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Pi{e:

Драгорад Драгичевић

У

Чудеса људске природе

став Републике Србије позна
је „подстицање уважавања
разлика“, како је и насло
вљен Члан 48, у коме су побројане
посебности грађана које Републи
ка афирмише и штити: „Мерама у
образовању, култури и јавном оба
вештавању, Република Србија под
стиче разумевање, уважавање и
поштовање разлика које постоје
због посебности етничког, култур
ног, језичког или верског идентите
та њених грађана.“
Неко је, међутим, убеђен да је
уставотворац грешком изоставио
либeралној идеологији најмилију
посебност, па је допустио да се
кроз школско градиво деци откри
вају чудеса људске природе.
Српски патријарх није први
примeтио да се у уџбенику из био
логије за осми разред, у лекцији
Полни и родни идентитет, ђаци
ма објашњава да није важно да
ли су рођени као мушко или жен
ско, те да с временом сами могу
да одреде ког су рода, поготову с
тога што међуполних особа има
више него риђокосих, али је њего
ва реч покренула и јавност, и про
светну власт изненађену што се то
догађа у њеном ресору.
Разуме се, рекао је и министар
просвете, да у потпуности разу
мем и подржавам да је потребно и
да учимо децу о толеранцији и
међусобном поштовању, разуме
вању различитости и њиховом
прихватању, али на бази призна
тих научних теорија и у складу са
политик ама државе у којој живи
мо.
Јавност је брзо нашла и кон
кретније опасности од оних које
српски патријарх уочио. Наводно,
осумњичена лекција може чак да
охрабри децу која истраживањем

своје сексуалности открију хомо
сексуалне склоности да разми
шљају о веома сложеној медицин
ској полној транзицији као о једно
ставном поступку, нешто тежем
од промене хобија или промене
фризуре.
Устав Србије каже да „деца ужи
вају људска права примерено свом
узрасту и душевној зрелости“. Кроз
законе су та права детаљно изве

Поклоници прозапад
них либералних идео
логија у Србији не кри
ју разочарење што
„црква и десничари“ и
„привидно секуларна“
власт инсистирају само
на Уставом загаранто
ван ој
толер анц иј и.
Нажалост, кажу либе
ралисти, у Србији није
пожељна никаква толе
ранција која Уставом
није утемељена, па
макар никога не угро
жавала
дена, али ни у једном се деца не
охрабрују на размишљање о праву
на родно преиспитивање, а погото
ву не о свом будућем праву на про
мену пола.
Поклоници прозападних либе
ралних идеологија у Србији не кри
ју разочарење што „црква и десни
чари“ и „привидно секуларна“ власт
инсистирају само на Уставом зага
рантованој толеранцији. Нажалост,
кажу либералисти, у Србији није

