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Darko Rundek
u Sremskoj
Mitrovici
odr`ao
koncert
za pam}ewe

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

„Српска Кападокија“
све извеснија

Обележен Светски дан прве помоћи

Под слоганом „Учимо да
помажемо целог живота“
Црвени крст Пећинци обе
лежио је Светски дан прве
помоћи. Указујући на значај
сталног обнављања зна
ња из прве помоћи и усва
јања нових техника којима
се указивањем неодложне
помоћи спашавају животи
људи, Црвени крст Пећинци
13. септембра организовао
је јавни час.
Том приликом волонтер
Црвеног крста др Милош
Михић одржао је јавни час у
Основној школи „Слободан
Бајић Паја“ у Пећинцима
за ученике четвртог разре
да, током којег су и ученици
могли да учествују у демон
страцијама
спровођења
мера оживљавања.
Како нам је рекла Гор
дана Коњевић, секретар
пећиначког ЦК, Светски дан
прве помоћи обележавају
организације Црвеног крста
низом активности којима је
циљ да се широј јавности
скрене пажња на важност
познавања начина хитног
деловања у ситуац
 ијама
где је некоме повредом или

Имали смо прилику
да видимо како изгледа
целокупна процедура, од
трансфера, до летења
балоном. Ми се надамо
узвратној посети за десе
так дана и надамо се да
ћемо већ у јуну следеће
године имати прилику да
летимо балонима изнад
Крчединске аде, иста
као је Милан Богојевић,
директор Туристичке
организације општине
Инђија

Делегација Туристичке организације
општине Инђија, предвођена директо
ром Миланом Богојевићем, недавно
је боравила у званичној посети обла
сти Кападокија поводом успоставља
ња сарадње са партнерима из Турске
и формирања „Српске Кападокије“ у
Инђији.
Током боравка за представнике
ТОО Инђија организован је састанак
у Амбасади Републике Србије у Анка
ри. Домаћин је био амбасадор Зоран
Марковић, а разговори су се водили са
власником највеће компаније у обла
сти летења балоном у Турској Kaya
balloons као и са саветником амбаса
дора и некадашњим председником
асоцијације турских туристичких аген
ција.
У оквиру другог дана боравка инђиј
ска делегација је посетила Кападо
кију где је организован састанак са
градоначелником града Ургуп, Актурк

20 балона биће подигнуто изнад Крчединске аде

Мехметом. Делегација је потом прису
ствовала и презентацији лета, посети
ла фабрику балона, центар за њихово
одржавање и центар за обуку пилота,
како би се сагледала комплетна про
цедура и неопходна логистика, као и

Посета представника ТОО Инђија Кападокији

могућности имплементације истих на
територији општине Инђија.
– Имали смо прилику да видимо како
изгледа целокупна процедура, од тран
сфера до летења балоном. Ми се нада
мо узвратној посети за десетак дана и
надамо се да ћемо већ у јуну следеће
године имати прилику да летимо бало
нима изнад Крчединске аде, истакао је
Милан Богојевић, директор Туристичке
организације општине Инђија.
Он је додао да би подизање око 20
балона изнад Крчединске аде могло да
буде највећа туристичка атракција, не
само у Инђији, већ у читавом регион
уу
2023. години.
– У плану Туристичке организације
општине Инђија за наредну сезону је и
набавка адекватног катамарана којим
би се туристи превозили од Крчедина
до Крчединске аде. На овај начин успе
ли би у потпуности да обликујемо један
занимљив излет и добијемо потпуно
нови туристички производ конкурентан
и на међународном тржишту, истакао је
Богојевић.
М. Ђ.

Јавни час у Основној школи „Слободан Бајић Паја“

стањем угрожен живот.
– Ове године, позвана су
деца да започну са учењем
једноставних техника прве
помоћи, одрасли да стече
на знања и вештине обна
вљају и проширују током
живота, као и старији одра
сли грађани којима се, буду
ћи да су рањива категорија
становништва, препоручује
да обрате пажњу на ране

знаке потенцијално опасних
стања и примене превен
тивне мере заштите. Прва
помоћ представља једну од
централних области дело
вања Црвеног крста свих
земаља. Уз препоруку да
учење прве помоћи буде
целоживотна активност за
становништво свих узраста,
акценат је, такође, стављен
на доступност обуке, јер је

познавање вештине неод
ложне помоћи драгоцено за
све, рекла нам је Коњевић.
Она додаје, да је део обе
лежавања овог важног дана
посвећен едукацији станов
ништва и реаговању прили
ком наглог срчаног застоја
која се спроводи у оквиру
кампање „Живот у твојим
рукама“.
С. Ђ.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

П

Одсуство стида
и умишљени елитизам

омињући драматично непомир
љиве за и против шетње Еуро
прајда, председник Србије
Александар Вучић је укорио „и једне,
и друге”, односно и оне који су покре
нули нацију да се бучно успротиви, и
оне који су у шетњи Еуропрајда виде
ли идеал слободе. Ми се боримо да
сачувамо суверенитет земље, мир и
економију, река је, отприлике, пред
седник, а њима је једна шетња главни
проблем односно главни циљ.
Ма колико било разумно, председ
ника нису чули. Ови означени као
„једни” нису послушали председника,
јер сматрају да оправдана национал
на фасцинација угроженошћу сувере
нитета земље не укида бригу за очу
вање породице и идентитета нације.
Разуме се, нико озбиљан неће уствр
дити да је председник под „једнима”
видео и српског патријарха, а баш је
патријарх залегао против Еуропрајда
и, успут, покренуо лавину сумње да се
„испод радара” идеологија хомосексу
ализма подмеће чак и у школске
уџбенике.
Ови које је председник означио као
„друге” нису се ни осврнули на његову
тврдњу да шетње неће бити. Иако су
„шетали” пар стотина метара, парком,
од Уставног суда до стадиона на
Ташмајдану, носили су велико платно
са инаџијским натписом „шетамо и
шетаћемо”.
Након критичног дана међународ
ног фестивала хомосексуалаца Еуро
прајд, српска премијерка се захвали
ла грађанима Србије и становницима
Београда јер су показали своју толер
нцију, разумевање и бригу према
држави. „Имали смо дан који је проте
као без већих инцидената, и ја сам на
то поносна. Захваљујем се пре свега
припадницима МУП-а и безбедносних
агенција, који су и најмање инциденте
решили у складу са законима Србије.
Данас је било ангажовано 5200 при

падника МУП-а. Имали смо два суко
ба а полиција је решила проблем и
обезбедила да се ти инциденти даље
не шире”, рекла је отприлике премије
рка Ана Брнабић на крају критичног
дана европског фестивала хомосек
суализма.

Српс кој
прем иј ерк и
ваља рећи да је подржа
вамо због њене посвеће
ности послу, патриотизма
и личне храбрости, због
њених људских врлина и
особина које обухватају и
њену декларисану сексу
алност, али се та подр
шка не протеже до евен
туа лн ог
охраб ривањ а
хомосексуалног покрета
на акције безобразлука
умиш љен ог елит изма.
Стављањем свог безо
бразлука и бестидности
изнад егзистенцијалних
проблема Србије само по
себи доказује да покрет
није добродошао ако зах
тева место елите у људ
ској сексуалности
Српска премијерка је живи и нео
спориви доказ да у Србији једнаку
шансу са осталима имају грађани
друкчије сексуалности. Она је обзна
нила своју од бога дату природу, и по
трећи пут постала премијер. Шта
више, њена посвећеност послу,
патриотизам и лична храброст учини

ли су је вероватно другом личношћу
по популарности у Србији.
„До сада је било много догађаја у
оквиру Еуропрајда, а није се десио ни
један већи инцидент. То довољно
говори о нашим грађанима. То је за
мене права слика Београда и Србије”,
каже премијерка.
Нажалост, то је слика и међународ
ног хомосексуалног покрета који се не
задовољава интимношћу своје сексу
алности, дате од природе, од бога, и
не пристаје на ограничења пристојно
сти и оног благословеног стида који
прати интимне односе двоје људи
различитог пола, па и хомосексуала
ца. Овај покрет захтева афирмацију,
захтева место изузетности у породич
ном и друштвеном моралу, захтева,
ни мање ни више, елитно место у
поретку моралних вредности!
Безобразлук и непристојност уобра
женог елитизма, то је оно што ирити
ра традиционалну културу, темељно
ослоњену на божански феномен сти
да у сексуалности.
ремијерки ваља рећи да је
подржавамо због њених људски
врлина и особина које обухвата
ју и њену декларисану сексуалност,
али та подршка не одухвата евенту
ално охрабривање хомосексуалног
покрета на акције безобразлука уми
шљеног елитизма. Стављањем свог
безобразлука и бестидности изнад
егзистенцијалних проблема Србије
покрет, сам по себи, доказује да није
добродошао ако захтева место елите
у људској сексуалности.
Нека им наша премијерка каже,
иако зна да ће је прогласити за издај
ника покрета, да је ово бесумње без
божан народ који на свој начин тражи
бога и верује да је онај благословени
стид некакав знак да постоји онај кога
траже и верују да ће га или срести
или уобразити. Што у основи значи
исто.

П
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УКЉУЧИВАЊЕ МИТРОВЧАНА У ФОРМИРАЊЕ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ЗА ИДУЋУ ГОДИНУ

Наставак партиципативног
буџетирања
Пројекти би требало да буду од општег интереса, зато
је важно да наведу који се ефекат постиже реализаци
јом њиховог предлога, рекао је Урош Веселиновић,
помоћник градоначелника
До 23. септембра грађани Сремске
Митровице и припадајућих села имају
прилику да предложе пројекте локалној
самоуправи, за које сматрају да би тре
бало да буду финансирани и реализова
ни идуће године. Детаљи о овогоди
шњем партиципативном буџетирању
саопштени су 13. септембра у Градској
кући, на конференцији за новинаре.
– Законска је обавеза да укључимо
грађане у процес израде буџета за
наредну годину. Сви они могу да доста
ве предлоге пројеката, којима ће решити
неки проблем у средини где живе и
раде. Пројекти би требало да буду од
општег интереса, зато је важно да наве
ду који се ефекат постиже реализацијом
њиховог предлога. Стручне службе Гра
да Сремска Митровица ће израдити тех
ничку документацију, изјавио је Урош
Веселиновић, помоћник градоначелника
за инвестиције, локални и економски
развој.
Предлози се могу предати у Градском
услужном центру и путем имејла biram

staf in ans ir am@2023srems kam it rov ic a.
org.rs
По истеку рока за предлагање проје
ката, биће формирања комисија, која ће
одабрати пет најбољих пројеката. Они
ће бити објављени, а грађани ће се изја
шњавати о њима и гласати путем анке
те. Како би ове активности приближили
свим грађанима у Митровици и селима,
надлежни ће им упутити обавештења на
кућну адресу.
– У наредном периоду ћемо направи
ти уговор са неким од комуналних пред
узећа и уз рачуне ће бити достављена
информација домаћинствима. Волели
бисмо да то буду пројекти у чију се реа
лизацију могу и сами грађани укључити.
Врло често они знају боље од нас шта
им недостаје у околини, додао је Весе
линовић.
Партиципативно буџетирање је за ову
годину предвидело постављање еколо
шких семафора, чија је реализација је у
току. У ранијем периоду су то били јавни
тоалет и дечја игралишта, што је, тако

Урош Веселиновић

ђе, спроведено у дело. Грађани су гла
сали 2020. године за решење питања
канализационе мреже у Лаћарку. Како
нам је потврђено у локалној самоупра
ви, тренутно се ради на документацији,
како би путем пројекта „Чиста Србија“,
код Министарства грађевинарства, сао
браћаја и инфраструктуре и овај захтев
био реализован у складу са вољом гра
ђана.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

ПОВОДОМ ДАНА СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ
У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

Млади осликали кеј у бојама заставе

У сусрет Дану српског јединства, слободе и националне
заставе, који се обележава 15. септембра, млађе категорије
Фудбалског клуба „Подриње“ су изразиле жељу да поправе
осликану заставу на савском кеју, која је први пут урађе
на пре око три године. Савет Месне заједнице Мачванска
Митровица се обратио Граду Сремска Митровица са том
молбом, што је локална самоуправа са задовољством при
хватила и обезбедила материјал за ту активност.
– Месна заједница је помогла тако што смо обезбедили
храну и пиће омладинцима, за време њиховог ангажовања.
Идеја потиче од деце и то је оно што би празник требало
да пробуди код грађана – свест шта нам значи застава и
шта значи за Србију, изјавио је председник Месне заједни
це Мачванска Митровица, Милош Ковач.
Млади су осликали заставу у дужини од око седамдесет
метара и висине око два метра.
– Другари и ја смо се окупили како би офарбали заста
ву на кеју, која је нама врло значајна. Сви другари из Фуд
балског клуба „Подриње“ носе препознатљиве мајице клу
ба, који је недавно обележио и стогодишњицу постојања.
Удружили смо се да урадимо овај посао, због нашег народа
који је увек ту када нам треба. Желимо да се ове боје лепо
виде и да знају сви колико нам оне значе као клубу, рекао
је шеснаестогодишњи Урош Ђуричић. 
А. Д.
Фото: Б. Т.

Млади у акцији осликавања

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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ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА У НОВОМ ПРОСТОРУ

Писана реч је
одржала наш народ

Једна од најлепших и нај
препознатљивијих зграда у
Руми, зграда бившег Дома
ЈНА и Дома војске, после ком
плетног реновирања је свеча
но отворена и од 19. септем
бра је то званично објекат у
којем ради Градска библиоте
ка „Атанасије Стојковић“.
Комплетним реновирањем
зграда је добила изглед гото
во исти какав је имала давне
1912. године када је први пут  
и отворена.
Овој свечаности су прису
ствовали Маја Гојковић, мини
старка културе и информиса
ња, Драгана Мил ошевић,
покрајинска секретарк а за
културу, јавно информисање
и односе са верским заједни
цама, Цубота Тецуја, савет
ник у Амбасади Јапана и број
ни други гости.
– Ово је важан дан за овај
град, за библиотеку, за читаву
културну сцену овог дела
наше земље. Јачање културе
читања, повећање смештај
ног простора и програмске
целине библиотека битан су
део културне политике који
спроводи ресорно министар
ство културе и информисања
на чијем сам челу. Верујемо
да ће ова зграда Градске
библиотеке дати  нови импулс  
културном животу вашег гра
да. Реконструкцијом и обно
вом овог места ви сте учини
ли значајан корак у заштити
књижевног фонда и спасава
њу од пропадања објекта који
има не малу архитектонску
вредност, истакла је у свом
обраћању Маја Гојковић, која
је додала да је један од основ
них задатак а афирмација  
читања.
Јер управо је писана реч
одржала наш народ и у најте
жим тренуцима и зато је јако
важно да храмови књиге,ка
кав је овај у Руми буду аде
кватно опремљени.
Драг ан а
Мил ош ев ић,
покрајинска секретарк а за
културу, јавно информисање
и односе са верским заједни
цама је изразила задовољ
ство да је овај објекат, готово
потпуно девастиран, забли
стао у старом сјају за само
годину дана.
– Оно што је такође понос
јесте да је пробуђена коначно
свест Републике, Покрајине

Обилазак библиотеке

али и локалних самоуправа,
свест о значају културе. Упра
во са оваквим капиталним
инвестицијама и са снажним
амбицијама локаних самоу
права, у томе ћете имати
апс олутно нашу подршку,
поручила је Драгана Милоше
вић.
Предс едн иц а
Опш тин е
Александра Ћирић је подсе
тила да се Рума, као мулти
конфесионална средина, од
самог основања 1746 године

Градска библиотека

у истом облику развијала и у
области културе.
– Остало је забележено да
је једна од првих српских
читаоница у Срему била
Српска касина основана дав
не 1881. године, а након Дру
гог светског рата у новој југо
словенској држави 1949.
године у нашем граду је
основана прва јавна народна
библиотек а чије су услуге
биле доступне свим грађани
ма без ограничења, подсети

ла је председница Ћирић.
После више од седам деце
нија проведених у објекту који
је све мање одговарао како
растућем библиотечком фон
ду, тако новим потребама
читалаштва, Градска библио
тека је добила нову преуређе
ну зграду.
– Општина Рума намерава
да створи све потребне усло
ве за развој и промоцију кул
туре. Желимо да оправдамо
свој рад, да будућим генера
цијама оставимо здраве и
добре основе за даљи развој
културе, поручила је Алексан
дра Ћирић.
Комплетна реконструкција
овог објекта вредела је 105
милиона динара, а захваљу
јући значајном простору омо
гућиће унапређење и проши
рење делатности Градске
библиотеке „Атанасије Стој
ковић“ у Руми.
У програму за отварање
новог прос тор а Градс ке
библиотеке су учествовали
квартет „Билитис“ и познати
глумац Небојша Миловано
вић.
После програма Маја Гојко
вић, Драгана Милошевић и
Александра Ћирић су обишли
новоотворени објекат, а мини
старка Гојковић и покрајинска
секретарк а Мил ошевић су
добиле и чланске карте Град
ске библиотеке. С. Џакула
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25. СЕДНИЦА СО ИРИГ: УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА, КАО И ИЗВЕШТАЈ
О ШЕСТОМЕСЕЧНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ

