, нелагоде
и тескобе. Дакако, негативно
осликавање владарке стран
киње, добро је познат модел у
књижевности.
Но, било би добро да оста
вимо по страни народну поези
ју и да се окренемо аутентич
ним историјским подацима.
Какву судбину је доживела
српска деспотица?
Јерина је Ђурђу подарила
синове Стефана, Гргура и
Лазара, и кћерке Катарину и
Мару. Оно што Јерина дожи
вљава као мајк а, тешко је
речима описати. У Ђурђевој
жељи да се ојача ослабљена
земља, Катарина бива удата
за грофа Урлиха II Цељског.
Своју другу кћер, Мару, Ђурађ
даје за Мурата. Орбин ће
доношење овако тешке одлуке
приписати Јерини: „Да би га
умилостивио и с њиме се
измирио, Ђурађ му је послао
поклисара, с обећањем да ће
му дати харач колики буде
хтео и да ће извршити све што

Деспот Ђурађ Бранковић

му нареди. На то Мурат посла
Ђурђу Сараџи-пашу са свог
двора да тражи редован харач,
као и султану за жену деспото
ву кћер Марију. То је јако ража
лостило Ђурђа, није му било
криво да плати харач, али му
је било веома тешко да му
даде кћер за жену. На крају
савладан речима своје жене
Јерине, или (како је други зову
Ирене), даде му је у нади да
ће се с тим сродством сасвим
помирити с Муратом, али
испаде другачије…“ Деспот
бива приморан да султану да
и сина Стефана, који постaје
талац. Муратов напад 1439.
године, условиће први пад
српске деспотовине. У Смеде
реву под опсадом браниоци су
издржали три месеца. Најзад,
18. августа 1439. године, због
глади су морали да предају
град Турцима. Турци су тада
заробили и одвели у Цариград
и другог Јерининог и Ђурђевог
сина, Гргура.
Да породична трагедија
буде већа, султан Мурат ће
сазнати за тајну преписку бра
ће Стефана и Гргура, који су
се писмом обраћали своме
оцу. Изреволтирани зет, изри
че наредбу по којој Стефан и

Гргур морају бити ослепљени.
Ни грчевито опирање, молбе и
сузе сестре Маре, неће спре
чити трагичан исход. На концу,
слепа браћа ће се вратити
својој кући у размени заро
бљеника...
ихаиловић из Остовице
оставља податак о јед
ном догађају који ће
Јерину представити у посве
другачијем светлу, не као про
клету већ као пожртвовану и
брижну супругу, која спашава
живот своме мужу. Након бор
бе са Михајлом Силађијем,
заповедником београдским и
шураком Јована Хуњадија,
Ђурађ губи два прста на руци
и бива спроведен у Београд.
„А после две недеље Михаило
Силађи изађе из Београда са
неколико стотина коњаника и
удари на деспота ноћу и одсе
че му два прста на десној руци
и ухвати га, а његов син Лазар
умаче. Однели су тада деспо
та у Београд, тамо су израчу
нали да треба да им да сто
хиљада златника и морао им
је оставити као јемство своју
жену по имену Јерину“. Краљ
Владислав био је заслужан за
Јеринино ослобађање. „И тако
краљ Владислав нареди да
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РОТАРИ КЛУБ ДОНИРАО САВРЕМЕНУ
ОПРЕМУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ ДЕЦЕ

Уручени дронови
и роботи

Смедеревска тврђава

деспотова жена буде пуштена
без икаквог злостављања, и
пуштена је.“ Поред синова и
силних функционера храбра
Јерина одлази код непријате
ља, суочава се са њим и
постаје јемац за свог мужа.
Постоји ли јачи док аз који
може да потврди Јеринину
оданост, љубав и верност?
Oкружен породицом, Јери
нин муж је преминуо на Бад
њи дан 1456, у Смедереву.
Након деспотове смрти, титу
лу ће наследити најмлађи син
његов, Лазар. Оно што делује
готово нестварно, јесте сукоб
унутар владарске породице
Бранк овић. Новак овић чак
оставља могућност да је „у
разлому деспота Лазара са
мајком и с најближим родом
његовим играла неку улогу и
Јелена, жена његова“.
Како каже Јиречек, „деца
деспота Ђурђа, после очине
смрти, не могахе никако да се
сложе. Јерина је за живота
још као мати могла да стиша
несугласице. Али чим она зау
век склопи очи у Руднику,
побегоше још исте ноћи из
Рудника, са својим драгоцено
стима и благом, слепи Гргур,
најстарији син деспотов,
сестра му Мара, бивша тур
ска царица и брат Јеринин,
Тома Кантакузин. На Порти их
дочек аше најљубазније. У
Србији је остао само слепи
Стефан“.
Критовул прича како је „по
сле смрти очеве Лазар лишио
мајку сваког утицаја и стално
је узнемиравао и на њу нава
љивао, тражећи део очевог
наслеђа и блага који је она
била сакрила. А она не трпе
ћи његове претње, побеже

кришом са ћерком емирисом
и слепим сином Гргуром,
носећи са собом грдно благо.
Лазар сазнавши за ствар,
појури за њима, и затекне их у
једној од својих тврђава. Али
су султаница и Гргур уграбив
ши да побегну благовремено
и неопажено од њега, успели
да побегну на турско земљи
ште, а били су примљени од
цара са радошћу и са пошто
вањем. Мати, пак, остала је ту
због слабости и старости, а
мало доцније, сломљена од
туге и болести, свршила је ту
свој живот и била ту сахрање
на“.
рбин ће отићи и корак
даље, те ће за Јерини
ну смрт окривити Лаза
ра: „Ђурађ је у завештању
одредио да његова жена Јери
на управља државом његових
синова. Али Лазар, незадово
љан тиме, желећи да постане
потпуни господар, не марећи
за страх божји, отровао је мај
ку отровом усутим у салату“.
Милутин Бојић је само један
од писаца, који је покушао да
изнесе пуну трагичност Јери
ниног лика. У Бојићевој драми,
Јерина пре смрти проговара:
“Да мене овде нема, утвара
турска гадна,
Двор би нам порушила,
изгнала наше људе,
Одвела пред сулата, мачеви
да им суде
...
За ово кратко време српству
сам много дала,
Несрећника сам доста од
турских спасла зала”!

О

У следећем броју:
Јелена Палеолог,
супруга Лазара Бранковића

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.

Уручење опреме

У Градској кући, седмог сеп
тембра је уприличена доде
ла едукативне опреме у виду
дронова и робота за учење
програмирања и електронике.
Опрема је намењена основ
ним школама, а обезбедили
су их заједнички Ротари клуб
Сремска Митровица, Ротари
клуб Чукарица и Министар
ство просвете, науке и техно
лошког развоја.
Опрема је уручена пред
ставницима основних школа
са територије Сремског окру
га.
– Захваљујем се Ротари
клубу који већ другу годину
заредом донира опрему, не
само за митровачке школе,
већ и за школе ван града. То
је леп гест, који помаже шко
лама, да се деца баве новим
технологијама, изјавио је
Зоран Ђурић, в. д. начелника
Градске управе за образова
ње.
Поред доделе ове опре
ме је одржана и едукација за
представнике школа. Опрему
ће користити ђаци у петом и
шестом разреду, са циљем
унапређења
информатичке
писмености. Додељен је 51
робот и 28 дронова.

– Ово радимо на опште
добро читаве друштвене зајед
нице у ери дигитализације,
а писменост деце је изузет
но битна у том смислу. Деца
тиме лако и брзо овладавају,
чак понеки ђаци су показали
склоности ка томе, боље него
наставници, изјавио је Живко
Рајаковић, председник Ротари
клуба Сремска Митровица.
Ротари клуб из Сремске
Митровице у акцијама бли
ско, традиционално, сарађује
са Ротари клубом Чукарица
из Београда, чији су представ
ници такође присуствовали
додели опреме.
Након тога је у митровач
ком вртићу „Ђурђевак“ уручен
мобилни намештај и уређаји
из области информационо - 
комуникационе технологије,
да би најмлађи кроз рад са
таквом опремом напредовали
на савремен начин.
– Захвални смо донаторима
јер су препознали колико нам
је та опрема битна у васпит
но образовном раду с децом,
посебно у њиховом раном
периоду, казала је Татјана
Ердељан главни васпитач у
вртићу „Ђурђевак“.
А. Д.
Фото: Б. Т.
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ИНТЕРВЈ
 У: АНЂЕЛКО АНУШИЋ, ДОБИТНИК КОЧИЋЕВЕ НАГРАДЕ

Кочић би данас дописао
Јауке са Змијања

Са овогодишње доделе „Кочићеве награде“ у Стричићима: Анђелко Анушић

Кад би се загледао у наш јавни простор, онако како је само он прозирљиво умео да
се загледа, у малобројне (латиничне) књижарске излоге, видео претежући тас иностра
не књиге, на што нас је још давно упозорио Црњански, видео да је српска ћирилица
готово протерана – мислим да би јаукнуо! И можда и дописао своје Јауке са Змијања
„Кочићева награда“, која се додељује за
допринос српској писаној речи у Кочиће
вом слободарском духу, ове године ја на
Кочићевом збору 28. августа уручена
Анђелк у Анушићу, песник у, прозном
писцу, есејисти, књижевном критичару и
публицисти. У образложењу жирија
(проф. др Душко Певуља, Јованка Стојчи
новић Николић и Предраг Бјелошевић)
речено је између осталог да „Анђелко
Анушић прик азује судбину крајишких
Срба од успостављања Војне Границе па
до нашег времена. Писац изванредно
познаје и дубински сагледава историјску
патњу свога народа, али и његов неупоре
диви витализам у природним настојањи
ма да се биолошки одржи. Упућен у бога
ту литературу посвећену Војној Крајини,
Анушић познаје и њену културну и књи
жевну баштину, а као дете тог простора и
вишеслојно усмено наслеђе. Реч је о
писцу који том тематском опсесивношћу
спасава част српске литературе, у којој је
страдање наших сународник а оста
ло трагедија без катарзе.“
„Кочићева награда“ била је повод за
разговор са Анђелком Анушићем, о грани
цама као судбини српског народа, о све

временој теми зла која се провлачи кроз
готово сва Анушићева дела, о језику као
услову опстанка једног народа, а нарочи
то о Петру Кочићу, којег Анушић, као и
Бранка Ћопића, не доживљава само као
знаменитог претходника већ као духов
ну својту.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: На почетку честитамо
Вам Кочићеву награду и захваљујем на
времену и пажњи које сте издвојили за
интервју недељнику „Митровачке
новине“. Грађу за своја књижевна дела
проналазите у историјском, антропо
лошком и културном језгру Срба Краји
шника – Војних граничара. Зашто се о
њиховој судбини раније мало знало и
писало? Где смо данас, на којој грани
ци и на чијој стражи?
АНЂЕЛКО АНУШИЋ: Они који су зна
ли понешто о Војним граничарима - Срби
ма Крајишницима – знали су. И писали о
томе. Као што је било и оних, али у дале
ко мањем броју, који су читали оно што је
о њима било печатано. Као у свему увек
што је, кад је реч о нашем односу према
историји и њеним прикљученијима. Узро
ци су многобројни зашто се о њима није