пожељна никаква толеранција која
Уставом није утемељена, па макар
никога не угрожавала. Не охрабру
је их нарочито ни став Српског био
лошког друштва које се 13. септем
бра огласило о осумњиченој лек
цији ставом да у њој нема ничег
спорног и да је све у њој усаглаше
но са „прихваћеним“ теоријама,
закључцима и тумачењима биоло
шке науке.
„Генетичка варијабилност не даје
основе за развој предрасуде, сте
реотипа, дискриминације и наси
ља. Биолошка знања потпомажу
развијање толеранције и прихвата
ња различитости младих људи“,
каже се у саопштењу Српског био
лошког друштва, саопштењу које
својом више социолошком него
биолошком природом скоро даје за
право онима који су лекцију осум
њичили.
рпско биол ошко друштво
заступа егзактну науку био
логију, али се кроз ово саоп
штење бави и арбитрарним, неег
зактним, теоријама рода кога је
осмислила неегзактна наука, соци
ологија. Када биолози предузму да
се баве „повећањем толеранције“
кроз учење деце о роду, то само по
себи указује да можда нешто није у
реду.
Национални просветни савет је
одмах затражио стручна мишљења
од биолошких катедри универзите
та у Србији која ће, када стигну,
показати да ли је биологија у Срби
ји „остала у струци“ или је допусти
ла да буде упрегнута у преправља
ње друштва какво познајемо.
Могуће је да су наша култура и
наука преспавале тренутак када су
пол и род престали да се прекла
пају, а биолошке катедре нам то
нису јавиле.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Митровица уводи
енергетске ваучере
Ваучери ће бити у вредности од десет хиљада динара. Домаћинства која се буду
пријавила на конкурс мораће да испуне и услове. Први је да им је пребивалиште на
територији Сремске Митровице и припадајућих села, а други да примања по члану
домаћинства не премашују 25.000 динара, каже в. д. начелника Градске управе за
социјалну и здравствену заштиту и заштиту животне средине Дражен Риђошић
Одржана је 24. седница
Скупштине Града Сремска
Митровица у среду 21. сеп
тембра. Пред одборницима је
било 24. тачке Дневног реда.
Сви предлози су већином гла
сова усвојени. Локални пар
ламент је разматрао између
осталог одлуке које се односе
на планирање простора у
селима и граду, о оставци
одборнице Групе грађана
„Град за све нас“, затим о
допунама и изменама програ
ма за одржавање зеленила у
Митровици, али и о програми
ма пословања јавних преду
зећа. Као једну од новина у
социјалним давањима за
угрож ен о
стан овн иш тво,
одборници су усвојили одлуку
о увођењу енергетских вауче
ра.
– Донели смо одлуку о суб
венцијама у виду енергетских
ваучера који су намењени

Детаљ са седнице

превазилажењу потешкоћа
наших суграђана при набавци
енергената. Са тим ваучери

Просторно планирање
у граду и селима
Одборници су усвојили
предлог одлуке о доношењу
плана детаљне регулације,
који се односи на уређење
центра Чалме. Он ће омогу
ћити развој руралног подруч
ја кроз стварање услова за
унапређење услуга, трговине
или
админ ис трат ивн их
делатности. Такође, донете
су и две одлуке о приступа
њу изради нова два плана
детаљне регулације Ноћај 1
и Ноћај 2.
– Ради се о пољопривред
ном земљишту, на ком ће се
моћи градити соларне елек
тране. На простору од 300
хектара планира се изград
ња соларног парка капаците
та 75 мегавата, а истовреме
но се на том простору може
гајити нека култура, компати
билна том месту. Тај простор
ће бити ограђен, а моћи ће
да произведе енергије, како

Мирјана Вашут

смо сазнали од страног инве
ститора, толико да покрије
потребе целог Срема, изја
вила је Мирјана Вашут,
директорица „Урбанизма“.

ма они ће моћи да оду у ЈКП
„Топлификација“ и на основу
потрошње по рачуну, исти и
плате. Домаћинства ће моћи,
такође, да рефундирају тро
шкове за куповину огрева.
Образоваћемо комисију која
ће се састојати од пет члано
ва, из реда запослених Цен
тра за социјални рад „Сава“ и
Градске управе за социјалну
заштиту. Ваучери ће бити у
вредности од десет хиљада
динара. Домаћинства која се
буду пријавила на конкурс
мораће да испуне и услове.
Први је да им је пребивали
ште на територији Сремске
Митровице и припадајућих
села, а други да примања по
члану домаћинства не према
шују 25.000 динара. Јавни
позив ће бити истакнут на
огласној табли Града Срем
ска Митровица, Центра за
социјални рад „Сава“ и путем
медија. Сремска Митровица
је ако не и једини град који је
донео овакву одлуку, како
бисмо помогли најугрожени
јим грађанима, изјавио је Дра
жен Риђошић, в. д. начелника
Градске управе за социјалну
и здравствену заштит у и
заштиту животне средине.
На седници Скупштине Гра