Више новца у општинској каси

Измена важеће одлуке о буџету општине Ириг предлаже се,
између осталог, због прилива трансферних средстава из буџе
та Републике и АП Војводине. То су средства за одобрене про
јекте за које је општина конкурисала, а за које је потребно обез
бедити сопствено учешће, истакла је Мирјана Бабић, шеф Слу
жбе за финансије и буџет
Други ребаланс буџета
Општине Ириг усвојен је на
седнициСОИригкојајеодр
жана 13. септембра. По дру
гом ребалансу се приходи и
примања усклађују са изда
цима и расходима на вишем
нивоу,арадисеошестмили
она динара, тако да се овим
ребалансом буџет утврђује
на820.816.500динарабуџет
ских прихода и расхода и из
додатних извора у износу од
373.347.470 динара, дакле
укупно1.194.163.970.
– Измена важеће одлуке о
буџетуопштинеИригпредла
жесезбогпотребепрераспо
деле средстава, повећањем
или смањењем апропријаци

јауоквирусвакогкорисника,
као и прилива трансферних
средставаубуџетопштинеиз
буџетаРепубликеиАПВојво
дине.Тајприливјезаодређе
непројектезакојејеопштина
конкурисала и добила сред
ства, а за које је потребно
обезбедити сопствено уче
шће у општинском буџету.
Други разлог је расподела
буџетског суфицита који је
утврђенодлукомозавршном
рачунубуџетаОпштинеИриг
за 2021.годину, истакла је
МирјанаБабић,шефицаСлу
жбезафинансијеибуџет.
Подсетимо, први ребаланс
буџета Ирижани су радили
25.мајаипослетогребалан

сабуџетјебио1.187.765.929
динара.
Наовојседнициодборници
су једногласно размотрили и
усвојили извештај о изврше
њу општинског буџета за
првих шест месеци текуће
године.
Упрвихшестмесециоства
рење планираних прихода и
примања буџета, заједно са
пренетимнеутрошенимсред
ствима износи 40 процената,
односно 473 милиона дина
ра.Порезнадоходак,добити
капиталне добитке је оства
ренсаоко94милионадина
раили46проценатауодносу
наплан.Одовогизносанај
вишејенаплаћенопорезана

Мирјана Бабић

зараде, скоро 68 милиона
динара.
Приходиодпорезанаимо
вину износе 70,7 милиона
или 43 одсто у односу на
план,анајвишејенаплаћено
порезаимовинуодобвезника
којиневодепословнекњиге.
Трансфери од других нивоа
властиизносе147,8милиона
динара што је четвртина од
планиранихзаовугодину.

МАЛА РЕМЕТА: КОМПЛЕТНО АДАПТИРАНА ЗГРА ДА МЗ И ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА

За ловце и све остале ...

У Малој Ремети су у првој
половинисептембрареализо
вани додатни радови на згра
диМеснезаједницеиЛовачког
друштва „Фазан“ којим је овај
објектаикомплетнозавршени
реновиран.Тидодатнирадови
сусеодносилинабетонирање
дела дворишта, постављање
надстрешнице и капије, али
јесазиданироштиљкојимогу
дакористеловци,каоиљуди
који организују прославе у
просторији објекта намењеној
заокупљањаграђана.
Наовајначин,последугого
дишњегпропадања,овајобје
катјепотпунореновираназа
тојеиришкаопштинаопреде
лилаоко900.000динара.
Ти радови су подразумева
ли постављање новог крова,
фасаде, унутрашњих зидова,
нове електричне инсталације,
санитарног чвора, сређивање
подрума...
–Уовакореновиранојзгра
ди сада се налази комплетно
уређена већа сала од 50 ква
дратних метара, канцеларија

МЗ, просторија Ловачког дру
штва, кухиња, а додатно смо
поставили надстрешница и
бетонирали део дворишта и

капију. Нађи суграђани сада
ову уређену просторију кори
сте за организовање својих
прослава, а могу је користити

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

бесплатно, рекао је за наше
новине Драган Милошевић,
председник савета МЗ Мала
Ремета.
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Истовремено, расходи и
издаци у овом периоду су
износили око 313 милиона
динара, што је 26 одсто од
планираних расхода. Про
грам комуналне делатности
је остварен са 48 одсто, про
грам развој туризма са 32
процента, а програм органи
зације саобраћаја и саобра
ћајне инфраструктуре са 31
одсто у односу на план, нај
више за реконструкцију Гре
бенског пута на Фрушкој гори.
Значајна су остварења и код
предшколског образовања и
васпитања, као и основног
образовања. Ипак, проценту
ално, највише је утрошено за
здравствену заштит у, 64
одсто од планираних сред
става.
Поред ове две изузетно
битне тачке, јер од реализа
ције буџета зависе комплетне
активности у иришкој општи
ни, одборници СО Ириг су
донели и одлуку да се мењају
поједине одредбе одлуке о
додели годишњих награда за
најбоље студенте, одлуку о
мрежи ДУ „Дечија радост“ у
иришкој општини, као и про
грам одржавања јавних зеле
них површина за текућу годи
ну.
С. Џакула

ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

Реконструкција
Дома културе

Обилазак Дома културе

Дом култ уре у Доњим
Петровцима реновиран је
средствима које је обезбеди
ла локална самоуправа тако
да је поново постао место
окупљања и културних деша
вања у овом селу.
Наиме, румска општина се
определила да сваком селу
помогне да се реши неки од
проблема његових житеља,

наравно у складу са могућно
стима.
– Издвојили смо средства
из нашег буџета за рекон
струкцију овог објекта Дома
културе, урађени су молерски
радови, санација кровне кон
струкције, комплетно је ура
ђена реконструкција ове
сале, али је и окречена фаса
да Дома културе. Вредност

КРЧЕДИН

Изградња новог бунара
за водоснабдевање

На овај начин су житељи
овог малог иришког села
поново добили место за оку
пљања, али и МЗ боље усло
ве за рад.
С. Џакула
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Беочинска фирма „Технохи
дросфера“ поднела је захтев
за локацијске услове за
изградњу бунара Б5 у Крчеди
ну, чиме се наставља проце
дура за реализацију пројекта
изградње бунара у том инђиј
ском селу. Како је истакао
председник општине Инђија
Владимир Гак, сви законски
кораци до сада предузети
реализовани су у предвиђе
ном року.
– Сугерисао сам Одељењу
за урбанизам да процес изда
вања локацијских услова и
дозволе окончају у најбржем
могућем року. Октобар као
рок за реализацију пројекта,
по свему судећи, биће испо
штован, рекао је Гак и додао:
– Једино што не можемо да
предвидимо су временске
прилике. Све до сада иде сво
јим током, тако да могу бити
задовољан.
Изградња бунара у Крчеди
ну треба да допринесе бољем
снабдевању водом јер, подсе
тимо, током лета долазило је

до вишедневних рестрикција
због чега су мештани незадо
вољни ситуацијом неколико
дана блокирали   главне сео
ске саобраћајнице. Јавно
комунално предузеће „Водо
вод и канализација“ и Општи
на Инђија убрзо су дошли до
решења проблема, расписав
ши јавну набавку за извођача
радова на изградњи будућег
бунара Б5 у Крчедину. Пред
седник општине Инђија у раз
говору са мештанима крајем
јула истакао је да ће радови
на бунару бити окончани у
октобру ове године.
– Крчедин ће добити још
један бунар и тиме ћемо
решити проблем водоснабде
вања за наредних 15 година.
Крчединци су са правом огор
чени и љути јер је тешко бити
без воде по високим темпера
турама. Једино решење је
бушење новог бунара и на тај
начин ћемо решити ову ситуа
цију, рекао је Гак обраћајући
се мештанима Крчедина.
М. Ђ.

радова је 1,5 милиона динара
и сада мештани овог лепог
села поново имају где да се
окупљају, имају место за своје
прославе и за дружење,
рекла је председница Алек
сандра Ћирић која је, заједно
са Душаном Љубишићем,
начелником Општинске упра
ве посетила Доње Петровце
15. септембра.
С. Џакула

Нова пијаца
до јуна
2023. године
Измене на пројекту успо
риле су реконструкцију
Градске пијаце, рекао је на
последњ ем
састанк у
Система 48 председник
општине Инђија Владимир
Гак. Он је додао да ће про
јекат бити реализован, али
да је до измене морало да
дође како би се пројекат
лакше реализовао.
– Очекујемо да ће изме
на пројекта бити окончана
за неколико дана. Када се
тај посао оконча, можемо
да кренемо у расписивање
јавне набавке. Надам се
да ће нова пијаца бити
изграђена до пролећа, нај
касније до јуна наредне
године. Цене грађевинског
материјала и услуга мења
ју се свакодневно, те је и
то један од разлога због
којег је морало да дође до
измена у пројекту изград
ње нове пијаце у центру
града, рекао је Владимир
Гак.
М. Ђ.
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У РУМИ ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Договор око сарадње

Постављање
нове расвете
У Руми су у току, али се најављују и нови
радови, који ће свеукупно допринети враћа
њу старог сјаја градском језгру.
Ради се реконструкција простора Мале
фонтане, уређује се фасада Културног цен
тра, а постојећа расвета на Градском тргу
се замењује новим канделабрима, који ће
боље осветлити трг, али му дати и неки ста
ри „шмек“.
– Рума има елементе развијене средње
европске вароши и ми желимо да таква
опет буде, враћамо Руми тај стари изглед
какав је некад био. Зато смо се одлучили да
поставимо ново лепше, али и јаче осветље
ње у облику лепих канделабра, каже Алек
сандра Ћирић, председница Општине.
Такође, ускоро би требало да се на Град
ском тргу поставе и нове клупе, а планира
но је и детаљно прање трга, односно
чишћење гранитних плоча.
Ово чишћење је било раније најављено,
али је потом одлучено да се оно реализује
по окончању Културног лета, јер се управо
гро програма дешавао на Градском тргу.
То ће бити и прилика да се површина
трга изравна, односно на местима где су
сада те гранитне плоче издигнуте.
Још један од планираних радова на уре
ђењу је и реконструкција Споменика рево
луције по чијим трубама је град и познат.
Осим самог Градског трга, најављено је и
уређење фасада у самом градском језгру,
па је тако скоро затворен позив за стамбене
заједнице у тим објектима да се јаве на кон
курс.
У одлуци за суфинансирање реновирања
фасада до 95 процената вредности радова
су апострофиране три познате грађанске
куће у самом центру града, чији су се стана
ри и јавили на конкурс.
Тако ће се свакако, само зависи да ли
све три у овој години, комплетно обновити
фасаде кућа Критовац, Ристер и Биорац.
Занимљив податак је да су у једном тре
нутку, власници ових кућа били и градона
челници Руме.
С. Џ.

Седница Привредног савета у Градској кући

О актуелној привредној ситуацији у
румској општини, као и проблемима са
којима се суочавају у свом раду разгова
рало се на седници Привредног савета
који је 15. септембра одржан у Градској
кући. У румској општини овај Привредни
савет постоји дужи низ година и контину
ирано функционише, а нови председник
Привредног савета је привредник Влади
мир Радић.
Седници Привредног савета је прису
ствовала и председница Општине Алек
сандра Ћирић која каже да се доста про
блема привредника односи на проблеме
комуналне природе: одвожење смећа,
наплата комуналних такси и отпадних
вода.
– Питали су нас за приступне путеве, за
магистрални цевовод који треба да се
измешта, за проблем отпадних вода,
чишћење цеви -  све су то проблеми који
су решиви и који су у нашој надлежности,
односно наших јавних предузећа. Дакле
које ми можемо и морамо да решимо да
би очекивали добру сарадњу, око које смо

и постигли договор, каже Александра
Ћирић.
Она је најавила и даљу експанзију при
вреде у румској општини, поготово када
се заврши изградња Фрушкогорског кори
дора, као и брзе саобраћајнице Рума –
Шабац - Лозница, па даље према Босни и
Херцеговини. Рума ће постати веома
популарно место за улагање, веома раз
вијен привредни центар, јер ће бити на
раскрсници тих путева.
Најављено је да ће крајем октобра бити
положен и камен темељац за изградњу
нове велике фабрике „Хаитиан“ на Рум
ској петљи.
– Од отварања тог великог гиганта на
територији наше општине, очекујемо да
ће повући читав ланац других производ
њи, али и промена у образовању, стано
вању, па до угоститељства. Такође, жели
мо да створимо једну здраву привредну
климу у којој ће бити здрава конкуренција,
па ће и радници моћи да лобирају за веће
зараде, истакла је Александра Ћирић.
С. Џакула

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ У РУМИ

Започео осми циклус

У румској општини је 19. септембра
започео осми циклус партиципативног
буџетирања, а захваљујући овом процесу
Румљани својим предлозима могу, делом,
да директно утичу на креирање општин
ског буџета.
Грађани могу своје предлоге за пројекте
пријављивати од 19. до 28. септембра.
Ове године акценат је стављен на елек
тронско предлагање пројеката, а пројектне
идеје ће се слати на мејл адресу participa
tivno@ruma.rs.
Упитник за прикупљање пројектних иде
ја се може преузети на званичној презента
цији Општине Рума www.ruma.rs и у две
зграде Општинске управе у Руми: Главна
107 и Орловићева 5, као и у свим сеоским
месним канцеларијама, где ће бити поста
вљене и гласачке кутије у које грађани

могу убацити предлоге.
Сваки грађанин може да предложи коли
ко год жели пројеката, дакле не постоји
ограничење у броју, али би требало да
пројекти буду у интересу свих грађана, као
и да су у надлежности локалне самоупра
ве.
Нема ни финансијских ограничења за
пројекте, али акценат, као и до сада, треба
да буде на микро пројектима од локалног
значаја.
– До сада је кроз седам циклуса „Парти
ципативног буџетирања“ у општински
буџет уврштено 29 различитих пројектних
идеја које су реализоване на више локаци
ја широм румске општине, а за ту намену
издвојено је 139.432.800 динара, каже
Јасмина Стојанац Зорић, шефица Одеље
ња за локални економски развој.

Јасмина Стојанац Зорић

Локална самоуправа позива све грађане
да узму учешће у новом циклусу партиципа
тивног буџетирања, прво предлагањем про
јектних идеја, а после тога и гласањем за
листу одабраних пројеката. Они са најве
ћим бројем гласова ће бити уврштени у
општински буџет за наредну годину. С. Џ.
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НОВИ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ У ПЕЋИНАЧКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

Још сигурнија дијагностика

Предс едн ик
општин е
Пећинци Синиша Ђокић посе
тио је у петак, 16. септембра,
пећиначки Дом здравља, где
су га директорка ове установе
Мирјана Пешић и специјали
ста радиологије Наташа Јере
мић упознале са предностима
новог ултразвучног апарата
вредног непуних пет милиона
динара.
Како нам је рекла директор
ка Пешић средства за купови
ну новог апарата добијена су
на конк урсу Покрајинског
секретаријата за здравство.
– У оквиру овог конкурса
наша установа је од Покрајин
ског секретаријата добила
укупно 9,2 милиона динара,
од којих је недавно купљено
ново савремено комби возило
за транспорт пацијената на
дијализу вредно 4,2 милиона,
а нови ултразвучни апарат
плаћен је 4.980.000 динара,
рекла је директорка Пешић.
Нови ултразвучни апарат
има далеко веће дијагностич
ке могућности од већ постоје
ћих у овој установи, а по речи
ма докторк е Јеремић са
новим апаратом моћи ће да
се ураде неки прегледи који

Председник општине Пећинци Синиша Ђокић у Дому здравља

до сада нису могли да се ура
де, поготово када је у питању
преглед дојке.
– На овом апарату постоји
еластографија, тачније могућ
ност да се нека промена на
дојци одмах оцени као бениг
на или потенцијално малигна.
Такође, предност овог апара
та у односу на претходни је
што смо добили још једну

сонду, која је специфичнија за
дојку и за штитну жлезду. Она
је шира и може да се обухва
ти већа површина приликом
прегледа, чиме се смањује
могућност да се било каква
промена на органу не уочи.
Сам квалитет слике олакшава
посао лекару да јасније види
слику, док су пацијенти сигур
нији у дијагнозу коју овде могу

да добију, нагласила је др
Јеремић.
Председник Ђокић је похва
лио напоре руководства дома
здравља на осавремењавању
опреме и средстава за рад и,
како је рекао, константном
подизању квалитета здрав
ствене услуге на територији
пећиначке општине.
Д. С.