шире, подробније и на време знало. Није
се учило у српском наставно - просветном
програму, као што се то ни данас не чини,
напротив, условно изузимајући поједине
катедре историјских наука. Да се на вре
ме за њих сазнало, и спознала њихова
голема хришћанска, демографска, култу
ролошка, економска, војничка и слобо
дарска жртва коју си принели на олтар
европске цивилизације, можда не би било
оне погромашке Колоне августа 1995.
године. И можда би геополитичка конфи
гурација онога што се до јуче звало Бро
зова Југославија, а данас нетачно, патво
рачки, самоунижавајуће и окљаштарено
– Западни Балкан -  изгледала сасвим
другачије. Дакле, кључни узроци за све
ово леже на страним окупаторима, ста
рим нашим душманима, али добрим
делом и на нашем немару и пословичном
одсуству за интегралну перцепцију, писа
ну и прагматичну, свакидашњу и есхато
лошку, целине нашег народа. Данас смо
опет на оној тврдој, старој граници, прем
да се леденик дојучерашњег геополитич
ког супрематизма убрзано отапа! На гра
ници смо регионалне политичке гиљоти
не! И што је најжалосније, на граници
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нашег порозног јединства, површне
саборности, неуцелињене религиозности,
разроких странчарења, страних интереса,
лидерског егоизма и ескапизма који гра
ниче са егзорцизмом, иноверачких мути
вода, и опет нашег недовољног (међусоб
ног) културолошког познавања и самопро
жимања. А што се тиче страже – ваљда
смо, коначно, на стражи крова под којим
живимо. И све ми се чини, на мртвој стра
жи, да се не заборави!
Читајући Ваше романе и приповетке,
наилазимо на родослове Сужњевића,
Мацановића, Грмуша, Грујића, Јанко
вића, Смиљанића, Пушкара, Паспаља,
Пјевалица, Тркуља, Чичића итд... који
су поколењима Крајишници, Сувоме
ђаши, Дубичани, Косовари, Градина
ши, Динарци, Банијци, Кордунаши,
Книњани... Из којих извора сте спозна
вали њихово порекло и породичне
историје? Шта дели и спаја Анушића
истраживача и Анушића приповедача?
– Сва та презимена, и топоси, су ствар
ни; они су до јуче живо пулсирали у пра
дедовском грунту, катастарској честици,
као што и даље постоје у мојим књигама.
Али и у Небеском именослову, јер оно
што је једном именовано под Божјом
капом – не нестаје, не потире се, упркос
свему. Већину од њих сам лично позна
вао, као и њихове родослове; друге сам
истраживао, проучавао. Многи од њих већ
у своме имену и презимену, или у топони
му, носе, по Промисли, образац свог стра
далничког етоса и патоса. Овога писца и
онога истраживача не дели ништа! То је
једна несливена, нераздељива личност
која стварност, живи живот и историју,
чита на несвакидашњи, неовдашњи начин
који понекад оздрављујуће боли!
Једна од доминанти у Вашим књи
жевним делима је свевремена тема
зла, злочина и свеколиког људског
страдања, о којима говорите кроз поје
диначне људске судбине и кроз колек
тив. Кажите нам нешто више о томе.
– Зло је такмац добру, његов точак!
Моји бројни јунаци носе у себи универ
залност општег библијског страдања, од
праоца Адама па наовамо, где је одувек
на мети било оно што човека чини Божјим
бићем. Тумачи мојих књижевних дела
нису то довољно уочили. Наш народ већ
читав миленијум скољавало је, и није
престало, иноверачко зло које је почесто
подупирано од стране оног домаћег зла,
са нашег огњишта, а које је и најопакије,
најпогубније. Сетите се како о томе певају
и пишу оци и очеви наше поезије и прозе
Свети Сава, средњовековна наша поези
ја, Његош, па народни певачи. Па потом
Голооточки мученици Велес Перић, Мар
ко Врањешевић, Драгослав Михаиловић,
Борислав Пекић, као и они који нису
одвећ мирисали Плаву и Белу народну
љубичицу, као Бранко Ћопић, Младен
Ољача, Војислав Лубарда, Иван Ивано
вић (роман Црвени краљ!), Јован Радуло
вић, Ђуро Дамјановић, Бранислав Петро
вић, Растко Закић, Гојко Ђого, и још поне
ко.
Ко су јунаци Ваших приповедака и
романа? Шта им је заједничко? Са чим
се све сусрећу и сукобљавају? Какве је
природе та борба и какав јој је исход?
– То су махом ликови из корпуса запад

Данас смо опет на оној
тврдој, старој граници,
премда се леденик дојуче
рашњег геополитичког
супрематизма убрзано
отапа! На граници смо
регионалне политичке
гиљотине! И што је најжа
лосније, на граници нашег
порозног јединства, повр
шне саборности, неуц
 ели
њене религиозности,
разроких странчарења,
страних интереса, лидер
ског егоизма и ескапизма
који граниче са егзорци
змом, иноверачких мути
вода, и опет нашег недо
вољног (међусобног) кул
туролошког познавања и
самопрожимања. А што се
тиче страже – ваљда смо,
коначно, на стражи крова
под којим живимо. И све
ми се чини, на мртвој
стражи, да се не заборави!

Шта и колико чинимо за
наш српски језик, а запра
во за нашу будућност,
види се по његовој засту
пљености у нашем
наставном програму, од
основне школе до кате
дре. Сви европски народи
имају већи број часова у
настави, и институцио
нално се старају о своме
језику и писму, о својој
култури и књижевности.
Јер иза једног народа
остаје само његово духов
но благо, а књижевна
уметност је, по мени, нај
већа уметност, и на врху
је те вечне пирамиде
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Биографија
Анђелко Анушић, рођен 1953. годи
не, у Градини, Сува Међа, на тромеђи
Босанске Крајине, Баније и Кордуна.
Живи у Новом Саду. Књижевник, есеји
ста, књижевни критичар, антологичар,
публициста. Пише поезију, приповетке,
романе, есеје, приредио две песничке
антологије. Аутор 18 збирки песама,
осам књига приповетки, шест романа,
две књиге есеја, монодраме Колона, и
бројних публицистичких текстова.
Заступљен у лек тири Републике Срп
ске. Превођен на енглески, француски,
руски, бугарски и македонски језик.
Добитник бројних књижевних награ
да, између осталих: Печат вароши
сремс кок арл ов ачк е,
Страж ил ов о,
Бранк ова награда, Награда Сава
Мркаљ, Награда Браћа Мицић, Међу
народна награда Шушњар, Станко
Ракита, Награда Удружења књижевни
ка Републике Српске, Златна сова, Гор
дана Тодоровић, Светозар Ћоровић,
Награда Бранко Ћопић, Андрићева
награда и Кочићева награда.
них Срба од мора до Саве, Петрове горе
и Жумберка, у долинама река Уне, Врба
са, Дрине, Босне, Миљацке, Требишњице
и Неретве. Заједнички су им стари душма
ни, отровни католицизам и исламски фун
даментализам који трају вековима. На
удару њихових затирача су три основна
обележја нашег српског човека, тамо где
год он живи: име, вера, језик. Потом се
стреле одапињу на његову баштину, пра
дедовину, кућу, грунт. И његов голи живот,
на почетку и крају! Исход те борбе види се
данас свуда око нас, ко хоће и уме да
види, по селиштима, кућиштима и цркви
штима, пустолинама и лединама, и пого
тово о Задушницама на нашим зашуште
ним и девастираним гробљима, од Книна,
Ријеке и Задра до Глине, Топуског, Војни
ћа и Карловца, преко Сиска, Загреба,
Иванић града, Крижеваца до Бјеловара,
од Ђаковице, Приштине, Призрена, Вучи
трна, Девича, Велике Хоче, до Босанске
Крупе, Суве међе, Велике Кладуше. Јајца,
Травник а, Зенице, Мостара, Стоца,
Фоче...Понешто од старог, староставног
сјаја, величине и моћи, као и трагике
мојих јунака, Крајишника, Граничара, како
предака тако и њихових потомака, савре
меника, развејаних по свету – остало је,
уздам се, у мојим књигама. Уколико се са
нашом посрнулом, удешеном цивилиза
цијом не деси као са Александријском
библиотеком. Али, и иза ове чувене
библиотеке претекле су неке важне књи
ге. Духовни пелцери.
Посебну вредност представља Ваш
песнички језик. Где је његов корен?
Колика је снага језика? Како се данас
односимо према матерњем, српском
језику и шта чинимо за његову будућ
ност?
– Корен нашег језика, па и мога, нарав
но, налази се у нашем народу, у народном
усменом стваралаштву, дабоме, и у нашој
богатој књижевној традицији. Могло би се
можда одговорити да је снага језика оно
лика колика је и духовна, биолошка и
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материјална снага једног народа. Е, сад,
пошто је наш народ од памтивека тлачен
и поткрадан отворено, брутално, проски
тан као мало који на свету, као и с обзи
ром на то да се над њим непрестано врше
разни експерименти у режији светских и
домаћих ђавољих лабораната - можда би
било правилније, али не и сасвим правед
но, одговорити да је језик нашега народа,
његово укупно усмено језичко благо –
веће и од њега самога, јер га је сачувало
да опстане и остане усправан, спасило му
је памћење и сећање, без чега је сваки
човек непотпун, недовршен, необожен
човек, и као такав лак плен бесловесној
светској хорди која маршира кобајаги
левом, а у стварности греде ка десној
траншеји, рову. Шта и колико чинимо за
наш српски језик, а заправо за нашу
будућност, види се по његовој заступље
ности у нашем наставном програму, од
основне школе до катедре. Сви европски
народи имају већи број часова у настави,
и институционално се старају о своме
језику и писму, о својој култури и књижев
ности. Јер иза једног народа остаје само
његово духовно благо, а књижевна умет
ност је, по мени, највећа уметност, и на
врху је те вечне пирамиде.
Животни пут и књижевно дело Петра
Кочића су неодвојиви једно од другога.
Од њега смо много научили о духовној
снази али и човековим слабостима, о
слободи, истини, правди, вери, језику...
Шта би данас Петар Кочић имао да
каже свом роду?
– Мислим да би се загрцнуо, и тешко би
дошао до речи! Кад би се загледао у наш
јавни простор, онако како је само он про
зирљиво умео да се загледа, у малоброј
не (латиничне) књижарске излоге, видео
претежући тас иностране књиге, на што
нас је још давно упозорио Црњански,
видео да је српска ћирилица готово про
терана – мислим да би јаукнуо! И можда и
дописао своје Јауке са Змијања. А не
знам шта би рекао да је видео по нашим
улицама, ту скоро, наше ратаре који нас
хлебом и надом јоште хране, српске
земљоделце које је један Кочићев јунак с
умиљенијем називао медено љето – тај
наш остатак од остатка пољопривредника
који се боре за свој статус, своју небеску
плату – мислим да би морао да допише и
своје чувене саборске (илити парламен
тарне) беседе! Само не знам где би их, и
коме, данас (из)говорио!
Какву би поруку Анђелко Анушић
упутио својим савременицима и читао
цима?
– Савременицима да редовно одлазе у
наше храмове, и да се дубоко загледну у
Исуса Христоса и ону Књигу коју држи у
својој Десници. А читаоцима да се, иако
малобројни, удруже, и са јавних места
дигну свој глас за заштиту нашег језика,
писменице, културе и књижевности. То ће
бити довољно да се и неке друге битне
ствари наших живота наскоро промене,
поправе. Опростите ми што ћу још ово
додати: мислим да су, по моме грешном
поимању ствари, два најбитнија мини
старства сваке државе - а поготово наше
– министарство културе и просвете, те
министарство пољопривреде. Кад ту цве
та – цвета на свим пољима друштвеног
живота!
С. Ћосић
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ВИШИ СУД ДОБИО ДОПУЊЕНУ ОПТУЖНИЦУ ЗА УБИСТВО
ЉУБОМИРА ТРНИЋА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Нови докази
допунили оптужницу