Дражен Риђошић

да Сремска Митровица име
новани су и директори јавних
предузећа. У наредне четири
године митровачку топлану
водиће, као и до сада, Славко
Сладојевић. На месту дирек
тора ЈКП „Водовод“, на исти
временски период, именован
је Борислав Бабић. Мирјана
Вашут остаје на руководећем
месту предузећа за послове
урбанизма „Урбанизам“, а
Радослав Јевремовић у ЈКП
„Комуналије“. На период од
четири године, на место
директора ЈП „Срем Гас“,
именована је Даница Недић.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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Дан породице
у Малој Босни

Дан породице

У
сремс ком ит ровачк ом
насељу „Слободан Бајић
Паја“, које се још назива и
Мала Босна, одржан је Дан
породице у суботу, 24. сеп
тембра. Присуствовао је
велики број грађана, како ста
ријих, тако и млађих, а ово је
постал а
трад иц ио н алн а
манифестација.
– Становници овог насеља
су одувек добро знали шта су
праве вредности и одувек су
те праве вредности и негова
ли. Дан породице је најбољи
пример за то, када погледате
дечје осмехе и њихову радост.
То је најлепши украс овог гра
да. Насеље се брзо шири,
има све више деце, а у току је
припрема техничке докумен
тације за изградњу вртића.
Изгадњом тог објекта ће

листе чекања отићи у забо
рав, рекао је председник
Скупштине Града Сремска
Митровица, Владимир Павло
вић.
Месна заједница и Удруже
ње „Мостови на Дрини“ су
трећи пут организовали ову
манифестацију, заједничким
снагама.
– Циљ је да се подсетимо
где нам је најлепше, где се
најбоље осећамо, а то је са
својом породицом, речи су
члана Савета месне заједни
це, Бранка Јаковљевића.
За малишане је одиграна
представа, а забављали су их
аниматори. Читав догађај је
имао хуманитарни карактер,
те су прикупљана средства за
лечење Митровчанке Наташе
Недић. 
А. Д.

АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ ДАНА СЕКТОРА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Показне вежбе

У четвртак 22. септембра,
па још наредна два дана на
територији Сремске Митрови
це је одржано неколико про
мотивних активности Сектора
за ванредне ситуације. Пока
зне вежбе и тактичко-технич
ки зборови су одржани и у
Руми, Шиду, Пећинцима, Ста
рој Пазови и Инђији, а све то
поводом обележавања Дана
сектора за ванредне ситуаци
је Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и
славе ватрогасаца – спасила
ца. Митровчани су имали при
лику да виде вежбу специја
листичког тима за спасавање

на води. Реализована је са
два спасилачк а чамца на
Сави, који су са друге стране
обале имали задатак да извр
ше спасавање угрожених
лица, услед симулације пове
ћаног водостаја и изливања
реке. Наредног дана је извр
шена показна вежба гашења
пожара у просторијама библи
отеке, евакуација угроженог
лица и спасавање лица са
високе зграде, помоћу вазду
шног јастука. У суботу је упри
личен тактично–технички због
у центру града.
А. Д.
Фото: Б. Т.

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ликовни конкурс

У оквиру пројекта „Осликајмо наш град
за 0 отпада“ који спроводи ЈКП „Комуна
лије“ Сремска Митровица и Удружења
грађана „Еко-пројект тим“ уз подршку
Градске управе за културу и спорт Града
Сремска Митровица, расписује се ликов
ни конкурс за ученике основних школа са
темом правилног одлагања отпада и
одржавања чистоће.
Конкурс је намењен ученицима нижих
разреда од I до IV разреда (такође и под
ручна одељења). Ликовна техника је по
слободној вољи ученика и сугестији учи
теља, формат – блок бр. 5. Свака основ