КУПИНОВО

Ове године два археолошка кампа
Протеклог викенда је завр
шен 9. Међународни волон
терски археол ошки камп
„Купиник“ у Купинову, а дола
ском нове групе волонтера
почео је десети археолошки
камп, који је такође међуна
родни. Први археолошки камп
је у Купинову одржан 2013.
године, а други 2015. године.
На прва два кампа волонтери
су радили у дворишту Етно
куће Путник, а од 2016. раде
на средњовековној тврђави
Купиник и у околини тврђаве.
До прошле године су сви
послови били везани за укла
њање инвазивног ратиња које
разара и дестабилизује зиди
не, а од прошле године, када
су почела систематска архео
лошка истраживања тврђаве,
која у сарадњи са Општином
Пећинци спроводи Народни
музеј Србије, волонтери
помажу у радовима на истра
живању.
И ове године организатор
кампова је Удружење „Зелени

Перица Одобашић

поглед“ из Купинова, у сарад
њи са Младим истраживачи
ма Србије, а кампове финан
сирају Министарство омлади
не и спорта и пећиначк а
локална самоуправа. Логи
стичку подршку у организаци
ји кампова пружа Туристичка
организација општине Пећин
ци у чијим просторијама
волонтери бораве.
По речима председник а
Зеленог погледа Перице Одо
башића, на деветом кампу

учествује осам волонтера, од
којих шест из Србије и по
један из Турске и Данске.
– У раду десетог археоло
шког кампа учествоваће десе
так волонтера, од који четво
ро из иностранства – из Тур
ске, Француске и Мексик а.
Волонтери и ове године пома
жу у истраживању, али раде и
на детаљном чишћењу дела
бедема од растиња, које је
такође припрема за даља
истраживања. У сваком слу

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

чају, волонтери су део екипе
која врши истраживање Купи
ник а и ангажовани су на
пословима који нису уже
стручни, али су од значајне
помоћи, каже Одобашић и
додаје да је волонтерски камп
и својеврсна промоција кул
турног и историјског богат
ства нашег краја.
Камп лидер 9. Међународ
ног волонтерског археоло
шког кампа је Ана Радовано
вић, студенткиња електротех
нике која је први пут у Купино
ву и први пут учествује у раду
археолошког кампа.
– Ово што радимо је зани
мљиво и доста смо научили,
и од студената археологије и
од старијих, искуснијих архео
лога. Помажемо колико може
мо, дружимо се и лепо се
проводимо. Свакога дана нау
чимо понешто ново о историји
тврђаве и овог краја. Све у
свему – позитивно искуство,
рекла је Ана.
С. Ђ.
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ОДРЖАНИ 30. ПУДАРСКИ ДАНИ У ИРИГУ

Ириг да буде винска
престоница Србије

На плантажи Мирка Панића

Половином септембра се у Иригу, тра
диционално, организује туристичко – при
вредна манифестација „Пударски дани“,
која је посвећена пудару, чувару виногра
да, али и грожђу и вину, као и развоју
виноградарства. Манифестација је први
пут организована сада већ далеке 1993.
године што значи да је свакако најдуго
вечнија иришка манифестација, а њени
иницијатори су били чланови „Друштва
Ирижана“.
После паузе због пандемије корона
вируса, када је организована у знатно
мањем обиму, ове године одржани су
јубиларни, 30. Пударски дани 15. 16. и 17.
септембра на локацијама у Великом пар
ку и Винској улици.
На жалост, време није ишло на руку
организаторима, али је ипак реализована
већина предвиђених програме, неки од
њих у затвореном простору школа и врти
ћа - они намењени најмлађима.
Отварање ове најдуговечније манифе
стације у иришкој општини је организова
но 15. септембра у Српској читаоници у
Иригу, уз поетско вече „Обећала сам
липи“ песникиње из Сремске Каменице
Јасне Миленовић. Следећег дана је одр
жан Фрушкогорски сајам вина „Пударев
избор“, део везан за најмлађе учеснике
је, како рекосмо, реализован у њиховим
школама и вртићима, док је вече било
резервисано за наступ фолк лорних
ансамбала и концерт „Гравог сокак а“.
Последњег дана Пударских дана пред
ставници локалне самоуправе, организа
тори манифестације и њихови бројни
гости су се окупили на плантажи воћа
Панић.
Све њих је дочекао председник Општи
не Тихомир Стојаковић са сарадницима,

а поред разговора о развоју виноградар
ства у Иригу, била је то касније и прилика
за опуштенију атмосферу уз музику.
– Овде смо се окупили код нашег дома
ћина Мирка Панића, воћара коме захва
љујем на гостопримству. Општина Ириг
има два правца развоја и од тога најве
ћим делом живи, а то су туризам и пољо
привреда. У склопу пољопривреде,

винарства и воћарства је и ова манифе
стација. То тек треба да значајније промо
вишемо, иако се за Ириг и винарство зна
већ двадесетак година. Наравно, ми
желимо да се о томе још више чује и у
наредном периоду планирамо да од Ири
га направимо бренд и да будемо винска
престоница Србије. Пударски дани су
само једна ставка ка остваривању тог

Фијакеријада за Пударске дане

Награде 30. Пударских дана
На Пударским данима у Иригу за нај
боље црвено вино је проглашено вино
из Шућин подрума, најбоље розе вина
је имао подрум Касапски, а бело подрум
Бојчић. Наташа Рогуља је имала најте
жи грозд тежак 1.430 грама, док су за

најлепше штандове проглашени штан
дови Дотлић и Бојчић. Горан и Лука су
припремили најбољи пударски папри
каш, док је за најлепши вински подрум
проглашен подрум ССШ „Борислав
Михајловић Михиз“.
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Винска улица у Иригу

циља, истиче за наше новине Тихомир
Стојаковић.
Покрајина годинама уназад подржава
ову лепу манифестацију, али ове године,
управо јубиларни „Пударски дани“ су ком
плетно финансирани из локалне самоу
праве.
– Помоћ коју нам је Покрајина понудила
преусмерићемо на финансирање неких
других манифестација у селима напе
општине, рекао је председник Стојаковић.
„Друштво Ирижана“ је са својим пред
седником Душаном Пазарским покренуло
манифестацију „Пударски дани“ 1993.
године. Тада је постојала идеја да свако
насељено место у иришкој општини доби
је неку манифестацију, док је Ириг био
предвиђен за одржавање најважније и
најмасовније.
– У почетку нисмо имали подршку ни
општине ни покрајинских структура, „гура
ли“ смо сами, сада је то много другачије.

Пударски паприкаш

Општина стоји иза нас, она је и покрови
тељ манифестације, уз помоћ Покрајин
ског секретаријата за пољопривреду, који
нам је годинама помагао што се тиче
средстава. Буџет „Пударских дана“ је
повећаван сваке године и стигли смо до
четири милиона динара, што није мало,
каже Пазарски.
Он додаје да се кренуло амбициозно,
да то буде и интернационална манифе
стација.
– Међутим, то се ипак свело на манифе
стацију локалног карактера, јер ми смо
свој циљ постигли, за Ириг и винаре се
чуло, а наравно маркетинга никад доста,
истакао је Душан Пазарски који каже да је
јако битно што се у организацију ових
дешавања укључују школе, вртић, активи
жена и удружења из иришке општине и
Срема.
Домаћин дружења у оквиру „Пударских
дана“ био је Мирко Панић, власник велике

СРПСКА ЧИТАОНИЦА

Поетско вече за почетак
Јубиларни Пударски дани, посвећени
виноградарима и вину, али и незаобила
зним пударима који чувају те винограде,
званично су отворени 15. септембра у
Српској читаоници у Иригу. Тада је орга
низовано поестко вече песникиње Јасми
не Миленовић из Сремске Каменице.
Пударске дане је отворио први човек
иришке општине Тихомир Стојаковић, а
присутнима се обратио и познати ири
шки пудар Ђеђа.
Он се том приликом захвалио пред
седнику удружења ,,Друштво Ирижана”
Душану Пазарском на великом труду и
ентузијазму који улаже још од 1993.
године, када је одржана и прва манифе
стација „Пударски дани“ и која у контину
итету траје до данас, као и Српској чита
оници која је организовала ово поетско
вече.
Песникиња Јасна Миленовић је обја

вила више збирки поезије и добитница је
многобројних награда. Прву поетску
збирку “Оком окована” објавила јој је
управо Српска читаоница у Иригу у еди
цији “Стражилово” 1987. године. На кон
курсу за најлепшу песму о вину, који
расписују Винарија “Мачков подрум” и
Читаоница, 2018. године освојила је тре
ћу награду.
О поезији Јасне Миленовић говорили
су песници Жељка Аврић и Тодор Бјел
кић, а стихове су казивали Синиша Стој
шин и ауторка.
– Ириг је на мапи мога срца одавно
уписан, а сада је заокружен, као црвено
слово. Увек се мисли да је изгубљено
интересовање за лепу реч. Али однего
вана публика и добра организација пока
зују да уметност може спасити свет,
поручила је песникиња Јасмина Милено
вић.
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Живан Касапски

плантаже која има 25 хектара. Највише
има под засадом јабуке, чак 21 ха, док је
остатак бресква.
– Мени је част што сам домаћин мани
фестације, лепо је одржавати традицију и
да се о иришкој општини, њеним виногра
дима и воћњацима чује, каже Мирко који
је и велики извозник јабука.
У преподневним сатима 17. септембра
у великом парку је одржано такмичење у
кувању пударског паприкаша, опет са
нешто мање учесник а, Фрушкогорски
сајам вина, као и продајна изложба срем
ских колача актива жена из Ирига и Сре
ма.
Међу излагачима вина у Винској улици
у Иригу традиционално је свој штанд имао
Живан Касапски, произвођач вина. Они
који су пробали његово вино могли су да
прво направе и „подлогу“ од чварака,
кобасица и шваргла, познатих сремачких
сухомеснатих производа.
Живан Касапски каже да су овогоди
шње временске прилике погодовале нај
више управо виноградима.
– Оса, пчела и виноград воле сунце и
сушу. Било је довољно сунчаних дана, а
када је киша за све остале културе била
неповољна, винограду је добро дошла да
налије зрно. Било је довољно сунца и
довољно кише па је грожђе пружило свој
максимум , а само лепо, право грожђе
даће и квалитетно вино које ћемо дегусти
рати од наредне године, каже Касапски.
У иришкој општини је завршена берба
беле, раније сорте шардоне, а пошто је
цела година условила ранија зрења, пред
крај септембра креће и берба сорте
каберне совињон.
Организована је и фијакеријада, а ово
годишња јубиларна манифестација је
требало да се оконча концертом естрад
них звезда Вики Миљковић и Халида
Муслимовића, али је због временских
услова овај концерт отказан.
Јубиларне Пударске дане су организо
вали Друштво Ирижана, Туристичка орга
низација Ирига и Канцеларија за младе,
под покровитељством Општине Ириг.
С. Џакула
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НА ТРГУ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ТРАДИЦИЈЕ
И ДАН НАЦИОН
 АЛНЕ ЗАСТАВЕ

Под заставом једне државе – Србије!

Друга по реду манифеста
ција Дан традиције одржана
је на Дан српског јединства,
слободе и националне заста
ве, 15. септембра. Органи
затори су Дечји културни
центар Београд и Удружење
кореографа народних игара
Србије. Под истом заставом
празник је прослављен и у
Старој Пазови.
Од Соколског дома до Трга
др Зорана Ђинђића у Старој
Пазови вијорило се на десе
тине српских застава у рука
ма фолкораша, на дан који се
у Србији обележава као Дан
српског јединства, слободе и
националне заставе. Члано
ви KУД „Бранко Радичевић“
и СKУД „Херој Јанко Чмелик“
у свечаној поворци центром
места, обучени у народне
ношње измамили су осмехе
Старопазовчана.
Све присутне на Тргу др
Зорана Ђинђића, где су деца
одиграла неколико кореогра
фија, поздравио је председ
ник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић који је са
поносом истакао складан
суживот свих грађана старо
пазовачке Општине који живе
под заставом једне државе –
Србије.
Kултурно -  уметничка дру
штва су једни од чувара бога
те традиције и обичаја на ста
ропазовачким просторима.
– Ово је један од најсвеча
нијих дана о ком нисам могла
ни да сањам. Нисам знала да
ће ова прослава бити орга

У Старој Пазови вијорило се на десетине српских застава

низована у Старој Пазови.
Јако сам срећна што са сво
јом децом могла да заиграм
коло. Јер ја сам Словакиња,
ал’ балканска Словакиња,
истакла је Ружена Червен
ски, која се кореографијом
словачких игара бави већ 65
година.
Ово је друга по реду мани
фестација Дан традиције у
Србији, а прва у Старој Пазо
ви:

– Пресрећна сам што је
Пазова данас била центар
свега, што је пуно грађана
са нама, што су деца уче
ствовала, па ни ова киша
која ромиња није нам сме
тала. Деца из културно –
уметничких друштава дају
диван програм, а ја сам више
него поносна, рекла је Даја
на Костић, члан Удружења
кореографа народних игара
Србије.

За одиграно традиционал
но Ужичко коло млади фол
клораши, њих око 150 награ
ђени су бурним аплаузом,
који није изостао ни у Град
ском парку у Дневном борав
ку Центра за социјални рад
где је организовано дружење
свих учесника дефилеа са
младим и одраслим особама
са инвалидитетом и њихо
вим гостима из Темерина.
Д. Г.

ОДРЖАНО ПРВО ЗАСЕДАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА ПОСЛЕ ЛЕТЊЕ ПАУЗЕ

Ребаланс буџета

У петак, 16. септембра
одржано је прво заседа
ње локалног парламента
после летње паузе. Пред
одборницима нашло се
30 тачака дневног реда.
Одборници СО Стара Пазо
ва разматрали су ребалан
се финансијских планова
свих 10 Месних заједница у
општини Стара Пазова, као
и јавних и образовних уста
нова а пред њима је била и
информација о жетви стр
нина на територији општине
Стара Пазова у 2022. годи
ни. Између осталог, разма

трали су и већином гласова
усвојили предлог одлуке о
изменама и допунама Пла
на генералне регулаци
је Нове и Старе Пазове,
такође о одржавању јавних
зелених површина, измену
одлуке о мртвозорској слу
жби и о предлогу правил
ника о поступку издавања
административне
забра
не у Општинској управи.
Поред наведеног, локални
парламент је усвојио изме
не у Решењу о образовању
Савета за месне заједнице.
Седници локалног парла

мента присуствовале су и в.
д. директора Дома здравља
др Светлана Дудић и секре
тар Црвеног крста Стара
Пазова Анђелка Мандић,
које су недавно изабране на

поменуте функције.
У раду 23. седнице Скуп
штине општине Стара Пазо
ва учествовало је 43 одбор
ника и одборница од 53 из
актуелног сазива.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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ПОДЕЛА ЗАСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГРАЂАНИМА

Креирање важних традиција

Поводом обележавања Дана српског
јединства, слободе и националне заста
ве Општина Беочин је у сарадњи са
локалном Канцеларијом за младе, Црве
ним крстом и Ватрогасном јединицом
организовала поделу државних застава
грађанима.
Заставе су тачно у подне у центру гра
да својим суграђанима делили чланови
општинског већа Јасна Јандрић и Вели
мир Вуковић, координаторка Канцелари
је за младе Тамара Црепуља, секретар
Црвеног крста Беочин Драган Бранковић

и волонтерка Весна Ћирић као и при
падници беочинске ватрогасне јединице
Дарко Девић и Драган Лечић.
И дуж Светосавске улице у Беочи
ну завијориле су се заставе Републике
Србије као и на свим установама и јав
ним предузећима као симбол подршке и
учешћа Општине у обележавању држав
ног празника.
Председница општине Беочин Биља
на Јанковић честитала је грађанима Дан
српског јединства, слободе и национал
не заставе.

– Успостављање праксе обележавања
Дана српског јединства, слободе и наци
оналне заставе од изузетног је значаја за
креирање важних традиција које одишу
културом сећања, поштовањем истори
је и кључних идентитетских вредности
нашег народа. Свим грађанима честитам
државни празник са жељом да се данас
осећају пријатно и поносно што су део
друштва Републике Србије, истакла је
председница општине Беочин Биљана
Јанковић.
М. Н.