Допуњена оптужница против Венеса Лека
ревића (38) из Сремске Митровице, која је
подигнута због кривичног дела тешко уби
ство, стигла је у Виши суд где је на провери,
речено је нашем листу из овог суда. Лекаре
вић је окривљен да је Љубомира Трнића (43)
из Сремске Митровице претукао до смрти а
онда његово тело умотао у тепих и ставио у
гепек путничког аутомобила „голф“, где је и
пронађено у насељу „Камењар“.
Трнић, отац троје малолетне деце, прона
ђен је дан након што је његов нестанак поли
цији пријавила супруга Јована, која је све
време наслућивала да му се нешто десило.
Годину дана после тог злочина Јована каже
да и даље не зна шта је био разлог да се
њеном супругу одузме живот а деца оставе
без оца.
– Према налазима обдукције Љубомир се
угушио од своје крви, њему је лице било уна
кажено од батина. Шта се десило у том ста
ну, то знају само они који су били тамо,
говори за „М новине“ Јована којој су сада
једина брига ћеркице, једна од 11,5 година,
друга од седам и најмлађа од две године.
Иако је у овом злочину била осумњичена
и Николина Катић (26), да је извршила кри
вично дело тешко убиство у саизвршила
штву а која се током истраге изјаснила да је
у ванбрачној вези са Лекаревићем, ВЈТ обу
ставило је истрагу, како наводе, јер нема

Бекство
Одмах након откривања злочина,
Венес и Николина су били у бекству, а
после четири дана они су пронађени и
ухапшени у атару код Лаћарка.
довољно доказа за оптужење.
– Сматрам да у довољној мери није расве
тљен случај убиства мог супруга и да је
тужилаштво прерано донело закључак да
Николина није учествовала у задавању уда
раца који су довели до смртног исхода. Ја ћу
то на суду покушати да докажем, јер ми је
једина могућност ту преостала, каже Јована.
Тог кобног 26. августа прошле године,
Љубомир је у послеподневним сатима пио
испред једне продавнице са још два пријате
ља. Како су рекли сведоци догађаја, тада је
наишао Венес који се закачио са једним од
његових другара, а Љубомир их је смиривао
да не дође до туче. Када се ситуација смири
ла Венес је позвао Љубомира на још једно
пиће, што је он пристао и отишао код Нико
лине у стан. Тражећи Љубомира и распитују
ћи се код особа које су га виделе, Трнићеви
породични пријатељи полако су довели
полицију до тела.
С. Костић

„БОМБАШУ“ ИЗ ПУТИНАЦА ПРОДУЖЕН ПРИТВОР

Разматрају се и околности
које су довеле до инцидента
Зорану Радивојевићу (40) из Путина
ца, осумњиченом за кривично дело тешко
убиство у покушају, изазивање опште опа
сности и недозвољена производња, држа
ње, ношење и промет оружја и експлозив
них материја, продужен је и даље притвор,
каже за наш лист, његов бранилац Милош
Стокић. Како је у ранијој изјави за М Нови
не рекао Зоранов отац Мирко, они су под
нели тужбу против Д. К. и Д. С. како наводе
због малтретирања њиховог сина, изнуде
и отмице, на основу које је ВЈТ у Сремској
Митровици, сада покренуло поступак у
циљу утврђивања, шта је довело до дога
ђаја који је оставио у шоку све оне који
познају Зорана.

Није узимао паре
– Питао сам сина где му је ауто, а он ми
је рекао да га је оставио на техничком пре
гледу, тек касније сам сазнао да су га њих
двојица узела, рекао је тада Мирко тврде
ћи да његов син није узимао паре од оште
ћеног Д. К.
Као мотив овог немилог догађаја наво
дио се да је Зоран дао у залог свој аутомо
бил, а када га је Д. К., притискао да врати
паре дошло је до инцидента.

– Истрага још није завршена, раде се
вештачења, изводе се докази, каже Сто
кић додајући да је Зоран дао своју одбрану
код јавног тужиоца када је приведен, али
због даље истраге није могао да је преци
зира.
Инцидент који се одиграо као сцена из
филма у једном угоститељском објекту
у Инђији, крајем маја прво је узнемирио
госте локала који су се у том тренутку
налазили, а затим и све оне који су имали
прилику да погледају снимак који се веома
брзо раширио по друштвеним мрежама.
Подсећања, кобног дана Радивојевић
је са пиштољем у руци пришао двојици
мушкараца док су седела у башти кафи
ћа и испалио хитац у једног од њих, који
га је на срећу промашио. Како се видело
на снимку које су забележиле камере из
локала, након пуцњаве двојица мушкара
ца трчећим корацима крећу према напа
дачу који бежи, али се он враћа, улази за
њима у локал и баца ручну бомбу, од које
на срећу нико није задобио теже повреде.
Отац ухапшеног у ранијој изјавио твр
дио је, да је његов син то урадио како би
ставио тачку на претње које су трајале
дужи временски период од горе наведених
мушкараца.
С. Костић
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ДЕВЕТА БЕЋАРИЈАДА У ДОБРИНЦИМА

Најбољи бећарац из Голубинаца

Славица Беговић

Чланови Удружења грађана
„Рузмарин“ из Голубинаца
скували су најбољи бећар
паприкаш на Бећаријади одр
жаној у Добринцима. Славица
Беговић, председница Удру
жења жена „Тифани“ из
Добринаца, које је 4. септем
бра организовало по девети
пут такмичење у кувању
бећарца, каже да је задовољ
на одзивом и бројем учесника,
јер је ово прво такмичење
после паузе изазване панде
мијом корона вируса.
– Време нас је послужило, а
поред кувања бећарца, орга
низовали смо и такмичења у
једењу шећерца и круњењу
кукуруза. То су нам традицио
нална такмичења, весела су и
увек буде доста учесник а.

Мирко Честић

Следеће године нам је јуби
ларна Бећаријада и жеља
нам је да имамо још више так
мичара, али и да се наши
мештани више укључе, каже
Славица.
Она додаје да у сваком
месту има нека манифестаци
ја и да се активи жена посећу
ју и учествују на њима, а све
се увек заврши лепим друже
њем, уз музику и вечеру.
– Захваљујем свим члани
цама нашег удружења које се
максимално труде и дају све
од себе да се све лепо реали
зује, али и локалној самоупра
ви која нам је дала највише
средстава за организацију
манифестације, а имали смо
и спонзоре, рекла је Славица
Беговић.

Бећаријада у Добринцима

На овогодишњој Бећарија
ди је било 16 такмичарских
екипа, свак а је добила по
пехар за учешће, а њихове
бећар паприкаше је оцењивао
стручни жири.
– Организовање овакве
манифестације значи пуно за
село, окупе се мештани, али
дођу и људи са стране, дођу
наша пријатељска удружења.
Ово је већ прерасло у тради
ционалну манифестацију и
свако село треба да има више

тих манифестација, да оживи,
да млади остану на селу. Ми у
селу имамо доста деце, при
раштај нам је добар, а помаже
нам и локална самоуправа. У
селу имамо и вртић који је
бесплатан, као и у целој рум
ској општини, што доста значи
за родитеље који раде и баве
се пољопривредом, каже
Марко Честић, заменик пред
седника СО Рума који је и сам
из Добринаца.
С. Џакула

ДЕЛЕГАЦИЈА ДРЖАВЕ ОХАЈО ПОСЕТИЛА МИТРОВАЧКУ ГИМНАЗИЈУ

Реализација заједничког пројекта

Митровачку гимназију је
посетила делегација преду
ниверзитетског
образовања
државе Охајо, осмог септем
бра. Циљ посете је прошире
ње сарадње Србије и Охаја, на
цивилни сектор. Сарадња се
заснива на Програму држав
ног партнерства. Гости су има
ли прилику да се упознају са
домаћим образовним систе
мом, а Митровачка гимназија
је прва школа у Србији са којом
ће се реализовати заједнички
пројекти.
– Значај сарадње са аме
ричким образовним системом
је велики, посебно са држа
вом Охајо која има наклоност
према Србији. Србија је седма
земља са којом држава Охајо
има посебну сарадњу, а ове
године је она проширена и на
цивилни сектор. Национал
на гарда Охаја и Министар

Марија Крнета

ство војске Србије већ дуги
низ година су побратимљење
службе. У Охају је веома јака
српска дијаспора. Митровачка
гимназија је прва одабрана за
сарадњу и сада у Охају тражи
мо гимназију сличну овој, са

Зоран Ђурић

којом ће ученици радити раз
личите пројекте, изјавила је
Марија Крнета, координатор за
предуниверзитетску сарадњу
Србије и Охаја.
Пројекат за сарадњу, са
којим је аплицирала Митро

вачка гимназија пре три годи
не се сада полако реализује,
објашњено је приликом посе
те. Због појаве корона–вируса
у свету је процес успорен, али
постоји план за реализацију у
блиској будућности.
– Због познате епидемио
лошке ситуације пројекат није
могао бити реализовати како је
планирано, а то подразумева
посету деце из Охаја школама
код нас у Митровици и одлазак
наше деце у Охајо. Митровач
ка гимназија иде корак испред
свих када су у питању пројекти
и систем образовања, сматра
в. д. начелника Градске управе
за образовање, Зоран Ђурић.
Митровачка гимназија је
гимназија усмереног типа и
представља једну од најстари
јих и најугледнијих образовних
установа у Србији.  
А. Д.
Фото: Б. Т.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПОСЕТА МАЛИШАНА СА КОСОВА

Фудбал створио нова пријатељства
Све што се дешавало око посете било је волонтерског карактера, а посебно бих
истакао фудбалске судије, међу којима је судија Рајко Бодирогић, који није тражио
хонорар, а организовао је дводневно суђење, изјавио је секретар Спортског савеза
Немања Црнић
Фудбалски клуб „Сирми
јум“, Град Сремска Митрови
ца и митровачки Спортски
савез били су домаћини деци
са Косова, односно дечацима
из околине Грачанице, током
протеклог викенда. Они су
одиграли више утакмица на
терену Основне школе „Јован
Поповић“ са вршњацима,
домаћинима.
– Надамо се су ова деца
уживала у спортским услови
ма, какве иначе немају на
територији Косова. Ми смо
срећни јер можемо да их уго
стимо, а победили су њихови
осмеси и дружење. Резултати
и голови су у другом плану,
иако знамо да деца играју на
утакмицама пуним срцем.
Желимо да нам дођу опет.
Оно што бих посебно истакао
је то да све што се дешава
око посете је волонтерског
карактера, почевши од актив
ности нашег клуба „Сирми
јум“, а посебно бих истакао
фудбалске судије, међу који
ма је судија Рајко Бодирогић,
који није тражио хонорар, а
организовао је дводневно

Пријатељска утакмица

суђење, изјавио је секретар
Спортског савеза, Немања
Црнић.
Гостујућа Школа фудбала
„Змајеви” Фудбалског клуба
„Полет” броји око 100 члано
ва, а на овај пут је кренуло
четрдесет и петоро деце,
узрасних категорија пионири
и петлићи.
Изузетно нам је драго што
смо гости у Сремској Митро

вици, захвални смо на госто
примству. Надам се да ће и
они доћи код нас на Косово и
бити наши гости. Деца су пре
срећна и надам се да ћемо и
убудуће организовати овакве
догађаје. Деци је ово изузетно
драгоцено, зато што деца
немају прилику на Косову и
Метохији да се овако играју
са својим вршњацима, друга
рима. Када организујемо ова

ко нешто и када имамо прили
ку да поведемо велики број
наших чланова, веома нам је
важно, рекао је Ненад Петко
вић из школе фудбала „Змаје
ви”.
Дечаци са Косова су углав
ном дошла из Лапљег Села,
Преоца, Доње Гуштерице и
Угљаре.
А. Д.
Фото: Б. Т.