5

на школа предаје укупно 4 рада, односно
по један рад који је учитељ/наставник/
школа, одредио као најбољи по генера
цији од I до IV разреда. Након доставља
ња одабраних ликовних радова у ЈКП
„Комуналије“, изложба ће се одржати у
Музеју Срема, као и избор најбоља два
рада. Школе чији ученици освоје 1., 2. и
3. место биће награђене пригодним
поклоном. Награђени радови ће се иско
ристити за осликавање (брендирање)
новог камиона ЈКП „Комуналије“.
Конкурс је отворен oд 19. септембра
до 10. октобра 2022. године, а крајњи рок

за достављање радова је 14. октобар.
Адреса на коју се достављају радови
је: ЈКП „Комуналије“, Стари шор 114,
22000 Сремска Митровица
„Поред тога што ће деца имати прили
ку да се креативно изразе и покажу своје
виђење одржавања чистоће у нашем
граду, имаће прилику и да својој школи
донесу награду. Додатни мотив биће и
вероватноћа да ће се рад наћи на ками
ону за одвоз смећа, у великом формату
видљив свим грађанима Сремске Митро
вице“, каже се у саопштењу ЈКП „Кому
налије.

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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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА:
ДОДЕЛА СЕДИШТА ЗА БЕБЕ

Универзални
чувари деце

У Градској кући уприличе
на је подела ауто седишта за
бебе са територије Града
Сремска Митровица, рођене
у јуну, јулу и августу ове годи
не, чиме се наставља акција
поделе ауто седишта свим
митровачким бебама рође
ним у 2022. години. Ауто
седишта су унивезалног
типа, намењена свим узра
стима деце, од беба старости
пар месеци до деце узраста
дванаест година, односно
36kg тежине. Акција се реа

лизује у сарадњи са град
ским Саветом за безбедност
саобраћаја, као једна од
мера пронаталитетне поли
тике Града, али и са циљем
повећања заштите и безбед
ности најмлађих суграђана
као најрањивијих учесника у
саобраћају. Присутнима се
обратио заменик градона
челнице Петар Самарџић,
након чега је приказан кратак
филм о правилној употреби
ауто седишта, у зависности
од узраста деце.

28. SEPTEMBAR 2022.

ВЕЛИКИ РАДИНЦИ

Браниславу
Недимовићу
орден Светог Саве

Уручење ордења

Светом литургијом је у неде
љу, 25. септембра, свечано
освеш тан а црква Светог
Архангела Гаврила у Великим
Радинцима, на чијој се рекон
струкцији радило у претход
ном периоду. Пред бројним
верницима су у порти цркве
додељене ленте и одликова
ња онима који су допринели
рестаурацији храма. Том при

Додела седишта

ликом је министру пољопри
вреде, водопривреде и шумар
ства, Браниславу Недимовићу
уручен орден Светог Саве, а
свештенику Душку Марјанови
ћу и Мирославу Јокићу орде
ње Светог Арсенија Сремца.
Ордење је уручио Епископ
сремски Василије.
А.Д.
Фото: Приватна архива

ДЕЛЕГАЦИЈА ПОЉСКИХ ГРАДОВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Примери на којима треба учити
У уторак, 20. септембра
делегација четири пољска
града из Подкарпатске обла
сти посетила је Сремску
Митровицу. У Градској кући
одржан је састанак са пред
ставницима локалне самоу
праве и митровачког Карита
са.
Циљ састанка којем су при
суствовали градоначелница
Светлана Миловановић, њен
заменик Петар Смарџић и
председник Скупштине града
Владимир Павловић, био је
да се нађу заједничке области
развоја, пројектне сарадње и
аплицирање код ЕУ фондова.
Како је у име митровачког
Каритаса „Св. Анастазија”
рекла координаторка Кри
стина Драгишић ова четири
града Подкарпатске обла
сти су пројектни партнери у

европским пројектима у окви
ру едукативне шеме Ерасмус
плус са којима има сарадњу
и неколико средњих и једна
митровачка основна школа.