БЕОЧИН

Председница обишла радове у цркви

Председница општине Беочин Биљана
Јанковић је са сарадницима посетила Храм
Свeтог Василија у Беочину, 16. септембра и
том приликом се састала са свештeником
Милошем Марјанцем. Током посете пред
седница Јанковић имала је прилику да у
друштву свештеника обиђе храм и црквену
порту као и да се упозна са досадашњим
радовима на кровној конструкцији храма и
плановима за даље унапређење унутра
шњег изгледа цркве. Током посете су тако
ђе размењене идеје и предлози о активно
стима цркве које ће Општина наставити да
подржава како би се у културном и традици
оналном смислу унапредила сарадња и
промоција вредности нашег духовног
наслеђа, културе и традиције.
Фото: сајт Општине Беочин

Председница у обиласку цркве

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

14

M NOVINE

ДРУШТВО

21. SEPTEMBAR 2022.

Како је градска администрација у другој половини XIX века
уређивала свакодневни живот Митровчана и Сремаца? (11)

„Беспослени људи и деца“
лове птице певачице

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

Г

радско поглаварство у
Митровици које је пред
стављало орган аутоном
не локалне управе после
1881. године издавало је про
гласе који су садржали све
битне одлуке везане за свако
дневни живот грађана Митро
вице и околних насеља. Ове
одлуке објављиване су у Про
гласним књигама, при чему су
строго одређена места њихо
вог обнародовања ( На сред
пијаце код крста, пред кућа
ма појединих митровачких
грађана, пред Казнионом, на
ћошку код Камените ћуприје,
на ћошку код Златна буна
ра....). Прогласне књиге Град
ске управе у Митровици сачу
ване су у Историјском архиву
„Срем“ и представљају драго
цено извориште података о
историји Сремске Митровице,
Срема и некадашњих држава
на овим просторима.
У Објави Градског погла
варства број 721 од 3. децем
бра 1883. године најављује се
битан историјски моменат - 
отварање железничког сао
браћаја на постојећој желе
зничкој станици у Митровици.
Тим поводом у гостиони код
Зеленог венца заказан је све
чани банкет па се сви грађани
позивају да узму учешће, како
у  отварању железнице тако и
у приређеном банкету.
„Од стране овог Градског
поглаварства се до обћег
знања прогласује, да ће
сутра у 1 сат посље подне  
отварање железнице на
овдашњој железничкој стани
ци бити. Надаље, да ће се
сутра у 2 сата посље подне
код Зеленог венца у гостио
ни   банкет обдржавати.
Усљед тога позивају се сви
овдашњи грађани, да при

Оглас о недозвољеном хватању птица певачица

отварању исте судјеловати
и банкету доћи изволу. “
С обзиром да је железнички
саобраћај у Митровици успо
стављен, Огласом број 23. од
17. јануара 1884. године упо
зоравају се лица која врше
увоз роба посредством желе
знице да су у обавези да град
ској благајни уплате „увозни
ну“. Најављује се да ће на
самој железничкој станици
бити организована контрола
робе која подлеже овој обаве
зи, па уколико се пронађе пре
кршилац биће кажњен десето
струким износом казне (веро
ватно у односу на износ који је
трабао да плати).
„ Даје се до свеобћег зна
ња, да сваки онај који ма како
ве робе за коју се увознина
плаћати мора, на жељезници
овде добива, да одмах ради
уплате установљене при
стојбе код овоградске благај

не доћи има. Од стране овог
градског редарства биће на
колодвору пажња, колико и
какове робе плаћања подвр
жене за увознину, за ово град
ско подручје дође – те ако би
који такове робе добијо – а
код ове градске благајне при
стојбу платио није, биће са
десет ос трул ом
глоб ом
кажњен.“
У Огласу број 7173 од 21.
децамбра  1883. године упозо
рава се на појаву да у зим
ском периоду „беспослени
људи и деца“ лове птице
певачице и продају их на пија
ци „за неколико новчића“. На
овај начин умањују зараду
трговаца и наносе штету повр
тарству које има користи од
ових птица. Под претњом
казне забрањују се овакви
поступци. Наведени оглас
интересантан је по томе што у
прогласним књигама Градског

поглав арс тва
Митров иц е
представља прву објаву која
је писана ћириличним писмом
(истоимени оглас објављен је
и на латиничном писму).
„Опазило се да безпослени
људи и деца, од кад је зима
наступила птице пјевачице
хватају и на пијаци у кавези
ма за неколико новчића комад
продају. Пошто се овим начи
ном птице утамањују без да
продавци отуд буди, коју
хасну имају, и ако је позната
корист птица певачица за
вртарство, то се од стране
овог градског поглаварства
строго забрањује свако хва
тање и продавање истих, те
ће се у будуће сваки ко се у
том послу ухвати редар
ствено казнити.“
У Објави број 112 од 14.
марта 1884. године упозорава
се да је услед топлог времена
неопходно чистити воћке од
гусеница и у том смислу сваки
поседник воћки дужан је да у
року од 8 дана очисти и дезин
фикује своје воћњаке. Град
ско редарство извршиће кон
тролу на терену и за кога се
утврди да није извршио ову
обавезу прописује се казна од
10 форинти.
„Пошто су већ топли дани
настали, то је неопходно
нужно, да се воћке од гусени
ца чисту. Усљед тога позива
се сваки онај који на какове
воћака посједује, да исте у
року од 8 дана очисти, да
десинфикује, јер ће се посље
тога времена овоградско
редарство, ради осведочења
о чистоти воћака у овом
градском подручју изаслати,
те сваки онај који овој објави
не удовољи , бит ће од стра
не овог поглаварства  са гло
бом од 10 форинти кажњен.“
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КАКО СМО ПОСТАЛИ ДРУШТВО УЛТИМАТИВНИХ ФУНДАМЕНТАЛИСТА?
КАКО СМО ПОЧЕЛИ ДА СЕ ДЕЛИМО НА ГЕЈЕВЕ И ЛИТИЈАШЕ?

Шта се ове суботе десило у
Београду – ништа, падала је киша

Да ли је потребна парада не знам, али знам да је та парада мање видљи
ва од голотиње и јавног неморала ком смо свакодневно изложени. Том
неморалу су наша деца изложена, ријалити програми, оскудно обучене
девојчице у јавности, насилна омладина. То је неморал који наша деца
гледају и то је оно што наша деца гледајући могу да постану

Д

а парафразирамо Бранка Миљко
вића „Киша пада јер је паду склона“.
Згодно. Овом синтагмом можемо
означити нешто што је неизбежно, што се
мора по природи десити. Међутим и кре
тања у друштву се морају по природи
мењати. У том случају се ради о чињени
цама у друштву које су потпуно релевант
не и као такве се морају уважавати и
признати као део друштвене и грађанске
организације. Чињеница је да је у суботу,
17. септембра падала киша, то је чиње
ница природе. Чињеница је да је Дејвид
Култард, звезда Формуле 1, јурио бео
градским улицама, чиме су престоничани
први пут присуствовали после осамдесет
три године. Иначе, краљица Марија Кара
ђорђевић, била је страствен возач и јури
ла је улицама Београда у то време.
Чињеница је да су млади официри имали
своју традиционалну промоцију испред
Дома Народне скупштине. Мени искрено
прође језа кроз тело када авион прелети
Трг Николе Пашића, када пилот честита
свршеним младим војницима, када они
отпевају химну наше државе тако да се
све грми и када од своје радости и мла
дости баце шапке увис. Прође ме језа и
засузе ми очи. Међутим, у Београду су се
сукобила два скупа, две стране, као две
чињенице у друштву.
Знате ли шта су ђојлени? У 19. веку у
тада још окупираној, али револуционар
ној Србији, у Београду којим су владали
Турци, постојале су куће са „оријентал
ним-мераком“. Били су то мушки хареми,
које су паше и бегови плаћали из држав
не ризнице како би уживали у љубавним
односима са махом хришћанским млади
ћима. Револуционарна Кнежевина Срби
је, забранила је хомосексуализам као
противприродан блуд 1839, међутим,
како је Србија још увек била део Осман
ског царства, двадесетак година касније,
султан доноси закон којима се ове актив
ности декриминализују. Познато је да су
хеленски ратници у античко доба имали
везе са мушкарцима, а да су жене узима
ли само због потомства. Тиме су се у
биткама борили жешће, јер су штитили и
животе својих љубавника. Србија је кроз
разне државе и државне формате прола
зила кроз разне фазе криминализације
или декриминализације хомосексулано
сти. Војводина је озаконила хомосексу
лана права 1977, али деценије су про

шле до првих истинских права хомосек
суалаца.
Најчешћи став који можете чути и који
смо готово сви усвојили, а тиче се Пара
де поноса (геј параде, прајда и тако
даље) јесте онај да свако може да ради
шта
жели међу четири зида, али у јавности
не би смело то да се деси. „Нећу да ми
деца гледају то“, може се чути, па се
некако развила теорија да ће дечаци
постати хомосексуалци ако на улици
виде параду поноса или два мушкарца
како се љубе. Према јавном реду и миру,
на улици и у јавности нико не сме да се
љуби, јер су сви интимни односи на јав

Шта се ове суботе
десило у Београду?
Десио се узалудно
потрошен дан. Никоме
није боље, само је
горе, посвађани смо,
сви су шетали и пара
дирали, сва четири
догађаја су се десила.
Сахрањен је и Корне
лије Ковач. Киша је
пала јер је паду била
склона. Него, пошто
плаћате млеко?
ном месту, кршење јавног реда и мира.
Људи који су припадници ЛГБТ плус
организација сматрају да ће им шетња и
организовање манифестације донети
права која сматрају људским правима.
Прво је право на окупљање, што је у
претходних неколико случајева било
испоштовано. Питање јесте, како се
одједном буде и излазе теоретичари
завере и слични да спасу Србију од
„садизма“ како сами називају ове повор
ке. Да ли потребна парада не знам, али
знам да је та парада мање видљива од
голотиње и јавног неморала ком смо сва
кодневно изложени. Том неморалу су

наша деца изложена, ријалити програ
ми, оскудно обучене девојчице у јавно
сти, насилна омладина. То је неморал
који наша деца гледају и то је оно што
наша деца гледајући могу да постану.
Такве појаве у друштву треба да нас
забрину. Треба да нас брине што ће ова
квим узалудним борбама направити
људе који су ксенофоби уместо да су
космополити, људе који не прихватају
неке теорије и догме уместо научних
чињеница, људе који неће знати да воле
човека, какав год да је он.
уди који су захтевал параду
поноса у суботу су желе да
остваре своја људска права
према својим интимним осећајима исто
као и сви остали. Није потребно да се
шетају, они желе да њихове везе буду
озакоњене, да имају право на наслед
ство, на социјалну помоћ, на усвајање
деце (с тим што је усвајање деце у Репу
блици Србији веома дуг и тежак процес
за било који брачни пар). Људи који су
им се успротивили се позивају на поро
дичне вредности. Одједном у Србији,
која православље наново познаје тек
тридесет година, породичне вредности
се везују уз религију и шта се промови
ше. Насиље. Да ли насиље треба и може
да буде породична вредност? Не може.
Вратимо се на текст мало горе. Шта је
кршење јавног реда и мира, и шта је дру
штвени неморал. Питам се, шта нам се
десило? Како смо постали друштво улти
мативних фундаменталиста? Како смо
почели да се делимо на гејеве и литија
ше? „Литијаши“ исто тако имају право на
окупљање и протест, али не на насиље.
Ако ме питате, да ли подржавам типа
који је показао задњицу испред Цркве
Светог Марка – не, то је кршење јавног
реда и мира и зна се како се поступа са
било ким ко показује голотињу у јавности
и тачка. Нема расправе о тим стварима.
Али има узајамног поштовања и уважа
вања мишљења. Бојим се да ћемо забо
равити да се волимо као људи.
Шта се ове суботе десило у Београду?
Десио се узалудно потрошен дан. Нико
ме није боље, само је горе, посвађани
смо, сви су шетали и парадирали, сва
четири догађаја су се десила. Сахрањен
је и Корнелије Ковач. Киша је пала јер је
паду била склона. Него, пошто плаћате
млеко?
Читанка
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ЈЕЛЕНА ПАЛЕОЛОГ,
ЖЕНА ДЕСПОТА ЛАЗАРА БРАНКОВИЋА

Омрзнута више него Турци
Пише: др Снежана Булат

Г

одине 1446. са првим
пахуљама, стигла је у
Дубровник византијска
принцеза Јелена Палеолог,
будућа супруга Ђурђевог
наследника, деспота Лазара
Бранковића. Јелена је била
кћерк а морејског деспота
Томе Палеолога и Катарине
Ахајске. У Србију је стигла са
свега петнаест година.
Ласкарис нам оставља
веома интересантне податке
о начину на који је млада
дочекана. Неколико месеци
раније, инструкције су дате
Марину Николићу Гундулићу
и Алојзу Михајиловићу Рас
тићу, сопственицима, као и
Николи Мариновићу Кабужи
ћу, заповеднику две галија и
једне фусте које су биле
спремљене на захтев госпо
дина деспота рашког. „Они су
имали са два посланик а
деспотова ићи у Кларенцију,
у државу пресветлог госпо
дина деспота Томе, или у
нек о друго пристаниште,
онак о как о ће реченим
посланицима и поклисарима
реченог деспота Ђурђа чини
ти боље, да приме невесту
деспотовог сина. Принцеза
ће бити примљена на дохват
камена од лађе. Њој ће бити
одређено место и боравиште
на крми галије (...) Ако се
Тома налази на једној миљи,
или једној миљи и по од оба
ле јавиће му долазак лађа.
Принцеза ће бити доведена
у Дубровник. Ако капетан
сретне неку млетачку лађу,
поздравиће је, у случају да
буду нападнути од каталан
ских или других гусара, могу
се одбранити. У млетачким
лукама могу се задржати али
не смеју пустити лађарске
момке на земљу да би се
избегавали нереди“.
Коначно, византијска прин
цеза је стигла. Веома свеча
но је дочекана и богато уго
шћена. „На пристаништу у
Дубровник у имали су је
дочек ати кнез са Малим
Већем и са дубровачким

Грб Бранковића

Јелена уноси раздор међу члано
ве Бранковићеве породице, жели
власт и мрзи свекрву Јерину. Жена
хладног разума, властохлепна, сне
вала је непрестано како самостал
но влада деспотовином. Међутим,
оно што је Јелени стајало на путу,
била је чињеница да она и Лазар
нису имали мушких потомака. Роди
ла је Лазару три кћерке, Јелену,
Ирину и Милицу
дамама. Одређени су били
станови за пратњу невесте и
за Србе, које ће деспот
послати сухим путем. Коми
сија од пет чланова биће ста
вљена на располагање прин
цези да јој учини почаст. Рек
тор ће један пут с њом вече
рати. Комисија од три члана
стараће се за стан и храну.
Она ће добити педесет пер
пера дневно за храну, а осим
тога и живе кокоте, које ће

Грци приготовити на свој
начин. У Млецима поручиће
се баршун и хермелин од
вредности од 300 дуката, као
дар за невесту. Приликом
боравка принцезе у Дубров
нику биће позване дубровач
ке госпође на танац, затим
на гозбу у великој дворани
владине палате“. Јелена и
Лазар су се венчали 18.
децембра. Сем жене, истог
дана Лазар је добио и титулу

деспота. Лазар је постао
наследник српског престола
и очев савладар.
Уз угледну српску пратњу
невеста је доведена у Сме
дерево. Како веле летописци
„донесоше госпожду Елену
от Мурије Лазару“. Дакле, на
двору Бранковића живеле су
две деспотице, снаја Јелена
и свекрва Јерина. Не зна се
која је горе прошла. Народна
традиција, обе византијске
принцезе представља изу
зетно негативно. Јерина је
проклета, а Јелена власто
љубива, похотна, жељна
смедеревског блага. Све ће
Јелена учинити, не би ли
власт задржала. Јелена уно
си раздор међу чланове
Бранк ов ић еве
пор од ице,
жели власт и мрзи свекрву
Јерину. Жена хладног разу
ма, властохлепна, сневала је
непрестано како самостално
влада деспотовином. Међу
тим, оно што је Јелени стаја
ло на путу, била је чињеница
да она и Лазар нису имали
мушких потомака. Родила је
Лазару три кћерке, Јелену,
Ирину и Милицу.
еленин муж Лазар је
умро 20. јануара 1458.
год ин е.
Спанд уњ ин
наглашава да „бојећи се вој
ске Мехмеда, Лазар се раз
боли и за кратко време
умре“. Писац Родослова куће
Бранковића иде корак даље
и каже: „И овај мало господ
ствовавши отрован од своје
властеле убијен би“.
Лазара више није било и
тада на сцену ступа деспоти
ца Јелена. Већ 3. фебруара,
у деспотовини је образовано
намесништво у које улазе
слепи Лазарев брат Стефан,
удовица Јелена и Лазарев
велики војвода Михаил о
Анђеловић. Како истиче Пур
ковић, „намесништво није
било једнодушно у питању
спољне политике. Јелена и
њен девер сматрали су да
треба држати чврсте везе са
Маџарима, Михаило је био