8. КОЛО MOZZART BET ПРВЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

„Раднички“ бољи од „Рада“
ФК „Раднички“ Сремска Митровица - ФК „Рад“ Београд 2:0 (0:0)
ФК „Раднички“: Драгићевић, Миодраго
вић, Протић, Ивић, Абубакар, Гајић, Чара
пић, (од 46. мин. С. Илић), Петровић (од 63.
мин. Јанковић), Милинковић, (од 80. мин.
В. Илић), Ђорђевић (од 46. мин. М. Кова
чевић), Грбовић (од 63. мин. Пиус). Тренер:
Дејан Николић.
ФК „Рад“: Ђурковић, Гашић, Михајловић,
(од 55. мин. Милосављевић), Марковић (од
55. мин. Мандић), Маркичић, Савић, Арсић,
Митровић, Адамовић, Јовановић, Благо
јевић (од 69. мин. Јаковљевић). Тренер :
Бранко Мирјачић.
Стрелци : Милинковић у 78 . минуту и С.
Илић у 86. минуту.
Жути картони: Гајић, Ђорђевић, Петро
вић, Милинковић, Пиус, С. Илић („Раднич
ки“), Адамовић, Маркишић („Рад“).
Фудбалери сремскомитровачког „Раднич
ког“ угостили су у суботу 10. септембра у 8.
колу Mozzart Bet Прве лиге Србије београд
ски „Рад“ и заслужено тријумфовали резул
татом 2:0.
Игра у првом делу утакмице није обећа
вала лаку победу домаћина с обзиром да

су гости озбиљно запретили после пола
сата игре након шута Жељка Арсића са
неких десетак метара по левој страни. Гол
ман Михајло Драгићевић крајњим напором
скренуо је правац лопте и сачувао мрежу.
Изгледну прилику имао је до краја првог
полувремена и деветка „грађевинара“
Иван Марковић, али се голман Митровча
на још једном истакао. Домаћини су први
гол постигли у 78. минуту када је на одлич
но проигравање Стефана Илића Никола
Милинковић захватио лопту и са неких 18
метара упутио неодбрањив пројектил у гор
њи угао голмана гостију. У завршним мину
тима утакмице играчи „Радничког“ после
једне гужве у шеснаестерцу противника
одлично се сналазе и долазе до другог гола.
Усамљени Стефан Илић примио је лопту на
левој страни и неометано савладао голма
на Ђурковића. Ова победа омогућила је
тиму из Сремске Митровице тренутни пла
сман на 11 место табеле са девет освоје
них бодова. У наредном колу „Раднички“ ће
гостовати на Новом Београду екипи ИМТ-а.
Бранко Мијачић, шеф струке „Рада“ сма

тра да је његова екипа пре примљеног
гола била бољи противник, те да је после
две пропуштене шансе уследио мајсторски
потез Милинковића који је определио даљи
ток утакмице, јер је по њему, искуснија еки
па „Радничког“ успела да сачува и повећа
резултат.
Тренер Митровчана Дејан Николић имао
је замерке на игру своје екипе у првом делу,
сматрајући да је било доста грча и игре без
правог паса и шанси.
– У другом полувременом уласком Сте
фана Илића, Ковачевића и Јанковића
дошли смо до какве такве ситуације да
угрозимо гол „Рада“ и на крају се то и дого
дило. Повели смо из индивидуалног квали
тета после шута Милинковића а други гол
је последица тог првог гола и чињенице да
смо искористили простор који нам се указао
у последњих десетак минута меча, рекао је
тренер „Радничког“ прижељкујући да њего
ва екипа и у наредним мечевима прикаже
добру игру и оствари жењене резултате.
Д. Мостарлић
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Чукарички – Војводина 2:0;
Партизан – Младост 6:0; Мла
дост ГАТ – Спартак ЖК 1:0;
Нови Пазар – Црвена Звезда
1:2; Јавор Матис – Радник (су
били одиграли у понедељак);
Вождовац – Раднички Ниш (су
били одиграли у понедељак);
ТСЦ – Колубара 3:1; Напредак
– Раднички 1923 1:0.

Слобода – Нови Сад 1921
3:1; ОФК Вршац – Јединство
0:1; Мачва – Лозница 1:3; Мета
лац – ИМТ 1:2; Инђија – Желе
зничар (су били одиграли у
понедељак); Раднички НБ –
Златибор 1:0; Графичар – Тра
јал 2:0; Раднички СМ – Рад 2:0.

Љуково: Љуково – Цар Урош
4:3; Добринци: Сремац – Кру
шедол 0:6; Нови Карловци:
Полет (НК) – Граничар 10:0;
Ашања: Камени – Полет (Н)
1:0; Врдник: Рудар – Напредак
4:0; Шимановци: Хајдук 1932
– ЧСК 1:0; Крчедин: Фрушкого
рац – Младост 2:1.

Рума: Фрушка Гора – Ерде
вик 2017 1:3; Вашица: Напре
дак – Борац (Р) 0:0; Кукујевци:
Обилић 1993 – ЛСК 0:1; Срем
ска Рача: Срем – Граничар 1:0;
Велики Радинци: Борац (ВР)
– Јединство 2:6; Бикић До:
ОФК Бикић – Зека Буљубаша
1:0; Ноћај: Змај – БСК 2:4.

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

9
10
11
11
10
9
10
11
10
10
10
11
11
10
11
10

7
7
7
5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
0

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

0
2
4
1
1
1
3
4
5
5
4
6
6
5
7
7

29:5
20:10
17:11
16:4
16:7
21:6
10:11
13:21
9:12
12:20
9:10
5:12
16:24
13:23
6:17
6:25

23
22
21
20
19
18
17
15
11
11
10
9
9
9
8
3

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

8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
4
4
3
2
2
2
3
3
2
3
2
2
1
1

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

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

22:6
14:6
10:7
10:9
11:7
9:5
8:8
9:10
9:13
8:14
4:5
5:11
10:13
10:14
4:8
7:14

20
19
13
13
11
10
10
10
10
10
9
9
8
7
7
6

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Нови Бановци: Омладинац
– Тиса 4:3; Стара Пазова:
Јединство – Кабел 2:0; Бачка
Паланка: ОФК Бачка – Борац
3:1; Панчево: Динамо 1945 –
Хајдук 1912 1:0; Елемир: Наф
тагас – ОФК Бечеј 1918 2:1;
Оџаци: Текстилац – Раднички
4:0; Сомбор: Раднички 1912 –
Први Мај 2:1; Станишић: Ста
нишић 1920 – Подунавац 0:1.

Рума: ГФК Словен – Славија
1:0; Доњи Товарник: Слобода
– Раднички (НП) 0:0; Бачки
Јарак: Младост – Ветерник 0:2;
Инђија: Железничар – Слога
(Е) 1:3; Ковиљ: Шајкаш 1908 –
Раднички (Ш) 3:1; Футог:
Индекс – Доњи Срем 2015 3:1;
Руменка: Јединство – Хајдук
0:1; Стари Бановци: Дунав –
Слога (Т) 1:0.

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

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

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

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

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

1 9:3 12
1 11:5 10
1 8:4 10
2 10:4 9
2 8:9
9
1 6:5
8
1 4:3
8
1 6:7
8
2 5:4
7
2 3:3
7
2 3:8
5
3 6:8
4
3 3:5
4
3 10:13 4
3 4:9
4
4 3:9
3

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

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

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

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

7:1 13
12:7 12
8:3 10
8:9
9
9:2
8
3:2
8
10:6 7
7:6
7
2:2
7
4:7
7
5:6
6
6:6
5
4:7
5
10:12 3
4:19 3
5:9
2

СРЕМСКА ЛИГА

Витој евц и: Парт из ан –
Борац 1925 8:0; Вишњићево:
Хајдук (В) – Шумар 0:3; Вогањ:
Слога – Сремац (Д) 2:4; Манђе
лос: Фрушкогорац – Раднички
1:0; Попинци: Напредак Мери
диан – Хајдук (Б) 1:0; Кузмин:
Граничар – Јадран 1:1; Срем
ски Михаљевци: Срем – Под
риње 2:1; Војка: Сремац (В) –
Будућност 1:1.