– Подкарпатска област
повлачи највише средстава
из европских фондова што
значи да имају јаку пројектну
и структуру и они су неко на

кога можемо да се ослонимо
и од кога можемо да учимо и
крајње су отворени за међу
народну сарадњу, рекла је
Кристина Драгишић.
С. Ћ.

28. SEPTEMBAR 2022.
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„ТОЈО ТАЈЕРС“ ДОПРИНЕЋЕ ДУПЛО ВЕЋЕМ ПРИЛИВУ СРЕДСТАВА У БУЏЕТ ОД
ПОТРОШЊЕ ГАСА

Више средстава за
здравство, школе, вртиће ...

Просечна потрошња гаса у општи
ни Инђија је око 25 милиона кубика
годишње а како су недавно потврдили
представници те локалне самоуп
 раве,
потрошња гаса јапанске компаније „Тојо
Тајерс“ биће као тренутна потрошња
целе општине. То је веома битан пода
так који говори о значају поменуте инве
стиције, рекао је председник општине
Инђија Владимир Гак.
–То значи већи прилив у буџет, одно
сно више средстава за здравство, шко
ле, вртиће, инфраструктурне пројекте,
водовод и друго, рекао је председник
општине Инђија и додао:
– Ако се максимално не посветимо
развоју привреде и довођењем инве
ститора, не можемо причати о развоју
и унапређењу било којих услуга, одно
сно подизању квалитета живота грађана
Инђије.
Он је још једном подсетио да је за
крај ове године предвиђено свечано
отварање постројења у североисточној
радној зони у Инђији. Према његовим
речима, реализација поменуте инвести
ције одвија се предвиђеном динамиком
и у постројењу се већ неко време врши
пробна производња аутомобилских
гума.
– Према најавама инвеститора све
чано отварање биће тачно на двогоди

Владимир Гак

шњицу од почетка радова на изградњи
постројења, тачније почетком децем
бра. Отварању ће присуствовати пред
седник Србије, државни врх и представ
ници компаније. За мање од две године
је завршена велика инвестиција што
апсолутно говори о озбиљности инве
ститора, рекао је више пута у медијима

председник општине Инђија и додао да
ће код јапанског инвеститора плате бити
изнад републичког просека, подсећајући
да је општина Инђија по висини просеч
не зараде 2016. године била на самом
зачељу у Срему, а да је сада ситуација
потпуно другачија
М. Ђ.

МАРАДИК

Реконструкција фасаде школе
У току су радови на реконструкцији фасаде на
објекту Основне школе „Бранко Радичевић“ у Мара
дику. Средства у износу од три милиона динара,
неопх одна за извођење свих предвиђених радова,
обезбеђена су из буџета Покрајинског секретаријата
за образовање, прописе, управу и националне мањи
не - националне заједнице.
Како је истакла Дуња Мрђић, директорица мара
дичке школе, пројектом је предвиђено постављање
изолације, нове фасаде и замена олука.
– Пресрећни смо јер смо дуго чекали на ове радо
ве. Школа је изграђена 60-тих година прошлог века и
сада је, по први пут, обнављамо захваљујући сред
ствима која су стигла из ресорног покрајинског
секретаријата, истакла је Мрђић и додала да ће
радови бити завршени до краја октобра текуће годи
не.
– Захваљујући новој изолацији и фасади, уштеде
ћемо и на топлотној енергији. Осим ових радова,
морам напоменути да је недавно изграђен и паркинг
испред школе а током лета вршене су и редовне
активности на одржавању објекта и припреми за
нову школску годину, рекла је директорица ОШ
„Бранко Радичевић“ у Марадику.
М. Ђ.