Ј

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и владарке кроз историју“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, инфор
мисање и односе с верски заједицама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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одл учн о за најп рис нију
сарадњу са Турцима“.
рат Михаила Анђелови
ћа, био је беглер-бег
Румелије, Махм уд - 
паша, који је заузимао истак
нуто место у турској политич
кој хијерархији. Но, и поред
свега тога, још увек није било
довољно да он самостално
завлада, те је морао тражити
компромисе. Јелена је тако
ђе знала да није довољно
снажна да сама влада, али је
на све могуће начине поку
шавала да власт задржи у
оквиру своје пор од ице.
Орбин о овим догађајима
говори на следећи начин:
„Поменута Лазарева жена
звала се Јелена и она је
остала на власти после
мужевљеве смрти. Ђурђев
син Гргур настојао је да је
протера из државе. Но она се
обратила за помоћ Угрима,
који су јој пружили моћну
заштиту. Рашани, подстакну
ти, можда, мржњом коју су
према њој осећали, изабрали
су за свога владара Мехме
да, брата Михајла Турчина,
који је неко време боравио на
двору рашког деспота. Њему
су предали такође управу
над градом Смедеревом“.
Михаило Анђелковић, при
јатељ Порте, иако је на крат
ко време напустио Смедере
во, убрзо се враћа са једним
одредом турским. Према
Вукичевићевим речима „Тур
ци су одмах истакли турску
заставу на кули више град
ских врата и стали викати:
Чок јаша падиша! (Живео
султан)“. Тада је дошло до
снажних побуна и проливања
крви. Велики број пристали
ца Михаилових беху исече
ни. Крваве сукобе на најбо
љи могући начин је искори
стила деспотица Јелена која
је на лукав начин успела да
зароби и Михаила. Орбин
каже: „Лазарева удовица,
која се била повукла у кулу,
видевши такву побуну својих
људи коју није била у стању
да угуши властитим снагама,
смисли некако изговор којим
би намамила у замку тог
новог владара. Једног дана
позва га пријатељски на
ручак у кулу, куда је он, не
помишљајући ни на крај
памети да је посреди прева
ра, радо дошао. Али она,
чим је ступио у кулу, нареди
да га вежу, те га онако свеза
на посла у Угарску, где је био
бачен у тамницу“. Деспотица
Јелена је била омрзнута и
није ни чудо што је сада ту

Б

прилику до краја искористио
слепи Стефан Бранковић. У
тим тренуцима Стефана су
признали за деспота.
Као одговор на догађаје у
Смедереву, Турци ће посла
ти војску, и то на челу са сле
пим Гргуром, најстаријим
Ђурђевим сином. Према
Јиречеку, „заузеше Турци 10.
маја 1458. утврђени мана
стир Ресаву, град Вишеслав
у дунавском теснацу, код
Поречa, Жрнов (Авалу) код
Београда, узнемиривши и
сам Београд. После тога,
поседоше они Белу стену,
код Ваљева на Колубари, и
најзад 10. августа преда им
се и сам град Голубац. Оста
ци деспотовине ограничише
се на скоро на саму престо
ницу Смедерево“.
тренуцима у којима
српс ка дес потов ин а
зад об ија
пос ледњ е
ударце, српски и босански
велик аши пожелели су да
споје деспотовину са босан
ском краљевином. Тако је
Јелена (Јелача) кћер Лазаре
ва и Јеленина удата за Сте
фана Томашевића, сина
босанског краља Стефана
Томаша. Преговоре о скла
пању овог брака, водио је
Радивој, брат краља Томаша
и Стефан Ратковић, велики
српски војвода. По овом спо
разуму краљевић Стефан
би, одмах по женидби,
постао српски деспот.
Стефан Томашевић је 21.
марта, узео власт у своје
руке, а 1. априла је ступио у
брак са с Јелачом. Владави
на Стефана Томашевића,
била је кратког века. 20. јуна
пало је Смедерево у турске
руке. Била је то коначна про
паст српске деспотовине.
Годину дана након пропасти
деспотовине, освојио је
Мухамед II Мореју, натерав
ши оца Јелениног, да се спа
се с породицом на Крф.
Виђена је Јела, 1463, у
Дубровнику, у великој сали
кнежевског двора, како про
славља свадбу своје друге
кћерке Милице са Леонар
дом III Токо. Кажу да је Јеле
на, пред крај свог бурног
живота, подигла манастир
посвећен Св. Маври, на исто
именом острву јужно од
Крфа, пошто се спасла јед
ног бродолома. У овом мана
стиру, деспотица Јелена, као
монахиња Хипомона, прове
ла је своје последње дане.
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БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

Трибина о ћирилици

У

У следећем броју:
Мара, жена
Вука Бранковића

Градски одбор Савеза
удружења бораца ослобо
дилачких ратова Србије и
Библиотека „Глигорије Воза
ровић“ организовали су три
бину „Значај ћирилице у
очувању српске културе и
националног идентитета са
освртом на родољубље“.
Гости трибине били су чла
нови Удружења „Ћирилица“
из Новог Сада. Основни
циљеви Удружења „Ћирили
ца“ су јачање свести српског
народа о ћирилици као

темељн ом нацио н алн ом
симболу. Указивање срп
ском народу да је ћирилица
драгуљ у ризници светске
културне баштине, са осо
бином да сваком гласу одго
вара само један знак (сло
во), по чему је он посебан
међу језицима европских и
других народа, и да очува
ње такве велике цивилиза
цијске тековине обједињује
српски народ развијајући у
њему национално самопо
штовање и самопоуздање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Филм о реци Сави

Пројекција филма „Сава“

У среду, 14. септембра је
одржана пројекција доку
ментарног филма „Сава“,
брит анс ког
редит ељ а
Метјуа Сомервила и маке
донске продуценткиње Гор
јане Атанасове у Позоришту
„Добриц а Милутиновић“.
Филм је снимљен 2019.
године на локацијама од

извора до ушћа реке Саве.
Премијерно је приказан у
септембру 2021. године у
Београду. Пројекцију у
Митровици је организовао
Завод за заштиту спомени
ка културе у сарадњи са
позориштем и уз подршку
Градске управе за културу и
спорт.
А. Д.
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ДАРКО РУНДЕК ОДРЖАО КОНЦЕРТ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

„Пред временом које
доноси тоталне загонетке“

Дарко Рундек са публиком на сцени

Било ми је врло лепо са вама овде, Сава је река која нас некако повезује и то је сјај
но. Са мном су млади људи, али нисам ни ја још увек стар. Са њима се препознајем,
рекао је Рундек
Митровчани су у недељу, 18. септембра,
уживали уз песме „Би мого да могу“, „Уза
луд питаш“, „Ена“ и уз многе друге хитове
групе „Хаустор“, као и уз оне настале у
току самосталне каријере Дарка Рундека.
Овај концерт одржан је у хали Пословно
спортског центра „Пинки“, у организацији
удружења „Арт Фронт“, а под покровитељ
ством локалне самоуправе. За сам крај
лета, након многобројних манифестација,
Дарко Рунек је са својим врсним музича
рима, почастио посетиоце концертом за
памћење. Низали су се познати стихови,

Организатори и покровитељи догађаја

које су Митровчани поздравили громогла
сним аплаузима и певањем у глас, од прве
до последње песме. Након концерта Рун
дек је поделио своје утиске, а затим открио
где проналази инспирацију и енергију коју
пружа обожаватељима и након дугогоди
шње каријере, похваљујући свој тим музи
чара који га прати.
– Било ми је врло лепо са вама овде,
Сава је река која нас некако повезује и то
је сјајно. Са мном су овде млади људи,
али нисам ни ја још увек стар. Са њима се
препознајем, рекао је Рундек.

Познато је да је Дарко Рундек велики
еколошки активиста, а из Сремске Митро
вице је послата порука да „Револуција
почиње на тањуру“, како каже и једна
песма.
– Сви су свесни да смо пред неким вре
меном које доноси тоталне загонетке.
Навикли смо се на начин живота који је
везан уз нафту, бензин, струју и индустри
ју... Чак је и „револуција“ потрошена. Сви
су концепти потрошени и налазимо се у
неком „брисаном простору“. Нема ни
песника који је, рецимо, као Боб Дилан

Одушевљена публика
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Контакт
са публиком
Током извођења последње песме, на
одушевљење окупљених, извођачи су
на бину позвали десетак обожавалаца
из публике. Несвакидашњу прилику да
запева са Рундеком на сцени имала је
Маја Васић, која је дошла из Новог
Сада, а након концерта је истакла да јој
је велико задовољство и част „подели
ти микрофон“ са таквим именом у свету
музике.
својевремено, оријентисао нашу имагина
цију према будућем свету. Тотално смо
напуштени од себе. Кад упаднемо у неки
очај и кад престанемо да очекујемо ишта,
онда ће се догодити нешто, додао је Рун
дек.
Концерт је само прва у низу планираних
активности које ће спроводити удружење
„Арт Фронт“. Објаснили су да им је био
циљ да доведу Рундека пред суграђане,
не само због тога што је у питању такав
уметник, већ и због његовог залагања за
екологију.
– Арт Фронт је организација која је
настала од генерације рођених осамдесе
тих година и раних деведесетих, а стасали
су у Сремској Митровици, одрасли изван
града, а онда се вратили назад. Наша
жеља је да на неки начин поклонимо свом
граду нешто што ми током одрастања
нисмо имали, кроз промоцију културе, еко
логије, уметности и друштвеног живота,
изјавио је Дамјан Малбашић, члан удруже
ња.
Град Сремска Митровица је подржао
иницијативу овог младог удружења, са
којим ће сарађивати и убудуће, након ова
ко успешно реализованог концерта.
– Град се потрудио да ово лето буде
богато догађајима. Тежили смо ка томе да
концертна понуда буде таква да задовољи
све укусе грађана, изјавио је председник
Скупштине Града Сремска Митровица,
Владимир Павловић.
Иако је првобитно планирано да кон
церт траје сат и по времена, након „биса“
Рундек и екипа су извели још две нумере,
„Шејн“ и „Шал од свиле“.
Алексадра Дражић

19

„АРОДИСИ“ ОКУПЉА МИТРОВЧАНКЕ ОД 14 ОД 67 ГОДИНА

Исидорин хор осваја
највећа признања

Хор „Ародиси“

Љубав према хорском певању окупила
је Митровчанке од 14 до 67 година у хору
„Ародиси“.   Музички педагог и диригент
Исидора Скуратовић је за само две годи
не постојања са својим хором освојила
све престижне награде у земљи.
– Од малих ногу певам и свирам на
клавиру, потичем из музичке породице,
па је љубав према овој  уметности рође
њем усађена у моју душу. Певала сам у
свим хоровима, дечијим, црквеним, жен
ским, мешовитим све врсте музике, али
је у мени одувек  чучала жеља да певам
филмску популарну музику и да имам
свој хор, прича млада Митровчанка Иси
дора Скуратовић, која је у родном гра
ду завршила основну и средњу музичку
школу, а у Београду Музичку академију.

Исидора Скуратовић

Пре две године основала је Удружење
лепих уметности „Ародиси“ са жељом да
популарише филмску музику, али и ани
мира, окупи  своје суграђанке, које лепо
певају, без обзира на године и професију.
– Најмлађи члан хора је   четрнаесто
годишња ученица основне школе, има
мо студенткиње, запослене у туризму
и установама културе   и пензионерке.
Усклађујемо се у мишљењима, предло
зима, сугестијама, али све скупа, сума
сумарум - савршено се слажемо, што се
и види на нашим наступима. Целе годи
не наступали смо скоро сваког месеца,
на свим културним догађајима у Срем
ској Митровици, промоцијама књига,
отварањима изложби, али и учествова
ли на Међународним смотрама хорова
у земљи и окружењу, где смо освајали  
прва места и једно друго, са поносом
истиче Исидора.
Велику подршку амбициозним Митров
чанкама пружа и Град Сремска Митрови
ца, који им обезбеђује превоз и просто
рије за рад.
– Имам пуно планова за будућност,
очекују нас нови наступи, а за новогоди
шње празнике Митровчанима приређује
мо спектакл, о чему ће се тек чути. У пла
ну нам је оснивање сопственог оркестра,
који ће нас пратити на наступима. До
сада је то била клавирска пратња моје
драге колегинице, али су нам у будућно
сти неопходни  и гитара, бубњеви и вио
лина, па ко жели нека нам се придружи,  
са „Ародисијем“ их чекају праве аванту
ре, поручује Исидора, од недавно профе
сорка солфеђа и хора у румској музичкој
школи.
Нарциса Божић
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ЧОРТАНОВЦИ

ПЕЋИНЦИ

БЕРБА ПОЧЕЛА, ПА ПРЕКИНУТА

Реконструисана
Партизанска улица

Штедња струје

Кукурузи суви,
али влага зрна
још велика

Завршени су радови на реконструкци
ји Партизанске улице у Чортановцима
који су изведени у оквиру активности на
одржавању и обнављању путне инфра
структуре на територији општине Инђи
ја.
Како су истакли из Јавног предузећа
„Инђија пут“, током извођења радова
скинут је површински слој дотрајалог
асфалта као и друге припремне радње
за постављање новог слоја асфалта у
дужини од 750 метара. Вредност изве
дених радова процењена је на 3,5 мили
она динара а финансирани су из буџета
Општине Инђија. Како су истакли из
Јавног предузећа „Инђија пут“, чији су
радници били ангажовани на извођењу
радова, у наредном периоду биће наста
вљени радови на обнови саобраћајница
у целој општини.
М. Ђ.

КУД „СОКО“ ИНЂИЈА

Организован
„Дан традиције“

Дан српског јединства, слободе и
националне заставе, 15. септембар обе
лежен је на свечан начин и у Инђији. Дан
када је славна српска војска 1918. годи
не пробила Солунски фронт и ослободи
ла све српске територије, Културно - 
уметничко друштво „Соко“ обележило је
једнодневном манифестацијом коју су
назвали „Дан традиције“. „Соколи“ су
дефиловали улицом Војводе Степе а на
платоу испред Поште представљене су
играчке и певачке групе поменутог КУДа. Фолклораши различитих генерација
на крају манифестације одиграли су
заједничко коло у центру града а придру
жили су им се и присутни суграђани.
М. Ђ.

Општина Пећинци је, у циљу штедње
електричне енергије, донела одлуку да
се на уличним расветама прореде сија
лична места у свим насељима наше
општине. Одлука је донета у складу са
препорукама Владе Републике Србије
као пример одговорног и рационалног
понашања, како бисмо заједнички дали
допринос у решавању изазова енергет
ске кризе са којима се суочава велики
број земаља. Како је најављено, на улич
ним расветама ће остати укључено сва
ко друго сијалично место, а једини изузе
так ће бити неколико најпрометнијих
улица на територији општине -  у Шима
новцима су то улице Крњешевачка и
Прховачка, у Прхову улице Шимановач
ка, Сремска, Иве Лоле Рибара, и у
Пећинцима, улице Слободана Бајића и
Браће Видаковић.

САЛАШ НОЋАЈСКИ

Јубиларни 30. Сабор
Стојана Чупића

Почетком прошле недеље је у старо
пазовачком атару почела берба кукуру
за. Пољопривредници су журили да за
овај посао искористе суве и сунчане
дане и род са њива одмах складиштили
у силосима иако откупна цена још није
позната. У зависности од дела атара, код
ФАО група зрења од 300 до 400 влага
износи око 15 посто, а код неких је још
велика, тако да морају да сачекају. Први
показатељи приноса нису задовољавају
ћи, јер износе од 3 до 4,5 тоне по јутру,
иако су како каже Зденко Јашо, произво
ђачи испоштовали све агротехничке
мере, од обраде земљишта, сетве у
оптималном року до прихране, али вре
менски услови су оставили последице.
Кукуруз је ове године доминантан на
територији старопазовачк е општине
15.500 хектара. Упоредо се завршавала
берба сунцокрета и соје.

РИМСКИ БРОД ПРИСТАО
У СТАРИМ БАНОВЦИМА

Границама
Римског царства

У Парохијском дому у Салашу Ноћај
ском је у суботу, 17. септембра обележен
јубиларни Сабор Стојана Чупића, који је
народу познатији као Змај од Ноћаја.
Одржан је парастос, а због временских
услова је отказан пропратни програм,
који се организује сваке године, као што
су хајдучке игре. Ипак, у нешто мањем
обиму је уприличен културно-уметнички
програм, који су извела деца из Основне
школе „Добросав Радосављевић Народ“.
Ученици су рецитовали и прик азали
фолклор из Мачве, а Центар за културу
„Сирмиумарт“ је припремио уводни говор
о животу и заслугама мачванског војво
де.
– Обележавамо 207 година од погибије
нашег војводе. Прошло је 32 године од
како је подигнут и споменик Змају од
Ноћаја, а тачно три деценије одржавамо
свечаности у нашем селу, на овај дан.
Сабор не прослављају само мештани
Салаша Ноћајског, већ читаве Мачве,
који нам долазе у госте, изјавио је Дра
ган Лукић, председник месне заједнице.
То је била прилика да се свечано отво
ри новоизграђени Парохијски дом.
– Ово је један од најзначајнијих датума
у нашем селу. Не предајемо се времен
ским условима, него на један пригодан
начин смо одлучили да угостимо своје
мештане и захвалимо им се на подршци,
рекао је Немања Живковић, свештеник.
Свечаности је присуствовао и заменик
градоначелнице Петар Самарџић.
А. Д.