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

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

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

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

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

19:5
16:5
10:5
9:6
8:6
11:8
9:6
4:3
9:3
13:8
8:11
4:8
4:7
4:10
5:14
2:30

13
10
10
10
10
9
8
8
7
7
7
4
3
3
2
1

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

21:2 12
12:0 12
12:2 12
9:6
9
7:8
7
10:6 6
7:7
6
7:11 4
12:12 3
9:10 3
6:9
3
6:9
3
10:14 3
0:32 0

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

0
0
0
0
0
1
1
0
1
3
0
1
1
0

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

16:5 12
12:4 9
11:4 9
12:6 9
9:3
9
9:3
7
10:6 7
6:3
6
3:7
4
3:5
3
3:11 3
3:11 1
5:17 1
6:23 0

2
2
2
2
1
2
1
1
1

2
2
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
1
1
0
0
0

0 11:4
0 5:0
1 3:4
0 4:4
0 1:1
1 3:5
1 3:5
1 1:3
1 1:6

6
6
3
2
1
1
0
0
0

ОФЛ ШИД
Шид: Једнота – Борац 3:0;
Батровци: Омладинац – Грани
чар 3:3; Сот: Братство – Сре
мац (одложено); Бингула: ОФК
Бингула – Синђелић 3:5; Једин
ство је било слободно.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Синђелић
Једнота
Борац
Омладинац
Сремац
Гранич.
ОФК Бинг.
Јединство
Братство

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Марадик: Слога (М) – Војво
дина 3:0; Ривица: Планинац –
Дунав 0:1; Крњешевци: Слога
(К) – Борац 2:1; 27.Октобар је
био слободан.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Слога (М)
Дунав
27.Октобар
Планинац
Слога (К)
Борац
Војводина

2
2
1
2
1
2
2

1
1
1
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
2
2

3:0
1:0
6:0
4:2
2:1
2:6
0:9

4
4
3
3
3
0
0

2
2
1
2
1
1
1

2
2
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0

0 11:2
0 6:3
0 3:3
1 5:6
1 1:3
1 1:5
1 1:6

6
6
1
1
0
0
0

3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
3

3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0

0 10:7
0 9:3
0 5:1
1 9:6
1 7:5
2 6:8
2 5:7
2 10:16
1 8:9
1 7:9
3 2:7

9
7
6
6
3
3
3
3
2
1
0

1
1
0
1
1

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1

3
3
0
0
0

ОФЛ РУМА
Грабовци: Граничар – Доњи
Петровци 1:5; Хртковци: Хрт
ковци – Јединство (П) 3:1; Мали
Радинци: Фрушкогорац – Борац
(С) 3:3; Јединство (К) је било
слободно.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Доњи Петр.
Хртковци
Фрушкогор.
Борац (С)
Једин. (П)
Гранич.
Једин. (К)

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Шашинци: Слобода – Плани
нац 2:4; Сремска Митровица:
Трговачки – ОФК Спарта 4:3;
Чалма: Слога (Ч) – Напредак
2021 1:0; Засавица: Слога (З)
– Митрос 4:4; Босут: ОФК Босут
– Срем 6:3; Сремац је био сло
бодан.

01. Трговачки
02. Слога (Ч)
03. Сремац
04. Слобода
05. ОФК Босут
06. ОФК Спарта
07. Планинац
08. Срем
09. Митрос
10. Слога (З)
11. Напредак

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Брестач: ОФК Брестач –
Словен 3:0; Карловчић: Ловац
– Младост 1935 3:0; Витез је
био слободан.

1.
2.
3.
4.
5.

ОФК Брестач
Ловац
Витез
Словен
Младост

3:0
3:0
0:0
0:3
0:3
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НАЈМЛАЂИ ФУДБАЛЕРИ ФК „ИНЂИЈА“ УЧЕСТВОВАЛИ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ТУРНИРУ „ТРОФЕЈ РАДОМИР АНТИЋ“

Велико искуство за мале фудбалере

Најмлађи инђијски фудбалери пред полазак на турнир

Деца из фудбалске школе Фудбал
ског клуба „Инђија Тојо Тајерс“ учество
вала су на   2. Међународном дечијем
фестивалу фудбала „Трофеј Радомир
Антић“ који је одржан 10. и 11. септем
бра   у Ужицу. Осим родитеља, мале
наде инђијског фудбала у петак, 9. сеп
тембра,  пут Ужица испратили су и пред
ставници Савеза спортова општине
Инђија који су у сарадњи са Општином
Инђија организовали превоз за децу.
Бојан Хемун, тренер млађих катего
рија у ФК „Инђија“ захвалио се Савезу
спортова и локалној самоуправи што су
омогућили малим фудбалерима да уче
ствују на међународном турниру.
– Ми ћемо се потрудити да испунимо

очекивања и остваримо добар резул
тат. Циљ нам је да деци пружимо један
добар турнир на којем ће се они, пре
свега, забављати и стећи нова искуства,
рекао је Хемун.
Представници Савеза спортова иста
кли су да ће та спортска организација
увек подржати младе наде локалног
спорта. Подсетили су да су захваљујући
општини Инђија ове године издвојена
историјска средства за клубове, те да
се много урадило и ради на унапређе
њу спортске инфраструктуре.
– Мислим да смо историјским издва
јањима доказали да Инђија није само
општина привреде, него и спорта.
Захваљујући томе организујемо овакве

и сличне акције које за циљ имају развој
деце и спорта у нашој општини,  рекао
је Љубомир Ковачевић, секретар Саве
за спортова општине Инђија.
Турнир „Трофеј Радомир Антић“
посвећен је неговању сећања на леген
дарног тренера и фудбалера Радоми
ра Антића, који је каријеру започео у
ужичкој „Слободи“, промоцији спорта
међу младима, здравог начина живота,
тимског духа и спортског фер-плеја. Та
манифестација окупила је ове године
око 1.500 деце из 116 клубова из Север
не Македоније, Босне и Херцеговине,
Црне Горе и Србије, узраста од седам
до дванаест година.
М. Ђ.

13 МЕДАЉА НАЈМЛАЂИМ АТЛЕТИЧАРИМА „СИРМИУМ
 А“

Сирмиум освојио Смедерево
Тринаест медаља, од чега шест златних,
освојили су најмлађи атлетичари „Сирмиу
ма“ на „Трофеју Смедеревске тврђаве“ одр
жаном протеклог викенда.
Позлатити су се Александар Радовано
вић, Урош Петровић, Михајло Тејић, Андреа
Маричић са личним рекордом у скоку у даљ
од 3,66 метара. Огњен Тубић је за злато
морао да скочи 4,20 метара у даљ а Дејан
Мојсин у бацању вортекса постигао је чуде
сних 52 метра а тек је 2011. годиште и пред
њим је велика перспектива.
Сребрне медаље освојили су Нађа Вуко
вић и Реља Милетић, обоје на препонама.
Бронзане медаље припале су Уни Џевер,
Ким Сретковић, Дуња Јосимовић, Маша
Травица и Мила Мимић на свом првом так
мичењу у каријери.
Међу првих пет на постољу били су и
Анастасија Станковић, Мина Петровић и
поново одлична Лара Џевер.
Тренер Горан Павловић изузетно је задо
вољан и поносан учинком своје екипе.Д. М.

Атлетичари и тренер „Сирмиума“ успешни на Смедеревској тврђави
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БОЈАН ЗДЕЛАР НАЈБОЉИ КАЈАКАШ СРБИЈЕ

Бојанове бронзе у друштву
најбољих светских кајакаша
Домаћу спортску јавност
и многобројне Митровча
не обрадовала је вест да је
Бојан Зделар на недавном
Првенству света за јуниоре
и млађе сениоре у Сегедину
освојио две бронзане меда
ље у дисциплинама К1 1000
и К1 500, чиме је показао да
је дефинитивно најбољи каја
каш Србије у једноседу и екс
траталентовани спортиста од
кога се најбољи резултати тек
очекују. Вредност Бојановог
резултата увећава чињени
ца да је у Мађарској веслао у
конкуренцији најбољих свет
ских кајакаша са прошлих
Олимпијских игара у Токију.
У наредним годинама управо
Мађар Адам Варга и Аустра
лијанац Томас Грин који су
били најбољи у тркама на 500
и 1000 метара, у сениорској
конкуренцији биће међу Боја
новим највећим такмацима за
највише степенике победнич
ког постоља. После летошњег
Европског првенства за јунио
ре и млађе сениоре у Београ
ду где очигледно није показао
своју праву вредност, Бојан је
наступио на европском сени
орском шампионату у Мин
хену где је освојио одлично
четврто, односно шесто место
а Сегедин је био прилика за
светску медаљу. По повратку
са највеће светске кајакашке
смотре Бојан Зделар, кајакаш
митровачког „Вала“ поделио
је утиске са читаоцима „М
новина“.

Бојан Зделар после преподневног тренинга у просторијама митровачког „Вала“

–Пре почетка првенства
у Сегедину био сам свестан
да на Европском првенству
није била права слика мојих
могућности и да у конкурен
цији млађих сениора сигур
но могу да освојим медаљу.
Мислим да је овај пут конку
ренција била јача него прет
ходних година јер сам се
такмичио са момцима који су
освајали олимпијске медаље.
Била ми је част да наступам
у таквој конкуренцији. Самим
тим, овај успех је већи и сма
трам да су ове медаље можда
и најзначајније у мојој карије
ри, каже трофејни митровачки

кајакаш који је у досадашњој
каријери већи број медаља
освојио у трци на 500 мета
ра али га веслање на 1000
метара више инспирише јер је
реч о олимпијској дисципли
ни. Упркос јакој конкуренцији
надао сам се медаљи и како
су се све „коцкице поклопи
ле“, испало је онако како сам
прижељкивао, каже Бојан
који се припрема за послед
ње овогодишње такмичење –
Првенство Србије.
Према његовим речима,
наредна такмичарска година
биће веома важна јер почињу
квалификације за Олимпијаду

у Паризу због чега ће Свет
ско првенство у Дуизбургу
бити најважније такмичење у
наредној сезони. Бојан ће још
једну сезону веслати у конку
ренцији млађих кајакашких
сениора.
– У Сремској Митровици
многи људи су ми честитали
овај резултат и то је за мене
било још једно задовољство,
пошто све ово радим због сво
је жеље да се остварим али и
да усрећим друге људе и моје
суграђане, што је још већи и
додатни мотив да се борим
што више могу, рекао је Бојан
Зделар.
Д. Мостарлић

МИРЈАНА ДАСОВИЋ ЧЕТВРТА НА МЕДИТЕРАНСКИМ ИГРАМА ЗА МЛАЂЕ СЕНИОРКЕ

Успех на првом међународном такмичењу

На Медитеранским играма за млађе сениоре и сениорке (У23)
које су одржане прошлог викенда у Пескари (Италија), наша
репрезентативка и чланица АК „Сирмиум“ Мирјана Дасовић, зау
зела је 4. место у дисциплини бацања кугле резултатом од 13,45
метара.
– С обзиром да је ово прво међународно такмичење у карије
ри, 4. место је поприличан успех. Остаје мали жал што би пре
ма својим резултатима са последња два такмичења (14,18 м и
14,13м) Мина сигурно освојила бронзу за коју је било потребно
постићи даљину од 14,08 м. До претпоследње серије Мина је
била трећа, када ју је пребацила домаћа такмичарка из Итали
је. Било је неких техничких потешкоћа око организације и спро
вођења тренинга у петак и суботу, што је можда утицало и на
ово такмичење и Минин резултат, али све у свему морамо бити
задовољни јер је велики успех само учешће на овако великом
такмичењу. Захваљујемо се Српском атлетском савезу на ука
заном поверењу, те ћемо дати све од себе да идуће године што
пре испунимо норму од 14.50м за Европско првенство млађих
сениора и сениорки које се на лето одржава у Еспоу, а након тога
напасти и даљине од 15 метара, напомиње тренер „Сирмиума“
Слободан Мацановић. 
Д. М.