Радови на реконструкцији фасаде у марадичкој школи

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“
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Уручено 109 уговора за стипендирање најбољих студената

ОПШТИНА ИНЂИЈА ВИШЕ ПУТА ПОВЕЋАВАЛА ИЗНОС СТИПЕНДИЈА

Стипендије за најбоље студенте

Студенти су нова снага Инђије и поносни смо што њих 109 испуњавају услове кон
курса, истакао је председник општине Инђија Владимир Гак

Председник општине Инђија Владимир
Гак у петак, 23. септембра уручио је 109
уговора за стипендирање најбољих сту
дената. Како је истакнуто на свечаности у
Културном центру, студенти су будућност
Инђије и из тог разлога локална самоу
права сваке године награђује најбоље.
Гак је истакао да је Општина Инђија у
последњих шест година више пута пове
ћавала износ стипендија те да ће се
потрудити да тај износ и даље расте.
Најбољи студенти остварују право на
стипендију у износу од 18 хиљада дина
ра у трајању од 10 месеци.

– Желим да искористим ову прилику и
да најавим да ће студентске стипендије
од следеће године бити 20 хиљада дина
ра. Студенти су нова снага Инђије и када
чујете да имамо њих 109 који испуњавају
услове конкурса, онда заиста треба да
будемо поносни, истакао је председник
општине Инђија Владимир Гак и додао:
– Сигуран сам да смо међу три локал
не самоуп
 раве у Војводини које исплаћу
ју највеће износе за студентске стипен
дије. Велика ми је част и поносан сам на
то што имам прилику да уручим уговоре
најбољим студентима у Инђији и надам

се да ће се после студија вратити у свој
град да раде и оснују породице.
Како су истакли представници локалне
самоуправе, знање и труд младих људи
који постижу одличне резултате у стица
њу академских вештина препознати су
као кључни у даљем развоју општине
Инђија, с тога подизањем износа стипен
дије желе додатно да мотивишу младе
образоване особе да наставе у том сме
ру и да, након завршетка студија, остану
у свом месту и дају пун допринос дру
штвеној заједници у којој су одрасли.
М. Ђ.

ОДРЖАН СЕДМИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА

„Заиграј, запевај и за појас задени“

Седми Међународни фестивал фол
клора „Заиграј, запевај и за појас задени“
на којем су учествовали ансамбли из
Мађарске, Бугарске, Северне Македони
је, Босне и Херцеговине и Србије, одр
жан је 23. и 24. септембра у Инђији и
Новим Карловцима. Тим поводом, првог
фестивалског дана уприличен је пријем
делегација у згради Општине Инђија а
домаћин тог сусрета био је Немања
Милојевић, шеф Кабинета председника
општине Инђија рекавши да је фестивал
прилика да се учврсте постојећа и стекну
нова пријатељства.
– Веома смо радосни што смо домаћи
ни међународног фестивала и што има
мо прилику да угостимо културно - умет
ничка друштва из наше земље и регио
на, истакао је Милојевић и додао да су
фестивал и пријатељство које се негује
између фолклораша залог за будућност
генерација и стварање нераскидивих
веза између народа са ових простора.
Истог дана, у вечерњим сатима, одр
жан је концерт у Културном центру којем

Наступ КУД „Паја Зарић“

је претходио дефиле учесника у народ
ним ношњама улицом Војводе Степе.
Сутрадан, фестивал се преселио у Дом
културе у Нове Карловце.
Организатор фестивала било је Кул

турно - уметничко друштво „Паја Зарић“
из Нових Карловаца уз подршку Култур
ног центра Инђија а под покровитељ
ством Општине Инђија.
М. Ђ.