Римски брод са веслима пристао је у
среду, 14. септембра уз обалу у Старим
Бановцима на свом тромесечном путо
вању од Немачке до Црног мора. Дану
вина алакрис је идентична реплик а
касноантичког ратног дунавског брода из
4. века нове ере а како је објаснио Нема
ња Мрђић, виши научни сарадник Архео
лошког института из Београда рекон
струисан на потпуно аутентичан начин,

без коришћења савремених алата у
Немачкој. У пројекат су укључене све
земље кроз који протиче Дунав а сада у
завршној фази пројекта брод плови гра
ницама римског царства у циљу номино
вања целокупног дунавског лимеса за
упис на листу УНЕСКО светске културне
баштине. Археолошки институт из Бео
града и Факултет техничких наука Уни
верзитета у Новом Саду су директни
партнери у овом пројекту. Веслачи се
смењују на две недеље и долазе из целе
Европе. Римски брод је из Бановаца
наставио своје путовање до Београда а
Србијом ће пловити све до 24.септем
бра.
З. К.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Радник – Партизан 0:2; Црве
на Звезда – Напредак 1:0; Вој
водина – Јавор Матис 2:0;
Вождовац – Чук арички 0:3;
Колубара – Нови Пазар (су
били одиграли у понедељак);
Раднички Ниш – Спартак ЖК (су
били одиграли у понедељак);
Раднички 1923 – Младост ГАТ
3:0; Младост – ТСЦ 2:5.

Нови Сад 1921 – Раднички
НБ 1:0; ИМТ – Раднички СМ 2:0;
Железничар – Металац 4:1;
Златибор – Инђија ТОYО
ТИРЕС 2:3; Рад – Мачва (су
били одиграли у понедељак);
Јединство – Графичар 1:2;
Лозница – ОФК Вршац 0:1; Тра
јал – Слобода 2:1.

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

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

10
11
12
11
10
11
12
11
12
12
11
10
12
11
12
12

8
8
6
6
6
7
6
4
3
3
3
2
2
2
2
0

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

0
2
1
1
1
4
4
4
6
6
6
4
7
6
8
8

30:5
23:10
21:6
18:7
23:6
17:11
11:14
13:21
8:12
14:24
9:13
9:10
18:29
13:24
6:20
8:29

26
25
23
22
21
21
20
15
12
12
11
10
9
9
8
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
8

7
7
4
5
5
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2
1

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

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

24:7
16:6
16:8
15:12
11:9
12:11
9:10
10:12
12:15
9:13
8:15
4:7
8:14
5:12
12:16
4:8

23
22
16
16
16
11
10
10
10
10
10
9
9
9
8
7

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Бечеј: ОФК Бечеј 1918 – Тек
стилац 3:2; Кула: Хајдук 1912 –
Нафтагас 3:2; Станишић: Ста
нишић 1920 – Омладинац 0:0;
Зрењанин: Раднички – Раднич
ки 1912 2:4; Нови Сад: Кабел –
ОФК Бачка 1:0; Белегиш: Поду
навац – Први Мај 0:0; Шајкаш:
Борац – Динамо 1945 4:2; Адо
рјан: Тиса – Јединство 1:2.

Ердевик: Слога (Е) – Шајкаш
1908 3:0; Ветерник: Ветерник
– Индекс 1:1; Темерин: Слога
(Т) – Младост 5:1; Нова Пазо
ва: Раднички (НП) – Јединство
1:0; Рума: ГФК Словен – Слобо
да 5:2; Нови Сад: Славија –
Раднички (Ш) 2:0; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Железничар
1:3; Дивош: Хајдук – Дунав 2:0.

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

13:5
15:7
13:6
10:10
10:7
6:5
6:5
4:3
8:10
5:5
4:5
6:8
5:12
11:15
3:9
6:13

15
13
12
12
10
10
9
9
8
7
7
5
5
4
4
4

6 5 1 0 9:1 16
6 4 1 1 13:8 13
6 4 0 2 11:9 12
6 3 1 2 13:7 10
6 3 1 2 7:3 10
6 3 1 2 10:8 10
6 3 0 3 10:8 9
6 2 2 2 9:3
8
6 2 2 2 7:6
8
6 2 2 2 3:4
8
6 2 2 2 5:8
8
6 2 1 3 8:11 7
6 2 0 4 12:12 6
6 1 2 3 5:10 5
6 1 0 5 4:22 3
6 0 2 4 5:11 2

СРЕМСКА ЛИГА

Мач ванс ка
Мит ров иц а:
Подриње – Сремац (В) 1:1;
Бешка: Хајдук (Б) – Партизан
3:2; Деч: Сремац (Д) – Будућ
ност 2:1; Огар: Шумар – Срем
3:1; Голубинци: Јадран – Хај
дук (В) 3:0; Мартинци: Борац
1925 – Граничар 0:3; Ириг: Рад
нички – Напредак Меридиан
0:1; Вогањ: Слога – Фрушкого
рац 4:1.

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

22:6
11:5
11:7
12:6
7:5
18:8
9:8
11:11
12:11
9:4
14:12
5:9
9:15
5:8
4:13
2:33

16
13
13
11
11
10
10
10
9
7
7
5
5
4
3
1
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МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Буђ ан овц и: Млад ост –
Љуково 7:1; Чортановци: ЧСК
– Фрушкогорац 1:0; Жарковац:
Напредак – Хајдук 1932 2:1;
Витојевци: Полет (Н) – Рудар
4:0; Обреж: Граничар – Камени
1:3; Крушедол: Крушедол –
Полет (НК) 1:1; Добринци: Цар
Урош – Сремац 7:1.

Салаш Ноћајски: Борац (Р)
– Обилић 1993 0:5; Бешеново:
БСК – Напредак 5:0; Равње:
Зек а Буљубаша – Змај 6:0;
Ердевик: Ердевик 2017 – ОФК
Бикић 0:2; Рума: Јединство –
Фрушка Гора 2:0; Адашевци:
Граничар – Борац (ВР) 6:1;
Лаћарак: ЛСК – Срем 2:1.

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

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

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

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

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

22:3
13:3
13:2
12:7
14:6
14:8
7:9
16:11
14:13
7:9
8:18
11:17
6:13
1:39

13
13
12
12
9
9
7
6
6
6
4
3
3
0

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

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

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

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

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

21:5
18:5
17:4
14:6
11:3
11:4
10:8
8:7
7:5
3:10
3:13
3:17
5:22
7:29

15
12
12
12
12
10
7
7
6
3
3
1
1
0

3
2
3
3
2
3
2
2
2

3
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
3
1
0
0

0 9:1
0 11:4
1 13:5
1 4:5
1 6:5
0 5:5
1 1:4
2 2:7
2 1:16

9
6
4
4
3
3
1
0
0

ОФЛ ШИД
Беркасово: Сремац – ОФК
Бингула 0:3; Јамена: Граничар
– Братство 10:0; Илинци: Борац
– Омладинац 1:1; Љуба: Једин
ство – Једнота 1:4; Синђелић је
био слободан.

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

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

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Нови Сланкамен: Дунав –
Слога (К) 1:0; Нерадин: Војво
дина – Планинац 1:3; Шатрин
ци: 27.Октобар – Слога (М) 4:0;
Борац је био слободан.

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

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

3
2
3
3
2
2
3

2
2
2
1
1
0
0

1
0
0
1
0
0
0

0 2:0
0 10:0
1 7:3
1 3:4
1 2:2
2 2:6
3 1:12

7
6
6
4
3
0
0

3
3
2
2
2
2
2

3
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0

0 14:3
1 7:6
1 5:3
1 3:7
1 5:6
1 3:7
2 2:7

9
6
3
3
1
1
0

4
4
4
3
4
4
3
3
4
3
4

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0

1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0

0
1
1
1
2
1
2
2
3
1
4

2
2
1
1
2

2
2
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
1
2

ОФЛ РУМА
Платичево: Јединство (П) –
Фруш когор ац
4:0;
Доњ и
Петровци: Доњи Петровци –
Хртк овц и 3:1; Краљ евц и:
Јединство (К) – Граничар 2:1;
Борац (С) је био слободан.

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

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

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица: Срем
– Сремац 6:2; Сремска Митро
вица: Митрос – ОФК Босут 4:3;
Шуљам: Напредак 2021 – Сло
га (З) 1:5; Гргуревци: ОФК
Спарта – Слога (Ч) 1:3; Шашин
ци: Слобода – Трговачки 2:0;
Планинац је био слободан.

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

12:4 10
11:6 9
10:9 9
7:7
6
16:18 6
12:12 5
10:9 3
5:7
3
7:11 3
12:10 4
3:12 0

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Сибач: Словен – Ловац 1:4;
Суботиште: Витез – ОФК Бре
стач 0:3; Младост 1935 је била
слободна.

1.
2.
3.
4.
5.

Ловац
ОФК Брест.
Витез
Младост
Словен

7:1
6:0
0:3
0:3
1:7

6
6
0
0
0
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Д

о само пре две недеље о фудбал
ском клубу Партизан се писало
као о дављенику који се очајнички
бори за ваздух. У међувремену, ситуа
ција у наша два највећа клуба се прео
кренула, те сад гледамо Звезду како
грца, док се притисак на новог тренера
и управу клуба из дана у дан повећава.
Партизан је ремијем са Ницом у Бео
граду дошао до другог бода у Лиги кон
ференције. Сада се већ може рећи да
су црно – бели у успону форме, а оно
што су показали прошлог четвртка је
само потврда тога. За сада, делује да је
довођење Дијабатеа чист погодак.
Могао је Партизан и до сва три бода,
али ни реми против фаворита није неу
спех. Вредан је помена и транспарент
који се током меча појавио на јужној
трибини: „Вазура и Вучела – Митраја и
Забела.“
У наставку такмичења, наш клуб има
сасвим реалне шансе да се нађе међу
прве две екипе у групи, али права иску
шења их чекају у наредна два меча про
тив немачког Келна. Победа против
Словацког у Београду не би требала да
се доводи у питање.
Успео је Гордан Петрић да посложи
екипу и тргне их из зимског сна у који су
пали усред августа. Сада то изгледа
много озбиљније, али је највећи про
блем домаће првенство у којем имају,
за наше услове, огромних пет бодова
заостатка.
Што се Црвене Звезде тиче, логично
је да јавност временом почиње да
поставља питања руководству и трене
ру. Шта је то што је црвено – беле дове
ло на ивицу амбиса већ после два оди
грана кола у Лиги Европе? Црвена Зве
зда је закуцана за дно табеле, и како

Врућа јесен
ствари стоје, пролеће у овом такмичењу
је све даље. Са оваквом игром, питање
је да ли ће наш актуелни шампион виде
ти и Лигу конференције, за чега им је
потребно треће место у групи.
На опште изненађење, после две
одигране утакмице, на првом месту у
Звездиној групи је мађарски Ференцва
рош. Истина, када се погледа колико су
наши северни суседи уложили у спорт
ску инфраструктуру и два прелепа ста
диона у Будимпешти, овакав резултат је
можда и очекиван у неком моменту.
После пораза од Трабзона у Турској,
наш тим сада чекају бурни дани и тежак
период у којем ће, пре свега, бити најва
жније остати на челу домаћег првен
ства. А што се тиче саме утакмице,
јасно је да нешто дебело не штима у
екипи. Већина тима је апсолутно ван
форме. Дочекали смо и то да Катаи
буде бачен да греје чамовину, јер у
последње време не може да се осоли.
Када томе додамо и повреду Иванића и
очајну игру Пешића у шпицу, поставља
се питање ко ће да иступи и повуче еки
пу. У овом моменту – нико.
Покушао је тренер Милојевић да у
меч уђе опрезно, али џаба ти све када у
екипи имаш неколико темпираних бом
би. Још је само Гобељић фалио на
терену и катастрофа би била загаран
тована. Али и овако је било мучно гле
дати Београђане како се пате на терену.
Ако нема пенала, ту је црвени картон да
их покопа. Томе можемо и додати још
један кикс Гејлора Канге, који је, као и
против Макабија, изгубио лопту и био
директан кривац за гол.
Занимљива је и нова појава у Звезди
ном шпицу. Момак по имену Калифа
Кулибали је доведен као замена за

Милана Павкова. Плаћен је милион и
по евра, а право је питање да ли ће овај
горостас од скоро два метра у својој 31.
години успети да оправда уложену кин
ту. Или ће се испоставити да је још
један у низу пањева који су обрнули
круг око „Рајка Митића“.
Сада је јасно да је одлазак Дејана
Станковића ипак велики ударац за клуб
из Љутице Богдана. Многи су доводили
у питање његову тактичку поткованост и
сматрали да није довољно искусан да
би са Звездом направио неки значајан
резултат у Европи. Са друге стране,
тако се својевремено мислило и о Саши
Ђорђевићу док је био на клупи наше
кошаркашке репрезентације. Касније се
испоставило да су сви после њега били
много гора опција.
та је заједничко за њих двојицу?
Харизма и способност да моти
вишу играче и натерају их да
гину на терену. И то је оно што је екипа
Звезде изгубила одласком Станковића.
Некако се стиче утисак и да је еуфорија
у јавности истог момента спласла. Већ
на првом мечу против Монака се виде
ло да стадион неће бити пун, а бесплат
не карте које су поједине фирме делиле
својим запосленима су остале неиско
ришћене.
На новом тренеру је сада задатак да
се избори са притиском и, пре свега,
изгради ауторитет, како у свлачионици,
тако и у јавности. Јер, ако у томе омане,
тешко да ће се управа клуба коцкати са
њим и чек ати нек а боља времена.
Посебно у ситуацији када прво место у
првенству гарантује сигурну Лигу шам
пиона и неколико десетина милиона
евра следеће године. Чека нас врућа
јесен.

Ш

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „СРЕМ ИТОН“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Појачања из сопственог подмлатка

Одбојкаши
сремскомитровач
ког „Срем Итона“ припремају се за
наступ у новом одбојкашком такми
чењу, при чему још увек нема званич
не потврде формата ове лиге. Под
сетимо, протекле сезоне шест екипа
„испало“ је из Прве Б одбојкашке
лиге па се очекује формирање источ
не и западне групе Војвођанске лиге.
Још увек се не зна ни састав Прве и
Друге лиге јер су многи клубови због
великих финансијских захтева били
принуђени да одустану од ових так
мичења.
Што се тиче ситуације у самом клу
бу, према речима тренера Зорана
Ковачића, екипа је мање - више задр

жала физиономију из прошле сезо
не с тим што је прикључен значајно
већи број млађих играча који ће бити
у прилици да се „кале“ у јачој конку
ренцији. Клуб је напустило неколико
играча из прошле сезоне а тренер
Ковачић незадовољан је чињеницом
да неки од њих и поред важећих уго
вора нису показали дужну захвалност
клубу и да су тражили све начине да
оду из „Срема“. Ковачић је подсетио
на проблем „одлива“ млађег одбој
кашког кадра створеног у сопственој
„Сремовој“ одбојкашкој школи.
– Остали смо са искуснијим игра
чима Јованом Ковачићем, Алекси
ћем, Кузмановићем и Радетом Петко

вић, тако да уз Бранислава Рољића
и Бојана Петковића имамо „костур“
екипе за следећу сезону. Радује
нас повратак нашег пионира Бојана
Маричића. Он ће својим вршњаци
ма Тадићем, Дудоком, Керановићем,
Весковићем, Андријевићем, Недељ
ковићем и другим, још млађим деча
цима ове године чинити састав наше
екипе. Иван Тривунчић је због при
ватног посла отишао из клуба, рекао
је Зоран Ковачић и позвао све деча
ке заинтересоване за одбојкашки
спорт да дођу у „Бајићеву“ школу на
тренинге и постану део једне здраве
спортске приче.