Мирјана Дасовић на Медитеранским играма
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MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

В

елики део Србије је ових дана био
прик уцан крај малих екрана,
погледа упртог у то шта ће уради
ти наши баскеташи на Европском
првенству. Хладан туш уследио је у
недељу, када су нас Италијани поштено
испрашили и срушили снове о медаљи.
А били смо тако убеђени да је дошло
време за злато.
До сада је већ изашло стотине члана
ка и хиљаде коментара на тему наше
бруке у Берлину. Општи је утисак да је
Пешић омануо у припреми меча и
дозволио да га Италијани превеслају.
Елем, турнир се наставља, а преноси
групне фазе су могли да се прате и на
РТС и на Спорт Клубу. Они мање срећ
ни, били су осуђени на наш јавни сер
вис. Једина светла тачка у спортској
редакцији РТС свих ових година је Сло
бодан Шаренац. Господин преноси
мечеве наше кошаркашке репрезента
ције, сада већ деценијама, и сви смо
већ навикли на њега.
Међутим, проблем је у његовим коле
гама који се неретко понашају као да су
пали с крушке. На страну онај уштогље
ни аутфит на који су осуђени водитељи
током студијских емисија. На страну и
избор гостију који често измами пита
ње: „Где су овог ископали?“. Али неком
петентност људи из спортске редакције
је скандалозна. Огроман је број приме
ра из прошлости када смо присуствова
ли есенцијалном непознавању матери
је од стране појединих спортских нови
нара нашег јавног сервиса.
Свима је већ јасно да је већина њих

Коктел љубави

избегавала часове физичког у школи.
На глупе коментаре смо већ навикли,
те неретко у позадини пичи нека музи
ка, док се гледа пренос утакмице. Слу
шање коментатора је својеврсна казна
за уши.
Е сада је сва глупост подигнута на
још већи ниво. Што би се рекло, пре
шли су игрицу. Пре неки дан је емито
ван прилог чија је тема била песма
Недељка Бајића Баје „Коктел љубави“.
Добро, рећи ће неко, људи су хтели
мало да опусте затегнуту атмосферу

А песма стварно
јесте заразна. А и
тема је занимљива.
Баја воли изгледа те
сексуалне егзибиције
зване ménage a trois

једним прилогом који баш нема везе са
дешавањима на кошаркашком терену.
Али оно што је уследило је првокласна
срамота оних који су склепали ово
ремек – дело.
Бајина песма је последњих година
постала хит међу нашим спортистима.
Посебно се могла чути приликом про
слављања победа и титула. Међутим, у
овом прилогу смо могли видети играче
енглеског Челзија који као суманути
играју уз тактове Бајине песме док про
слављају титулу првака Европе у свла
чионици.

Затим, гледамо како се иста песма
чује и када кошаркаши Ефеса поливају
шампањцем Васу Мицића после осваја
ња Евролиге. Сви певају у глас, као да
су рођени Срби.
Није ту крај. Идемо у свлачионицу
Денвера где Јокић и дружина славе
победу уз српски хит. Изгледа да их је
наш ас добро научио српски језик.
Ту су и навијачи Ливерпула и Манче
стера који су препознали потенцијал и
певљивост коју има овај Бајин бриљан
тан урадак.
А песма стварно јесте заразна. А и
тема је занимљива. Баја воли изгледа
те сексуалне егзибиције зване ménage
a trois.
Питаће се неко, па шта је онда про
блем са прилогом РТС-а? Није ли лепо
то што је једна наша песма доживела
такав успех у свету и постала хит?
а можда је проблем чињеница да
се ништа од овога није десило. Да
су све те сцене славља уз Бајину
песму биле монтажа коју је неко окачио
на друштвене мреже. Такорећи – заје
банција. Несрећнике из РТС-а који су
направили тај прилог нико није обаве
стио о томе. Пустише га људи у етар и
испадоше тешке будале. А било је
довољно само мало укључити мозак. И
информисати се.
Добро је да им нико није показао мон
тажу са Месијем који пада у севдах и
раширених руку пева на концерту Сина
на Сакића. А можда су то чували за
фудбал и Светско првенство? Ко ће га
знати.

П

ЖФK „ПРАВЕ ДАМЕ“ СПРЕМАН ЗА НОВЕ ИЗАЗОВЕ

У успешном тиму и две репрезентативке
Женски фудбалски клуб
„Праве Даме“ из Старих Бано
ваца први је женски фудбалски
клуб у општини Стара Пазова,
основан 2020. године који тре
нутно броји више од 40 члани
ца узраста од осам до 26 годи
на. Клуб одржава тренинге на
теренима Школе фудбала Вој
водина у Старим Бановцима,
а званичне утакмице игра на
терену ФK „Подунавац“ у Беле
гишу и ФK „Дунав“.
Ове сезоне, праве даме так
миче се у Женској развојној
лиги „Север“ у оквиру које су 3.
септембра одиграле утакмицу
против екипе Модоша коју су
убедљиво савладале са неве
роватних 9:0.
Оно што је новина, а што
представља успешно реализо

„Праве даме“ спремне за нове спортске изазове
ван циљ постављен приликом
оснивања самог клуба, јесте
формирање сениорске екипе,
у оквиру које је клуб појачан за

чак шест играчица, и то четири
из Новог Сада, једну из Зрења
нина и једну из Панчева.
– У првој нашој години у

сениорском фудбалу имамо
велике амбиције. Већ ове годи
не да покушаћемо да уђемо у
виши ранг. Свесни смо да ће
бити тешко, али надамо се нај
бољем. Екипа је спој младости
и искуства, лига је захтевна,
немамо превише искуства и не
знамо како ће то све изгледа
ти, али мислим да ће на крају
бити добро, наводи Предраг
Предојевић, први тренер „Пра
вих дама“.
Треба споменути и да је овај
женски фудбалски клуб лане
остварио врло значајан учи
нак, када је постао шампион
Србије у Мини Макси лиги за
девојчице и то је само један од
успеха које су ове младе спор
тисткиње забележиле.
Д. Г.
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ДОНАЦИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРЕБИЈЕ СРЕМСКИМ КЛУБОВИМА

Вредна опрема за мале клубове

Ненад Бјековић на додели опреме за фудбалске клубове са територије Фудбалског савеза Срема и ФС Нови Сад

У   понедељак 12. септембра на игра
лишту „Бане Ивановић“ у Сремској
Митровици подељена је спортска опре
ма фудбалским клубовима са територије
Фудбалског савеза Срема и ФС Нови
Сад. Опрему је обезбедио Фудбалски
савез Србије.   Ради се педесетак ком
плета дресова које су добили клубови из
свих сремских општина, као и са терито
рије Града Новог Сада.
Уручењу опреме је присуствовао заме
ник председника ФСС и легендарни цен
тарфор „Партизана“ Ненад Бјековић,
замен ик
град он ач елн ик а
Сремс ке
Митровице Петар Самарџић, представ
ници  ФС Војводине, митровачке локал
не самоуправе, митровачког Спортског
савеза као и представници фудбалских
клубова који су добили опрему.

Обраћајући се присутнима, Ненад Бје
ковић је истакао да је са подручја Срема
поникло много врхунских фудбалера и
да су донације као што је ова од великог
значаја за мале клубове.
– Знам шта значи кад аматерски клу
бови добију овакву опрему. Био сам у
таквим ситуацијама. Надам се да ћемо
наставити овај тренд помоћи малим клу
бовима, поручио је Ненад Бјековић.
Петар Самарџић је истакао да митро
вачк а локална самоуправа значајна
средства улаже у аматерски фудбал и да
пружа велику подршку малим клубови
ма.   Он се захвалио ФСС на вредној
донацији малим клубовима.
– Све у фудбалу креће управо из
малих клубова. Улагање у те клубове је
значајно, а овакве донације су драгоце

не. Ми се трудимо да континуирано ула
жемо у подизање квалитета услова тре
нирања и такмичења за нижеразредне
клубове. Такође, радимо и на омасовља
вању чланства, јер се из тог квантитета
рађа и квалитет, јер морам подсетити да
су многи репрезентативци поникли баш
из малих клубова. Ја један од њих је и
Бане Ивановић, по коме се и зове терен
на ком се налазимо, рекао је Петар
Самарџић.
Председник ФК БСК из Бешенова Дра
гољуб Лакетић је рекао да је задовољан
донацијом и да ће она много значити за
овај клуб.
– Мали клубови увек имају проблем са
финансирањем и овако квалитетна опре
ма коју смо добили ће на пуно значити,
истакао је Лакетић. 
С. Ћ.

ОК „ИНЂИЈА“

Станислав Савић нови тренер

Станислав Савић тренер из Сремске
Митровице ново је стручно појачање у
Одбојкашком клубу „Инђија“. Савиће
бити ангажован на позицији тренера
друге екипе и биће задужен за органи
зацију рада са млађим категоријама у
ОК „Инђија“, истичу представници овог
клуба.  По занимању архитекта, Стани
слав Савић је у одбојкашком погледу
виши тренер одбојке са „А“ лиценцом,
дипломирао на Спортској Академији у
Београду (2010), код проф. др Горана

Нешића са највишом оценом. У својој
тридесетогодишњој тренерској пракси
предводио је мушке и женске сениор
ске екипе „Срема“ из Сремске Митро
вице, „Словен“ из Руме, „Јединство“ из
Старе Пазове, „Војводина“ Нови Сад  и  
„Славија“ Нови Сад са којима је освојио
бројна прва места и изборио пласмане
у више рангове такмичења. У својој
колекцији трофеја, поред првенствених
пехара војвођанских, других и првих
лига има и пехаре КУП-а Војводине и

Србије. Такође у досадашњој тренер
ској каријери остварио је и запажене
резултате у раду са млађим категорија
ма клубова у којима је радио, из којих је
потекао велик број играча и играчица
који су играли и играју у националним
селекцијама Југославије и Србије, а
неки од њих су са успехом носили дрес
наших најтрофејнијих клубова ОК „Вој
водина“ Нови Сад, београдски „Црвена
Звезда“ и „Партизан“.
М. Ђ.
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АИКИДО КЛУБ „СИРМИУМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЈЕ ПО БРОЈУ МАЈСТОРСКИХ
ЗВАЊА ЈЕДАН ОД ЗНАЧАЈНИЈИХ АИКИДО КЛУБОВА У СРБИЈИ

Хармонија вештине и духа

Поента аикидоа је да научите како да избегнете ударце. Морам рећи и да је ово
вештина коју можете научити у било ком узрасном добу. Чак је и препоручљиво да
будете зрелији како би сте неке ствари и технике боље прихватили, каже Слободан
Кевић