Д. Мостарлић
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СПОРТСКЕ ИГРЕ
ПАРАПЛЕГИЧАРА
И КВАДРИПЛЕГИЧАРА

Два дана такмичења
Традиционалне Покрајинске спортске
игре параплегичара и квадриплегичара
одржане су у Старој Пазови у организа
цији Савеза параплегичара Војводине
11. и 12. септембра, а током два дана
такмичења и дружења у Кући фудбала је
боравило око 80 учесника. После две
године, УПИК Фрушка гора поново је
било добар домаћин бројним гостима из
Зрењанина, Новог Сада, Руме, Опова,
Сомбора. Шест екипа, рекреативци, али
и репрезентативци, надметали су се у
атлетици, бацању кугле, копља и диска,
шаху, пикаду, стрељаштву и стоном
тенису. Јоланд Корора, помоћница
Покрајинског секретара за социјалну
политику, демографију и равноправност
полова истакла је отварајући овогоди
шњи спортски сусрет да надлежни
Секретаријат подржава параплегичаре и
у играма и у њиховој борби, а тако ће
бити и убудуће. Покрајинске спортске
игре током година одржавања скренуле
су пажњу шире јавности, те је сада подр
шка овом и сличним догађајима већа.
Домаћин старопазовачк о Удружење
параплегичара и квадриплегичара „Фру
шка гора“ истиче да су у успешној реали
зацији овогодишњег сусрета спортиста
имали и несебичну подршку Министар
ства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Спортског центра
ФСС, Општине Стара Пазова и волонте
ра из Спортског друштва риболоваца
„Лињак“ из Нове Пазове.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ГРАДА
БЕОГРАДА У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

Злато и бронза
за Старопазовчане
У организацији Савеза за дизање тего
ва Града Београда а у техничкој органи
зацији Клуба дизача тегова „Партизан“
из Београда, 11. септембра на стадиону
„Партизана“ одржано је отворено Првен
ство Града Београда за млађе сениоре
до 23 године а истог дана је одржан и
отворени Куп Града Београда за жене
сениорке у олимпијском дизању тегова.
На ова два спортска такмичења учество

вао је Старопазовачки клуб дизача тего
ва Јединство и постигао веома запажен
резултат. На отвореном Првенству Града
Београда за млађе сениоре до 23 године
у категорији до 81 кг телесне тежине
Никола Ристић је освојио прво место и
златну медаљу. На Отвореном Купу Гра
да Београда за жене сениорке у катего
рији до 71 кг телесне тежине Желмира
Микљан је освојила треће место и брон
зану медаљу. На отвореном Првенству
Града Београда за млађе сениоре до 23
године у категорији до 81кг телесне
тежине Никола Ристић освојио је прво
место и златну медаљу.

СВЕСРПСКИ АТЛЕТСКИ КУП

„Сирмиуму “
три медаље

Тренер Слободан Мацановић,
Мирјана Дасовић и Немања Јоргић

23

бацивши опет куглу на даљину од 14 мета
ра. Немања Јоргић је тријумфовао у трци
на 100 метара, док је, још увек јуниор Петар
Илић освојио бронзу у бацању кугле. Тако
ђе, стручни штаб Атлетског савеза Војводи
не чинила су и три тренера АК „Сирмиум“ и
то Данило Кртинић, Горан Павловић и Сло
бодан Мацановић.
– Ово је заиста било једно изузетно лепо
и специфично такмичење, које је дошло на
крају сезоне баш као „шлаг на торту“. Након
овог такмичења сениори одлазе коначно на
заслужени одмор, након којег ће се крену
ти у припреме за нову сезону идуће године,
каже тренер Слободан Мацановић. Д. М.

ФК „ДОЊИ ПЕТРОВЦИ“

Уређење терена
и трибина
ФК „Доњи Петровци“ у истоименом
селу постоји већ 96 година, тако да ће
велики јубилеј, век постојања обележити
2026. године.
Терен има систем за наводњавање,
као и рефлекторе чије је постављање
ранијих година финансирала локална
самоуправа, а и просторије клуба су у
прилично добром стању.
Ове година румска општина је из буџе
та обезбедила реконструкцију трибина,
као и кровне конструкције над трибином,
а поправљено је и окречено и платно око
стадиона. Трибине сада имају места за
86 гледалаца.
– Овим радовима смо омогућили да
играчи, али и млади који се окупљају око
клуба имају леп простор за бављење
спортом, али и за рекреацију, рекла је
председница Александра Ћирић, прили
ком обиласка терена ФК „Доњи Петров
ци“.
С. Џ.

У четвртак, 15. септембра у Новом Саду,
на стадиону „Карађорђе“ одржан је други
по реду Свесрпски куп у атлетици, где се
надметало пет екипа -  савеза и то: дома
ћин, Атлетски савез Војводине, Атлетски
савез Београда, Атлетски савез Централ
не Србије, Атлетски савез Косова и Мето
хије и Атлетски савез Републике Српске.
У изузетно квалитетном такмичењу, убе
дљиву победу остварила је домаћа екипа
Атлетског савеза Војводине. Овој победи
значајно су допринели атлетичари „Сирми
ума“, са чак три медаље. Најпре је победу
у бацању кугле однела Мирјана Дасовић,

АРКУС ЛИГA ЗА РУКОМЕТАШИЦЕ

Пораз инђијског „Железничара“
ЖРК „Железничар“ Инђија – ЖРК „Младост“ Нова Пазова 25: 28 (12: 16)
ЖРК „Железничар“: Жак, Чаврић 4.
Табак 6, Тодоровић, Ковачић 1, Жакула,
Паунић, Живков (К) 3, Чинку, Ловрић 5,
Игњатовић, Обреновић 4, Јовановић 2,
Шиндић, Тешић. Тренер: Влада Шимичић.
ЖРК „Младост“: Мацура, Глушица
(К) 7, Поткоњак, Ћурчин 3, Лазаревић 4,
Јотић, Косановић, Орловић 2, Шашић,
Којић, Ћазић 5, Кнежевић 6, Микић 1, Пет

ковић. Тренер: Славко Крњајац.
Пред око 250 гледалаца у Спортској
хали у Инђији, гошће из Нове Пазове
савладале су актуелне шампионке, ЖРК
„Железничар“ у другом колу Аркус лиге за
рукометашице.
Од самог почетка утакмице гошће из
Нове Пазове у комшијском дербију играле
су  са више енергије и жеље. Од стартних

0:3, „Железничар“ се   није опоравио до
краја меча. Инђинчанке су у пар наврата
биле на прагу поравнања резултата, али
им ни то није пошло за руком.
Најефикаснија на овој утакмици у еки
пи „Младости“ била је Лепосава Глушица
са седам постигнутих голова. У домаћем
саставу то је била Дуња Табак са шест
голова.
М. Ђ.
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ПУЦАЊЕ НА
ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ

„Ројалисти“
освојили
Куп Србије

Спортско удружење „Ројал“
из Инђије освојило је пехар на
овогодишњем Купу Србије у
пуцању на летеће мете које је
одржано на стрелишту у Ста
рој Пазови. „Ројалисти“ су
били најуспешнији у конку
ренцији шест екипа и 28 так
мичара,  како у екипној тако и
у појединачној конкуренцији.
Стрелац Петар Недић био је
најбољи појединац, а овим
резултатима инђијски такми
чари су још једном показали
да су убедљиво најбољи у
Србији.
М. Ђ.

СВЕСРПСКИ АТЛЕТСКИ
СУСРЕТ У НОВОМ САДУ

Милана друга
у скоку у даљ

СПОРТ

21. SEPTEMBAR 2022.

ЖЕНСКИ РУКОМЕТ

„Сремице“ уписале прву победу
ЖРК „Срем“ СМ - РК „Млади радник“ Радинац 26:25 (16:11)

Први тријумф Сремица у новој рукометној сезони

ЖРК „Срем“: Радуловић
4, Васиљевић, Митрић 6 ,
Драговић, Блажић 3, Петро
вић 1, Ђулинац 6, Мирковић,
Скенџић 1, Дракула, Шерфе
зи 2, Булатовић 3, Црнобрња
Милица Шпољарић, Марина
Шпољарић, Ђоровић. Тренер:
Душан Дрча
РК
„Млади
радник“:
Митровић, Спасић 1,Лазовић
1, Палочевић 4, Марта Фили
повић 1, Пекић, Нинић 4,
Милорадовић, Анђела Фили
повић 6, Јанковић, Анђелко
вић, Којић 4, Миленковић 3,
Митровић 1, Грујић, Зубано

вић. Тренер: Јовица Петко
вић
Почела је нова сезона руко
метног такмичења у женској
Супер Б лиги. Рукометашице
сремскомитровачког “Срема”
угостиле су у суботу 17. сеп
тембра 2022. године екипу
„Младог радника“ из Радинца
и забележиле први тријумф.
Митровчанке су неугодну
екипу из околине Смедерева
дочекале у Спортском цен
тру у Руми. „Срем“ је боље
почео утакмицу и повео са
четири гола предности а до
краја полувремена резултат

је био 16:11 у њихову корист.
Сигурну предност Митровчан
ке су одржавале до самог кра
ја меча, односно до 25. пое
на када су гошће стигле на
само два гола заостатка, али
је “Срем” на крају тријумфо
вао минималном предношћу
26:25. Најефикасније у редо
вима домаћина биле су Вања
Ђулинац и Марија Митрић
са 6 и Наташа Радуловић са
4 поготка. У наредном колу
„Срем“ ће на свом терену
дочекати ГЖРК „Напредак
-12“ из Крушевца.
Д. Мостарлић

Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ириг,
сходно одредбама члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (‘’Службе
ни гласник РС’’, број 135/04 и 36/09) објављује
Милана Симић

Милана Симић, чланица
Атлетског клуба „Срем“ из
Сремске Митровице насту
пила је протекле недеље на
Свесрпском атлетском сусре
ту у Новом Саду и освојила
је друго место у дисциплини
скок у даљ резултатом од 5,48
метара.
Два дана касније у Сремској
Митровици је одржано фина
ле купа за старије пионире и
пионирке. Девојчице „Срема“
биле су шесте, од укупно три
десет екипа, док су дечаци
били седми од двадесет осам
екипа. Ово је била проба за
екипно првенство Србије за
пионире наредног викенда,
где се очекује да овај пласман
буде унапређен, кажу у АК
„Срем“
Д. М.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Носилац пројекта Play radio doo, Бео
град-  Земун, ул. Aутопут за Загреб 22,
поднео је дана 15.09.2022. године, захтев
за одлучивање о потреби процене утица
ја ПРОЈЕКТА: РАДИО СТАНИЦА-  ФМ
ПРЕДАЈНИКА PLAY RADIO 103.2 на
локацији Фрушка гора, Бранковац 103.2
МHz, на животну средину, чија се реали
зација планира на катастарској парцели
бр. 1379/11 К.О. Врдник, општина Ириг.
Увид у документацију из захтева носио
ца пројекта могуће је обавити у периоду
од 10 дана, од дана објављивања овог
огласа, сваког радног дана у времену од
8-14 часова у просторијама Службе за
привреду и локални економски развој  
Општинске управе општине Ириг, Војводе
Путника бр.1, Ириг.

Заинтересована јавност може достави
ти своје мишљење у писаној форми   на
адресу надлежног органа, Служби за
привреду и локални економски развој
Општинске управе општине Ириг, за вре
ме трајања јавног увида.
На основу поднетог захтева као и
мишљења заинтересоване јавности, која
су приспела до истека рока из става 2.
овог обавештења, надлежни орган ће
одлучити о потреби процене утицаја на
животну средину за ПРОЈЕКАТ: РАДИО
СТАНИЦА-  ФМ ПРЕДАЈНИКА PLAY
RADIO 103.2 на локацији Фрушка гора,
Бранковац 103.2 МHz, о чему ће благо
времено обавестити јавност.
Служба за привреду и локални
економски развој
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ВОЈВОЂАНСКА А
СТОНОТЕНИСКА ЛИГА

„Подриње“ боље у
комшијском дербију
У суботу 17. септембра почело је такми
чење у Војвођанској А стонотениској лиги.
Већ у првом колу, у Мачванској Митровици
одигран је комшијски дерби у коме је дома
ћа екипа „Подриња“ резултатом 4:0 савла
дала госте из Сремске Митровице – екипу
„Срем Спина“. До овог, за многе неочекива
ног али убедљивог тријумфа, играчи „Под
риња“ дошли су победама Дејана Јочковића
над Хамидом Токићем (3:1), Владе Чупића
над Младеном Недељковићем (3:0), Зора
на Ђокића над Вељком Ђуровићем (3:0) и
дубла Чупић – Ђокић над дублом Токић –
Ђуровић резултатом 3:2. У наредном колу
екипа из Сремске Митровице је слободна а
Мачвани гостују СТК „Милетић“ у Српском
Милетићу.
Д. Мостарлић

СПОРТ
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Убедљива победа
Инђије у дербију кола

ФК „Инђија Тојо Тајерс“ - ФК „Железничар“ Панчево
4:1 (2:0)

НОВА МЕДАЉА ЗА
МИТРОВАЧКОГ СТОНОТЕНИСЕРА

Медаља за Живана
Победа ФК „Инђија“ у 7. колу ПЛС

На Међународном стонотениском турни
ру „Тешањ Опен 2022“ који се традиционал
но одржава у Босни и Херцеговини, у субо
ту 17. ветеран СТК „Срем спин“ из Сремске
Митровице Живан Јовановић победио је у
категорији такмичара преко 60 година, док
је у пару са саиграчем Мирелом Аличићем
био трећи у дублу. Турнир је окупио преко
70 играча из региона.
Д. М.

СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бесплатна
школица спорта

Спортски савез Града Сремска Митро
вица започео је протекле недеље рад бес
платне школице спорта за предшколце - 
децу узраста од пет и шест година. Часови
се одржавају три пута недељно, уторком
и четвртком у фитнес сали ПСЦ „Пинки“ а
суботом на градском базену од 9 часова и
30 минута. Школицом руководи професор
Зорана Јаковљевић уз асистенцију Јелене
Вучковић. У школицу се може, потпуно бес
платно укључити свако дете са територије
Града Сремске Митровице.

ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Чупић, Кукољ
(Ђурковић 46′), Недељковић (Јањић 72′),
Десанчић, Вуковић, Марко Стојановић,
Бојовић (К), Мијаиловић, Станојевић (Ракић
81′), Славиша Стојановић (Стевановић 73′),
Радосављевић (Ђуричковић 87′). Тренер:
Јован Голић.
ФК „Железничар“ Панчево: Живковић
(Петровић 59′), Конатар, Јовановић, Петро
вић, Кордић, Ђорђевић (Димитрић 46′),
Зувић (Бачанин 77′), Гргић (Јанковић 46′),
Балаж, Дашић (Реган 46′), Симчевић (К).
Тренер: Томислав Сивић.
Пред око 300 гледалаца на стадиону
„Тојо Тајерс арена“ 12. септембра одигран
је дерби 8. кола Прве лиге Србије у којем
су се састали Фудбалски клуб „Инђија Тојо
Тајерс“ и панчевачки „Железничар“.
Домаћи су припретили већ у 3. минуту
сусрета преко Радосављевића, који улази у
казнени простор искоса, упућује центаршут
али је лопта изблокирана. Домаћи су поно
во припретили у 9. минуту преко Десанчи
ћа, који шутира са око 16 метара од гола
гостију али лопта завршава далеко изнад
оквира гостујућег гола.
Први гол за „зелено -  беле“ виђен је у

23. минуту меча. Станојевић је одлично
центрирао на супротни део казненог про
стора госта, лопта стиже до Десанчића и
лопта тресе мрежу немоћног Живковића за
1:0. Само пет минута касније, главни суди
ја показао је на белу тачку након што је у
казненом простору оборен Радосављевић.
Сигуран са беле тачке био је Славиша Сто
јановић пославши лопту у сам угао гола
госта за 2:0.
У другом делу меча виђена су још
три гола. За „зелено -  беле“ 3:0 било је у
53. минуту меча. Радосављевић је лоп
ту послао у мрежу Живковића из петерца
госта. 4:0 је било у 56. минуту. Гужву испред
казненог простора госта најбоље је искори
стио Славиша Стојановић који је постигао
свој други гол на мечу. Гостију су успели
да дођу до једног поготка и то у 60. минуту
меча. Након добре акције гостујућих играча
лопта је упућена ка голу Чупића а капитен
гостију из Панчева, Симчевић, лопту гла
вом шаље иза леђа голмана домаће екипе.
То је уједно био и коначан резултат на овом
сурету. Иначе, Фудбалски клуб „Инђија Тојо
Тајерс“ до седмог кола Прве лиге Србије
није доживео пораз.
М. Ђ.

Победа у Чајетини
ФК „Златибор“- ФК „Инђија Тојо Тајерс“ 2:3 (1:1)
Фудбалери „Инђије Тојо Тајерс“ оствари
ли су у недељу, 18. септембра, победу на
гостовању у Чајетини у утакмици 9. кола
Прве лиге Србије. Сусрет са домаћим „Зла
тибором“ завршен је резултатом 2:3, док је
на полувремену било егал, 1:1.
Стрелци на овом сусрету за ФК „Инђија
Тојо Тајерс“ били су Никола Недељковић
у 21. минуту меча. Славиша Стојановић је
са беле тачке у 66. минуту меча постигао
други гол за Инђинчане док је стрелац тре
ћег гола био Драган Радосављевић у 82.

минуту сусрета у Чајетини. За домаћу екипу
голове су постигли Огњен Милановић у 5. и
Лука Чумић у 77. минуту меча.
После девет одиграних кола, ФК „Инђи
ја Тојо Тајерс“ заузима трећу позицију на
табели Прве лиге Србије са освојених 19
бодова, док је „Златибор“ са осам бодова
на 15-тој позицији.
У 10. колу, Инђинчани ће на стадиону
„Тојо Тајерс арена“ дочекати ФК „Нови Сад
1921.“, а тај сусрет игра се у суботу, 24. сеп
тембра.
М. Ђ.
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КУГЛАЊЕ: ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

Куглаши „Срема“
одлични на почетку сезоне
У
новосадској
куглани
„Алимента“ протекле неде
ље   Куглашки Клуб „Срем“ из
Сремске Митровице, као дома
ћа екипа дочекао је у првом
колу јесењег првенства кугла
ше „Новог Елана“ из Фекетића.
Забележен је изузетан почетак
првенства за Сремце и убе
дљива победа од 7:1 која је
довела екипу на прву позицију
у Првој војвођанској лиги.
„Срем“ је   у првом блоку
наступио са већ стандард
ном нападачком тактиком, са
поузданим Мариом Ружецким
који солидном игром добија
противника 4:0. Други играч
у првом блоку је појачање
из Новог Сада, млада нада
српског куглања Марко Егић
– досадашњи деветнаесто
годишњи играч „13.маја“ из
Новог Сада. Марко на дебију
за „Срем“ узима бод и резул
татом 554 оставља добар
утисак. Други блок наступа
у искусном саставу Предраг
Ковачић и Радослав Скарин.
Веома добром игром истакао
се Предраг Ковачић срушивши
610 чуњева. Овим  резултатом
узео је титулу најбољег играча
меча и титулу најбољег играча
целог првог кола.
Трећем блоку није остао
тежак задатак јер је разлика
у чуњевима била велика. Рат
ко Павлић и Анђелко Клича
рић одигравају без притиска и
појачавају разлику, тако да се
после 60 кугли могло калку
лисати са изменом. Нов играч
Игор Дешић из Руме, још јед
но појачање за „Срем“, доби

Марко Егић (лево у позадини)
појачање екипе „Срема“ (Фото: КК „Срем“)

ја шансу на самом почетку
првенства и ту шансу користи
узимајући један бод, док на
другој страни Ратко Павлић
обара 587 чуњева и доприноси
веома добром екипном резул
тату од 3396 оборених чуњева
на крају меча. То је резултат

који је уједно и најбољи у про
шлом колу.
Марио Ружецки, Предраг
Ковачић и Ратко Павлић ушли
су у најбољу шесторку првог
одиграног кола јесењег дела
првенства Прве војвођанске
лиге.
Д. М.
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ПФС СРЕМ

Изборна
седница
У Спортском центру
ФСС у Старој Пазови јуче
је одржана изборна седни
ца Скупштине Подручног
Фудбалског Савеза Срема.
На дневном реду је било
седам тачака а седници је
од укупно 50, присуство
вао 41 члан Скупштине
ПФС Срем. Сви чланови
су исказали велико задо
вољс тво
досад аш њим
радом Савеза као и под
једнаким залагањем за све
клубове. Између осталих,
једногласно је усвојена и
шеста тачка дневног реда,
односно избор председни
ка и чланова Извршног
одбора ПФС Срем. Подр
шку и у наредном мандату
добио је Велибор Катић.
Он је истак ао да је од
2019. године купљено пре
ко 1000 лопти за клубове,
тренерке за све судије,
компјутери за клубове
Сремске лиге а за ову
годину је планирано да их
добију и клубови МОЛ
лига. Истакао је да му је
драго што су све одлуке
донесене једногласно и да
то показује колико је Срем
фудбалс ки
јединс твен.
Катић наглашава да је иза
њих и тежак период због
ковида 19 када је било
прекида фудбала и прили
ва, међутим успели су да
испливају из свега тога још
јачи и наставили да раде
искључиво у интересу клу
бова.
Д. Г.

ДЕВЕТО КОЛО MOZZART BET ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

„Трактористи“ бољи од „Радничког“
ФК ИМТ Нови Београд - ФК „Раднички“ Сремска Митровица 2:0 (1:0)

ФК ИМТ: Којић, Савић, Стефановић,
Видић (од 69. мин. Коџић), Луковић, Га
јинов (од 54. мин. Стаменић), Ћирковић,
Лукић, Радочај (од 87. мун Благојевић),
Јеровић (од 54. мин. Џиновић), Кијевча
нин. Тренер: Зоран Васиљевић.
ФК „Раднички“: Драчићевић, Мио
драговић, Протић, Ивић, Ковачевић, Јан
ковић, (од 46. мин. Ђорђевић), Илић (од
76. мин. Ковачевић), Игњатовић (од 83.
Марјановић), Петровић (од 56. мин. Га
јић), С. Илић (од 56. мин. Чарапић), Гр
бовић. Тренер: Дејан Николић.
Стрелци: Радочај 24. минут, Стаменић
81. минут.
Жути картони: Лукић, Кијевчанин, Ко

јић (ИМТ), Протић, Грбовић, Илић („Рад
нички“)
Главни судија: Младен Јаковљевић,
помоћници : Живковић, Говедаровић.
Екипа ИМТ-а оправдала је високу по
зицију на прволигашкој табели и у про
теклом првенственом колу у недељу
18. септембра 2022. године савлада
ла је „Раднички“ из Сремске Митрови
це резултатом 2:0. Домаћин је у првом
делу игре имао озбиљне шансе у 11. и
20. минуту преко Владимира Радоча
ја и Милоша Луковића, док је Стефан
Илић пропустио изгледну прилику за
„Раднички“. У 24. минуту расположени
Радочај прихватио је лопту упућену са

леве стране од стране саиграча Дејана
Видића и затресао мрежу голмана Дра
гићевића. Гости су запретили  већ у на
редном нападу. Митровчани су имали
неколико изгледних прилика за изједна
чење у другом полувремену али је после
центаршута Радочаја у 81. минуту лопту
сјајно прихватио Урош Стаменић и волеј
ударцем по средини гола поставио кона
чан резултат од 2:0. ИМТ остаје у трци
са „Графичарем“ за водећу позицију а
„Раднички“ је после овог сусрета остао
на девет освојених бодова и у наредном
колу дочекаће екипу „Железничара“ из
Панчева.
Д. Мостарлић
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VREMEPLOV
21. септембар
1832. Умро шкотски писац Вал
тер Скот, аутор историјских
романа “Роб Рој”, “Ајванхо”,
“Веверли”. Скупљао и народне
песме и писао епове из исто
рије Шкотске. У енглеском пре
воду објавио и народну песму
“Хасанагиница”. Извршио зна
чајан утицај на европски
роман.
22. септембар
1499. Миром у Базелу окончан
Швапски рат Швајцарске лиге и
немачког краља Максимилија
на I, а Швајцарска је стекла
независност.
1993. У јеку једне од највећих
инфлација забележених у све
ту Југославија донела закон о
ден ом ин ац ији
нац ио н алн е
валуте, према којем је од 1.
октобра милион динара вреде
ло један динар.
23. септембар
1846. Немачки астроном Јохан
Готфрид Гале открио планету
Нептун.
1893. У Београду стављена у
погон прва јавна електрична
централа у Србији.
1939. Умро аустријски психија
тар Сигмунд Фројд, оснивач
психоанализе.
24. септембар
1863. У Београду основана
Велика школа која је имала
Филозофски, Правни и Технич
ки факултет, а настава одржа
вана у Капетан - Мишином зда
њу. Школа прерасла у Бео
градски универзитет 1905,
када су отворени Медицински,
Богословски и Пољопривредни
факултет.
25. септембар
1513. Шпански истраживач
Васко Нуњес де Балбоа пре
шао је Панамски земљоуз и
постао први Европљанин који
је видео Тихи океан
1962.   Сони Листон постао је
светски боксерски шампион
тешке категорије када је у
Чикагу у првој рунди нокаути
рао Флојда Патерсона.
26. септембар
1371. У бици на реци Марици,
код Чрномена, Турци поразили
српску војску браће Мрњавче
вић, краља Вукашина и деспо
та Угљеше, који су у боју поги
нули. Једна од пресудних бита
ка у турском походу на Балкан
1984. Велика Британија и Кина
споразумели се о враћању
Хонгконга 1997. под суверени
тет Кине. Хонгконг припао Бри
танцима на основу мировног
уговора у Нанкингу 1842, после
Опијумског рата.
27. септембар
1825. Првом у свету јавном
железничком пругом Дарлинг
тон-Стоктон, у североисточној
Енглеској, кренуо воз с првом
парном локомотивом, којом је
управљао њен конструктор
Џорџ Стивенсон.
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HOROSKOP
ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на сво
јим идејама, јер имате врло поу
здане пок азатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

ВАГА: Доносите низ
важних одлука и делу
јете одлучно у својим
намерама пред сарад
ницима. Преостаје вам да спрове
дете у дело све оно што сте угова
рали у протеклом периоду. Нема
потребе да се расправљате са
неистомишљеницима и да губите
време на неке споредне ситуаци
је. Имате добар осећај а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљују срећан расплет.

БИК: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохват руке. Не само
да имате добре пословне проце
не већ добијате и нови број при
сталица тако да у већини ситуаци
ја пролазите лакше и боље од
других. Осећате да се налазите
на емотивној прекретници и радо
прихватате разне изазове.

ШКОРПИЈА: Делујете
позитивно и ангажова
ни сте на различитим
странама. Умете да
пренесете стваралачки импулс и
креативну енергију на своју околи
ну што вам олакшава остварење
многих планова које имате. Нема
потребе да се упуштате у неке
новчане ризике или да се задужу
јете. Пажљивије ослушкујте пору
ке које добијате од блиских особа.

БЛИЗАНЦИ: Неко вам
даје корисне сугестије
које лако можете да
примените приликом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима как о
бисте на најбољи начин усклади
ли разлике које постоје у мишље
њу или искуству. Имате утисак да
вам партнер ускраћује одређене
информације из вама потпуно
непознатих разлога.
РАК: Делујете веома
опрезно и не желите
превише да ризикујете
у пословно-финансиј
ским преговорима. Ипак, мораће
те да се суочите са неким изазо
вима који нису по вашој вољи или
укусу. Затражите на време добар
савет од једне старије особе На
крају ће се све решити у вашу
корист. Прижељкујете више разу
мевања и нежности у љубавном
односу.
ЛАВ: Обратите пажњу
на нове професионал
не могућности, како
бис те
прош ир ил и
сазнање и побољшали своју укуп
ну позицију. Ако препустите да
ствари саме иду својим током
неко други изненада може да вас
предухитри. Свет око себе посма
трате другачијим очима или у
ведрим тоновима осећате се
задовољно и срећно уз вољену
особу.
ДЕВИЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире јер да
без добре припреме
плана и процене нема ни значај
ног пословног успеха. Потребно
је да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања раз
личитих интереса, како би сви око
вас осетили моралну и матери
јалну сатисфакцију. Пажња и раз
умевање које добијате у кругу
своје породице делује врло под
стицајно.

СТРЕЛАЦ: Пролазите
кроз различите фазе
стваралачког располо
жења и стало вам је
да себи обезбедите оптималне
услове. Обратите пажњу на реак
цију ближе околине, јер понекад
не желите да прихватите комента
ре које доживљавате као оштру
критику. У односу са љубавним
партнером често преузимате
активну улогу и спремни сте да
промените неке заједничке нави
ке које вас спутавају.
ЈАРАЦ: Потребно је
да осмислите добар
план и да останете
доследни у свак ој
фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
када вас оспоравају. Након дужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист.
Преплављени сте различитим
мислима и емоцијама тако да
пажљиво одмеравате добру при
лику.

Crkveni
kalendar
Среда, 21. (8) септембар
Рођење Пресвете Богородице
– Мала Госпојина
Четвртак, 22. (9) септембар
Свети праведни богородитељи
Јоаким и Ана
Петак, 23. (10) септембар
Свете мученице Минодора,
Митродора, Нимфодора
Субота, 24. (11) септембар
Преп.Теодора Александријска;
Преп. Сергије и Герман Вала
амски
Недеља, 25. (12) септембар
Св.свештмуч.Автоном (Оданије
Рођења Пресвете Богородице)
Понедељак, 26. (13) септембар
Св.свештмученик Коронилије
(Претпразништво Воздвижења)
Уторак, 27. (14) септембар
Воздвижење Часног Крста –
Крстовдан

Сува пита
Састојци: 500 грама танких
кора, 500 грама млевених ораха,
150 грама сувог грожђа, 500 гра
ма шећера, мало уља, лимун,
мало воде.

ВОД ОЛ ИЈ А:
Све
корисне информације
могу да вам олакшају
успешно решавање
неких пословних питања која има
те. Обратите пажњу на сугестије
које вам даје једна искусна особа.  
Ако вам је стало да побољшате
однос са вољеном особом онда
пок ажите више разумевања за
критеријуме које користи друга
страна.

Припрема: У подмазан плех
ређати по две коре, сваку попр
скати уљем, а преко сваке друге
стављати надев од млевених ора
ха, сувог грожђа и мало рендане
коре од лимуна. Ређање заврши
ти кором. Танким ножем исећи
питу на коцке. Питу пећи у умере
но загрејаној рерни. Када је пече
на, прелити је врућим сирупом и
прекрити влажном салветом.
Питу служити када се охлади.
Што дуже стоји, пита је укуснија.

РИБЕ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни послов
не афирмације. Потрудите се да
правилно дозирате стваралачки
импулс. Пролазите кроз фазу
осцилација, склони сте честим
променама у понашању и распо
ложењу. Повремено вам је тешко
да ускладите љубавни ритам у
односу са блиском особом.

• Нису све жене вештице,
али је чињеница да су
све вештице жене!
• Иду два лимуна улицом,
једног згази ауто, а други
се исцеди од смеха!
• Живот је као фризер, ти
му кажеш шта желиш, а
он шиша по свом!
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СПОРТИСТИ ПОДИГЛИ ЦЕНУ ЗЕМЉИШТА У ОКОЛИНИ ПАВЛОВАЧКОГ ЈЕЗЕРА?!

Хектар од 176.000 евра

Нити смо видели Новака, нити се упознао са нама. Андрију стално виђамо, јер он
баш живи овде. Не знам ни да ли је неко видео тог кошаркаша и он долази по некада.
Чули смо да је у тој кући поред језера правио свадбу. Аутомобил када прође улицом,
ми ни не знамо ко је у њему, каже старац Милорад Д. који често слободно време про
води седећи на клупи испред куће, у улици која иде према језеру

Кућа Андрије Драшковића

Село Павловци удаљено шест кило
метара од Руме, које је доспело у жижу
јавности, када је Новак Ђоковић напра
вио кућу поред језера, све више је зани
мљиво за улагања. У прилог томе иде и
податак Републичког геодетског завода,
да је најскупље пољопривредно земљи
ште у Србији продато ове године, баш у
Павловцима и то за близу милион евра.
Мештани претпостављају ко се добро
овајдио, али не знају ко је нови власник
и шта планира од те земље.
Бизнисмен Андрија Драшковић, тени
сер Новак Ђоковић, кошаркаш Немања
Недовић, само су неки који су свој мир
пронашли уз обалу Павловачког језера.
У овом делу тешко може да се нађе пар
цела на продају, а и то ако постоји, цена
мора да јој вртоглаво скупа, као и
последња која је према подацима РГЗ
продата величине од 5,66 хектара за
близу милион евра или хектар по 176
000 евра.
– Ту парцелу је још раније продао наш
мештанин некоме човеку из Руме, нарав
но не за те паре, већ много мање. Али је

Новака Ђоковића још нико није видео у Павловцима

сада неко Румљанину понудио добру
своту новца и он искористио прилику.
Табла земље која се простире пре језе
ра, већ је ограђена са свих страна, али
стварно не знамо ни ко је нови власник,
ни шта ту планира, прича један од
Павловчана који не жели да му име спо
мињемо у новинама.
Мештани села углавном знају нове
комшије, неке често виђају, неке уопште
не. Како говоре највећа им је жеља да
упознају Новака, којег још нису видели.
– Нити смо видели Новака, нити се
упознао са нама. Андрију стално виђа
мо, јер он баш живи овде. Не знам ни да
ли је неко видео тог кошаркаша и он
долази по некада. Чули смо да је у тој
кући поред језера правио свадбу. Ауто
мобил када прође улицом, ми ни не зна

Земља скупа
али не и куће
Село броји око 300 становника. Иако
су цене земље драстично скочиле,
куће могу да се нађу од 10.000 до
15.000 евра, док оне од чвршће градње
и за 20.000 евра и то са окућницом.

Немања Недовић долази понекад

мо ко је у њему, каже старац Милорад Д.
који често слободно време проводи
седећи на клупи испред куће, у улици
која иде према језеру.
Павловачни закључују да доласком
моћних људи, профитирали су поједини
мештани који су продајом земље, обез
бедили деци некретнине по градовима,
али да село нема никакву корист.
– Захваљујући Ђоковићу, за нас нема
ко није чуо, а некада нису ни знали да
такво село постоји. Тај део који ми зове
мо елитни и село, то су два одвојена
света. Они живе у луксузу а ми муку
мучимо да ли ћемо задржати у селу про
давницу или ће се затворити, јер нема ко
ради, каже Драган који није био баш за
разговор за медије.
С. Костић