Б

лижи се тридесетогодишњи јубилеј
постојања аикидо спорта у Срем
ској Митровици. Први тренинг у
данашњем Аикидо клубу „Сирмиум“, јед
ном од најмлађих спортских колектива
у граду после уводне презентације одр
жан је почетком октобра 1993. године.
Од тада је кроз секцију и клуб прошло
више од 800 полазника. У протекле три
деценије више од 15 ученика стекло је
мајсторска звања, а недавно је у сали
„Митровачке гимназије“ пред сенсеи
јем Мирком Јовандићем, председником
националног аикидо савеза и носиоцем
црног појаса (7. дана) одржано полага
ње за носиоце виших мајсторских аики
до звања. Том приликом демонстриране
су технике ове одбрамбене -  по многи
ма најзахтевније јапанске борилачке
вештине.
На татамију у сали Месне заједни
це „Сутјеска“ данас се обучава до пет
наестак митровачких ученика. Знање
им преносе аикидо мајстори и тренери
Дамир Николић, носилац црног појаса
(3. дан), Слободан Кевић и Мирослав
Маглић -  носиоци црног појаса (2. дан).
Прошле године прва девојка у истори
ји клуба -  Александра Колтко, добила
је звање аикидо мајстора. Оснивач и
данашњи председник клуба је носилац
црног појаса (5. дан), Драган Кузмано
вић који је својевремено тренирао многе
борилачке вештине, а у аикидо спорту
показао се као један од најбољих уче
ника сенсеија Јовандића. „Сирмиум“ је
данас, по броју мајсторских звања један
од значајнијих аикидо клубова у Србији.
Многи се још сећају кад је пред препу
ном халом „Пинки“ 2002. године показни
тренинг одржао Тоширо Суга из Јапа
на, врхунски инструктор и мајстор црног
појаса (6. дана).
На сам помен речи аикидо знамо да
је реч о једној од борилачких вештина,
али наша сазнања о суштини, филозо
фији и разликама ове технике у односу
на друге, углавном су недовољна. Из
буквалног превода јапанског назива за
овај спорт издвајамо речи које значе
хармонију, енергију, дух и пут. Јасно је
да основу ове борилачке технике поред
физичког аспекта чине ширина духа и
контрола ума. Аикидо је „пут духовне
хармоније“. Појединци аикидо посматра
ју искључиво као духовни и интелектуал
ни пут. Инсистира се на стању менталне
преваге и увежбаности аикидо зналца
чији је превасходни циљ неутралисање
и потпуна контрола над потезима потен
цијалног нападача, једног или више
њих. Како напади нису у првом плану, у
аикидо спорту не организују се такмиче
ња већ само демонстрације вештине и

МАЈСТОРИ АИКИДОА ДЕМОНСТРИРАЈУ СВОЈУ ВЕШТИНУ:
Тренери Слободан Кевић (лево) и Мирослав Маглић

Савршена тишина
Тренинзи аикидоа почињу наклоном
ученика сенсеију Уешиби и самој сали
за вежбање – дођоу. Уколико је тренер
у звању мајстора обавезно ће носити
црну хакаму, у противном дозвољено
је ношење обичне, беле. На почетку
тренинга ученици су седећем положа
ју на коленима -  такозваној сеизи и
мирно, затворених очију „сређују“

мисли, концентришу се и успоставља
ју ритам дисања. Нема беспотребне
приче и комешања. На татамију влада
савршена тишина. У наставку тренин
га следи загревање са циљем да се
„разради“сваки зглоб а потом се пре
лази на технике кретања, вежбе падо
ва и три основне телесне технике,
односно става.

семинари на којима се стичу нова знања
и технике. Филозофија мирољубивости,
избегавања и одвраћања насилника у
много чему не подудара се са суровим
такмичарским менталитетом који је у
основи савременог спорта, па и свако
дневног живота људи. Оснивач аикидо
вештине, о -  сенсеи (велики учитељ)
Морихеи Уешиба развијао је ове технике
од тридесетих година прошлог века, да
би се оне у послератном периоду раши

риле по савременом свету. У бившој
Југославији аикидо се појавио крајем
шесдесетих година прошлог века.
На почетку разговора, тренер „Сир
миума“ Слободан Кевић који је био уче
сник првог демонстрационог тренинга у
Сремској Митровици пре готово 30 годи
на, када је сала у „Сутјесци“ била мала
за велики број заинтересованих поједи
наца, износи занимљиве детаље везане
за настанак овог спорта. Према његовим
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Група најмлађих полазника Аикидо клуба „Сирмиум“

Филозофија мирољубивости, избегавања и одвраћања насилника у много чему не
подудара се са суровим такмичарским менталитетом који је у основи савременог
спорта, па и свакодневног живота људи. Оснивач аикидо вештине, о - сенсеи (вели
ки учитељ) Морихеи Уешиба развијао је ове технике од тридесетих година прошлог
века, да би се оне у послератном периоду рашириле по савременом свету. У бившој
Југославији аикидо се појавио крајем шездесетих година прошлог века
речима, Морихеи Уешиба као доказани
мајстор аикиђуцуа и вештина са копљем
и мачем схватио је да су поменуте тех
нике тешке за вежбање. С обзиром да је
био крхког здравља тражио је вештину
која ће бити технички толико савршена
да примена снаге у њеном извођењу
неће имати одлучујући значај. Тражио је
начин да вежбе аикидока буду у пару, без
могућности међусобних повреда. Уеши
ба је на неки начин борилачке технике
превео у уметност, повезујући физичку
спретност са појмовима као што су хра
брост, мудрост, љубав или пријатељ
ство. Објединио је вежбе удараца шта
пом, мачем и ножем. Посебни ударци у
аикидоу, такозване атемије дозвољени
су само до фазе у којој се „стопала оног
који се брани не поравнају“, јер свака
наредни потез био би класичан напад.
Изузев одбране од напада ножем, шта
пом или мачем аикидоке су обучени за
неутралисање правилних карате напа
да, џудо и сваке врсте хватова.
– Свака техника у аикидоу у реалној
ситуацији може да се заврши у било ком
тренутку који одговара ономе који се
брани, каже Слободан Кевић покушава
јући да најбоље опише циљ, али и мен
талну снагу, смиреност и концентрацију
коју мора имати лице које се брани.

Његова превасходна намера је да се
склони са линије напада.
Кевић додаје да људи који савладају
аикидо могу да схвате колико је једно
ставно и лако избећи сваку врсту напада
и ударца.
– У суштини, све је у „глави“ – јер да
би се стекла предност у односу на напа
дача, техника у аикидоу мора бити пра
вовремена. То се постиже разним техни
кама вежбања психе и пажњом да тех
ника одбране наступа истовремено са
почетком напада, каже наш саговорник.
Сви аикидо мајстори који су звање сте
кли у оквиру националне и светске асо
цијације имају признање „Хомбо дођоа“
-  централне сале за учење аикидо
вештине у Токију. Самим тим у препо
знатљивим црним хакамама – доњим
деловима опреме, они имају право при
суства тренинзима и раду са свим мај
сторима и ученицима у свету. Јапанци су
одредили да се мајсторско звање може
добити само пред мајстором црног поја
са који има најмање (5. дан) овог звања,
објашњава Слободан Кевић.
Аикидо је спорт, вештина, поглед на
смисао и начин живота који доноси
несумњиве користи у свакодневном,
реалном животу сваког познаваца аики
доа.

– У реалном животу особа која се бави
аикидоом постаће психички смирена,
тако да сукоби којима евентуално може
присуствовати више не би изазивају
никакве емоције, нарочито страх. Сећам
се времена кад сам био млад и нисам се
бавио овом вештином, да је сваки сукоб
вршњака у некадашњем митровачком
Дому омладине или на другим местима
код мене изазивао одређену непријат
ност и нервозу. Свакодневно увежбава
ње одбране од разних удараца уверава
вас да увек постоји начин да се одбрани
те и да нападач није у предности. Углав
ном су нападачи исхитрени, напети и
неконтролисани. Људи који се баве
борилачким спортовима врло ретко су у
ситуацијама да са неким улазе у тучу
или сукоб. За праве спортисте сала је
место где се навикава на ударце и изво
ди борилачка вештина. Заправо, поента
самог аикидоа је да научите како да
избегнете ударце. Морам рећи и да је
ово вештина коју можете научити у било
ком узрасном добу. Чак је и препоруч
љиво да будете зрелији како би сте неке
ствари и технике боље прихватили,
каже Слободан Кевић који је високо мај
сторско звање први пут понео 2003.
године.
Дејан Мостарлић
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VREMEPLOV
14. септембар
1812. Француске трупе под
Наполеоном Бонапартом ушле
су у Москву, коју су Руси у
повлачењу запалили.
1982. Дан након саобраћајне
несреће, умрла је принцеза
Грејс од Монака.
2003. На референдум у у
Шведској грађани су се изја
снили против прикључења те
земље европској монетарној
унији.
15. септембар
1890. Рођена енглеска књи
жевница Агата Кристи.
1987. Немачки хакери познати
као “Клуб Хаос” упали у ком
пјутерски систем НАСА и
инсталирали програм “Тројан
ски коњ”.
16. септембар
1620. Брод “Мејфлауер” кренуо
из енглеске луке Саутемптон с
путницима који ће основати
Плимут, прву сталну енглеску
колонију у Северној Америци.
1977. У Паризу у 53. години
умрла грчка оперска певачица
Марија Калас.
17. септембар
1665. У Лондону избила епи
демија куге у којој је умрло око
70.000 људи.
1787. Делегати 12 од тада
шњих 13 држава САД потписа
ли устав САД. Уз касније дода
те амандмане тај устав и сада
на снази, као најстарији важе
ћи устав у свету. У њему први
пут примењена идеја францу
ског филозофа Монтескјеа о
подели власти на законодавну,
извршну и судску.
18. септембар
1851. Изашао је први број аме
ричк ог дневн ик а “Њујорк
тајмс”, који је основао Хенри
Џервис Рејмонд.
1970. Амерички певач и најчу
венији рок гитариста 20. века
Џими Хендрикс умро је у 27.
години од прекомерне дозе
дроге.
19. септембар
1888. Прво светско такмичење
за избор најлепше жене одр
жано у белгијској бањи Спа.
Прва званично најлепша жена
на планети постала осамнае
стогодишња Креолка из Гваде
лупе Берта Сукаре.
1985. У главном граду Мексика
Сијудад Мексику и околини у
земљотресу погинуло 12.000,
повређено 40.000 људи.
20. септембар
357 п.н.е. Рођен је краљ Алек
сандар Велики, један од најве
ћих војсковођа свих времена.
Његова   империја простирала
се од Индије преко Персије и
Мале Азије до Грчке и Македо
није.
1934. Рођена италијанска
филмска глумица Софија
Шиколоне, позната као Софија
Лорен.
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HOROSKOP
ОВАН: Очекује вас
пуно састанак а и
ком ун ик ац ије
са
сарадницима. Нажа
лост, многи састанци биће
одложени, а одржани неуспе
шни или чак прекинути. Присут
на је могућност уласка у љубав
ни троугао. Што се тиче здра
вља могући проблеми везани
за главу и гениталије.
БИК: Пред вама је
недеља повећаног
обима посла и   при
том вас очекују и
тешкоће. Бићете присиљени да
уложите више труда у пословну
сферу. На пољу љубави нема
неких значајнијих промена. Нај
боље да контролишете љубо
мору јер је сувишна и може
покварити однос без потребе.
Причувајте дисајне органе.
БЛИЗАНЦИ: Задо
вољни сте ситуаци
јом на послу. Ефика
сно сте организова
ни,   посвећени обавезама и
одрађујете их на одговоран
начин. Када је љубав у питању
отворени сте за улазак у љубав
ни троугао без обзира да ли сте
слободни или заузети. Имате
утисак да сте физички јаки и
отпорни, али су дисајни органи
угрожени.
РАК:
Током ове
недеље бићете или
на састанцима, теле
фонској вези или
испред екрана пишући мејл.
Главни задатци су прављење
нових планова, успостављање
договора и нове сарадње. Уко
лико сте слободни или у вези
чека вас динамичан однос са
новим   односно   текућим парт
нером. Када је здравље у пита
њу најбоље да поведете рачуна
о исхрани.
ЛАВ: Пред вама је
мал о
неп овољ ан
период током којег
нећете успети да
нађете заједнички језик са
сарадницима нити да решите
пословне проблеме. Генерално
сте сви, без обзира на статус у
мањој или већој мери незадо
вољни емотивном сфером.
Могућ је бол у костима.
ДЕВИЦА: Коначно
у с п о с т а в љ а т е
сарадњу са сарад
ницима и јако сте
задовољни због тога. Очекива
ња су прилично висока. Област
љубави поседује потенцијал,
али нисте у ситуацији да га
иск ористите због превише
пословних обавеза. Друга поло
вина не схвата на најбољи
начин ваше понашање и мисли
да је игноришете. Циркулација
је лоша.

ВАГА: Задовољни
сте како се посао
одвија, сарадњом са
колегама и финанси
јама. Када је љубав у питању
могућности су бројне. Ако сте
слободни упознаћете особу која
оставља одличан утисак, ако
сте у вези уживаћете са партне
ром. Здравље је осетљиво и
потребно је повести рачуна о
дисајним органима.
ШКОРПИОН: Упркос
пов ећ ан ом
броју
обавеза одлично се
снал аз ите.
Добар
сте организатор, брзо разми
шљате и делате, тако да ће све
бити одрађено максимално
професионално. Љубавна сфе
ра је специфична у смислу
могућности уласка у љубавни
троугао, осим ако сте у браку.
Када је здравље у питању осе
тљиве су гениталије и бубрези.
СТРЕЛАЦ: На послу
вас очекују тешкоће
које ће вас мотиви
сати да уложите
додатни труд што ће уродити
плодом. Уколико сте слободни
коначно упознајете особу која
оставља одличан утисак, али је
заузета. У случају да сте заузе
ти у односу постоји доза љубо
море и лоше комуник ације.
Причувајте дисајне органе.
ЈАРАЦ:
Добијате
нову пословну пону
ду која не оставља
повољан утисак да
сте склони да је одбијете. Уко
лико сте слободни очекује вас
ново познанство. Уколико сте
заузети имате друга интересо
вања: може вас занимати тајна
веза уколико сте у вези или
финансије, уколико сте у браку.
Нервозни сте и потребан вам је
одмор.

Crkveni
kalendar
Среда, 14. (1) септембар
Преподобни Симеон Столпник;
Црквена Нова година
Четвртак, 15. (2) септембар
Свети мученик Мамант; Свети
Јован Посник, Патријарх цари
градски
Петак, 16. (3) септембар
Св. свештмученик Антим; Свети
Јованикије, Први Патријарх
српски
Субота, 17. (4) септембар
Св. свештмуч. Вавила; Св. про
рок Мојсај Боговидраг; Св Петар
Дабробосански; Преп. Стефан
Троношац
Недеља, 18. (5) септембар
Свети пророк Захарија и Света
праведна Јелисавета
Понедељак, 19. (6) септембар
Чудо Светог Архангела Михаи
ла; Свети мученик Евдоксије
Уторак, 20. (7) септембар
Свети мученик Созонт (Прет
празништво Рођења Пресвете
Богородице)

Уштипци
од кромпира
Потребно: 2 кромпира, 1 јаје,
50 грама брашна, 1 децилитар
млек а, 40 грама маргарина, 1
кашика струганог сира, со, бибер.

ВОДОЛИЈА: Очекује
вас почетак новог
пословног пројекта.
Како је од друштве
ног значаја бићете пред очима
јавности и у контакту са пред
ставницима медија одлично
ћете се снаћи. Незадовољни
сте емотивном сфером, а једи
но уколико сте у браку однос је
задовољавајући. Потребно је
да поведете рачуна о исхрани.

Припрема: Ољуштен кромпир
скувати у сланој води. У посуди
размутити јаје, па додати брашно,
пазећи да се не праве грудвице,
сипати млако млеко, додати стру
гани сир, посолити и побиберити
по укусу. Охлађен кромпир пропа
сирати и помешати са брашном и
јајима. Све добро промешати са
виљушком да се добије кремаста
маса. Маргарин загрејати у тига
њу на умереној ватри и убацити
две до три кашике теста, подаље
једну од друге. Пржити неколико
минута, па окренути на другу
страну. Служити топле.

РИБЕ: Успешно пли
ват е
пос ловн им
вод ам а.
Имат е
добру интуицију на
коју се ослањате. Када је
љубав у питању прилично сте
пасивни. Иако вас неко занима
ништа не радите по питању
успостављања контаката. Уко
лико сте заузети партнер је
нерасположен. Могући пробле
ми са стомаком. Немојте се на
своју руку лечити.

• Легла ми плата, али
имам осећај као да је
неко већ спавао са њом.
• Депресија у Србији је
када се више не радујете
ни туђој несрећи.
• Права жена никада не
вара мужа, али се често
каје што није.
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ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
РУМА

„Хајде да
срушимо зидове“

ДРУШТВО

14. SEPTEMBAR 2022.

ИЗЛОЖБА У ЗАВИЧАЈНОЈ КУЋИ У ШИМАНОВЦИМА

На трагу светлости

Петодневном посетом наставника из
Италије и Шпаније ОШ „Змај Јова Јовано
вић“ у Руми започела је конкретна реали
зација пројекта Еразмус+ „Хајде да сру
шимо зидове“. Овај пројекат је значајан
по томе што први пут укључује мобилност
ученика у инклузији и то из основних шко
ла.
То до сада није била пракса и „Змајева“
школа је прва којој је такав пројекат одо
брен у оквиру програма Еразмус+.

Са отварања изложбе „На трагу светлости“

Маја Хупик је наставница енглеског
језика и координаторка овог пројекта која
каже да су се, после онлајн конференције
у Бону, повезали са колегама из Италије и
Шпаније и почели да раде на пројекту
који је потом и одобрен. Конкретно, овај
пројекат подразумева мобилност осморо
„Змајевих“ ученика и два наставника која
ће ићи у Италију, после тога ће деца из
Италије и Шпаније доћи у Србију и потом
деца иду у Шпанију.
Свака мобилност подразумева путова
ње од седам радних дана, пет у школи и
два дана која су предвиђена за путовања.
– Основни циљ је да деца у инклузији
добију прилику да виде како њихови
вршњаци у другом срединама живе и да
касније деле та искуства са својим друго
вима, истиче наставница Маја Хупик.
Мигел Рецио је наставник у средњој
школи у Мадриду, а предаје техничке и
информатичке предмете. Овде у румској
школи се припремала агенда посете
шпанском граду Алкала де Енарес и ита
лијанском граду Тренту. Мигел Рецио
каже да ће ученици из Руме имати прили
ку да обиђу Мадрид, као и град Алкала де
Енарес, где је рођен славни Сервантес и
у којем се налази школа партнер у овом
пројекту. 
С. Џ.

Мајстори фотографије из целе Србије
окупили су се у недељу, 4. септембра, у
Шимановцима на другом Фото сафари
ју „Шимановци 2022“, у оквиру којег је у
Завичајној кући отворена изложба фото
графија „На трагу светлости“. Организа
тор изложбе је Фото савез Србије који
је, у сарадњи са Фото клубом Београд и
Фото клубом Шимановци, а уз подршку
Општине Пећинци и Туристичке органи
зације општине Пећинци, шимановачкој
публици приказао радове чланова Саве
за који су добили највиша признања на
значајним домаћим и међународним
изложбама током претходне године.
На отварању изложбе, фотографе и
публику поздравили су заменик пред
седника Општине Пећинци Зоран Вој
кић, председник Савета месне заједни
це Шимановци Александар Мандић и
председник Фото савеза Србије Брани
слав Бркић, као и фотограф Фото клу
ба „Шимановци“ и Фото клуба „Београд“
Слободан Чавић по чијим речима је
изложба „На трагу светлости“ репрезен
тативна смотра аматерског фотограф
ског стваралаштва, која треба да подржи
и афирмише како саму фотографију тако
и њене ауторе.
– Изложба „На трагу светлости“ је једна
од највећих изложби Фото савеза Србије
која се организује једном годишње и то у
већим градовима, тако да смо ми заиста
почаствовани што је ове године и шима
новачка публика у прилици да види 60
фотографија награђених аутора, рекао
је Чавић и додао да је изложба отворе

на у Завичајној кући до краја месеца,
након чега следи отварање нове постав
ке поводом овогодишњег Фото сафарија,
такође под патронатом ФСС.
Други Фото сафари започео је раније
током дана окупљањем преко 90 учесни
ка у Шимановцима, да би се затим уче
сници упутили ка Специјалном резерва
ту природе „Обедска бара“ и Етно кући
„Путник“ у Купинову, где их је дочекала
Љубица Бошковић, директорка Тури
стичке организације општине Пећинци,
која им је пожелела добродошлицу.
Чавић додаје да Фото сафари има
велики значај за промоцију општине
Пећинци, јер се окупљају фотографи из
целе Србије и Републике Српске, који
својим објективима, како је рекао, на
оригиналан начин остављају неизбрисив
траг о природним и културно -  историј
ским лепотама пећиначке општине.
– Наш Сафари је оцењен као један од
најбоље организованих и садржајних у
Србији. Трудимо се да максимално испо
штујемо све што договоримо, а велику
помоћ имамо од Месне заједнице Шима
новци, Општине Пећинци, ТО општи
не Пећинци. Сви заједно се трудимо
да будемо прави домаћини, онако како
само Сремци умеју“ – изјавио је Чавић,
и захвалио се Удружењу жена „Шима
новчанке“, ФД „Искон“ и ДННТ „Купиник“,
члановима Удружења за неговање ста
рих заната и вештина „Бели Орлови“,
као и свим моделима који су се саврше
но уклопили у природне лепоте Обедске
баре, Купинова и Шимановаца. 
С. Ђ.

Rundek & Ekipa у Сремској Митровици
Darko Rundek & Ekipa наступиће у
недељу, 18. септембра у 20:30 часова на
Житном Тргу у Сремској Митровици.
Концерт организује Удружење за промо
висање културе и уметности Art Front уз
подршку Града Сремска Митровица.
Art Front, ново удружење грађана
Сремске Митровице има за план реали
зацију активности везаних за промоцију
културе и друштвено активног начина
живота у малом, уснулом граду војвођан
ске провинције. Иницијални одбор орга

низације је одабрао концерт Дарка Рун
дека као прву промотивну активност Art
Frontа, која би требала да упозна грађа
не Сремске Митровице са оснивачком
идејом, као и плановима удружења.
Удружење за сада броји око 30 Мит
ровчана који имају намеру да унапреде
културни и уметнички живот у свом
граду и омогуће својим суграђанима
приступ садржајима који су до сада
били недоступни. Осим тога, један од
циљева организације је и подизање еко

лошке свести у заједници, те није слу
чајно да је баш Рундек, чувени еколош
ки активиста и борац за заштиту живот
не средине одабран да својим при
суством представи ово новоформирано
удружење граду.
Из Art Frontа поручују да је ово само
први у низу догађаја које ће удружење
организовати у Сремској Митровици у
наредном периоду, а вести о активност
има се могу пратити на Facebook и Insta
gram профилима удружења.