28. SEPTEMBAR 2022.
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15. РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ У НОВОЈ ПАЗОВИ
БИЋЕ ОДРЖАН 29. И 30. СЕПТЕМБРА

Место сусрета привредника

Са конференције за новинаре: Зорана Каралић, Ђорђе Радиновић и Рајнер Бекер

Поводом предстојећег Регионалног
сајма привреде који ће бити одржан у
Новој Пазови на комплексу Пазовачких
базена 29. и 30. септембра, у среду, 21.
септембра је организована конференци
ја за медије у компанији МТУ. Био је то
први догађај овакве врсте у простору ове
компаније. Генерални директор компани
је Рајнер Бекер, рекао је да су 2019.
године одлучили да инвестирају у овај
део Србије. Он је додао да компанија
има одличну сарадњи са општином Ста
ра Пазова и да се нада да ће наставити
са улагањем у велики број пројеката,
посебно у образовање.
– Желимо, између осталог, да развија
мо и друштвени живот ове заједнице
тако да смо направили неку врсту мини
сајма запошљавања. Прошле године
смо већ учествовали на Сајму привреде
и ту смо покушали да се укључимо и у
образовање, рекао је Бекер и додао:
– Једна од ствари коју смо договорили
је да направимо вртић који ће да буде
комбинација државно – приватног врти
ћа. Једна трећина запослених у нашој
компанији је са територије Старе Пазове

тако да ће вртић бити доступан како
деци са ове територије тако и деци запо
слених радника, најавио је Рајнер Бекер.
Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић се захвалио компани
ји МТУ за досадашње пројекте и нагла
сио да је политика локалне самоуправе
усмерена ка развоју привреде, јер је то
основа свега, чему у великој мери допри
носи управо предстојећи Сајам привре
де.
– Наша општина постаје лидер у реги
ону, а и шире. На територији општине
Стара Пазова ради преко хиљаду преду
зећа, три хиљаде предузетника и преко
четири хиљаде пољопривредних газдин
става. Ови подаци говоре довољно о
томе колико је привреда развијена у
нашој општини. Стопа незапослености у
Старој Пазови је испод три одсто, а у
сталном радном односу налази се близу
25.000 људи, истакао је Ђорђе Радино
вић.
У Регионалној привредној комори Сре
ма истичу да у Срему постоји много
манифестација, али само је један сајам
привреде, а вишегодишња традиција

МИНИ ОЛИМПИЈАДА САВЕЗА МНРО

Важно је учествовати
Стара Пазова је у суботу, 24. септембра,
први пут била домаћин Мини олимпијаде
Савеза МНРО АП Војводине. Претходних
12 година место окупљања олимпијаде
био је Зрењанин, али и Расадник Брест
показао се као одлично место за госте из
читаве Војводине. Такмичари су били јако
расположени због дружења и сунчаног
дана који као да је свануо баш за ту прили
ку. Весна Гаврић, секретар Савеза удруже
ња за помоћ МНРО у АП Војводини наводи
да је циљ овог окупљања важност учество
вања без обзира на узраст и психофизичке
способности. Било је 55 такмичара поде

љених у девет екипа који су се такмичили
у шест дисциплина а како кажу организато
ри, право је задовољство бити део зајед
нице. Председник општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић честитао је на успешно
реализованој олимпијади и нагласио да
уколико Стара Пазова буде домаћин и
наредних година, потрудиће се да буде све
боља и богатија организација. Мини олим
пијаду подржали су општина Стара Пазова
и Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања али и бројне
хуманитарне организације и удружења
локалне самоуправе. 
З. К.

његовог одржавања са све већим бројем
излагача и посетилаца, сведочи у улози
и значају овог привредног догађаја.
– Сигурни смо да је Сајам постао дога
ђај, који су многи успешни привредници,
али и они који вредно раде како би се
позицион
 ирали на све конкурентнијем
тржишту, поставили међу најважније у
њиховом годишњем плану, рекла је
Зорана Каралић из Регионалне привред
не коморе Сремског округа.
Председник општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић и представница Реги
оналне привредне коморе Сремског
округа Зорана Каралић су потписали
споразум о сарадњи на организацији
регионалног сајма привреде.
Излагачки програм ће и ове године
бити обогаћен додатним садржајима,
предавањима, саветовањима и Сајмом
запошљавања, који је планиран за петак,
30. септембар од 11 часова, а и ове годи
не ће отворени аутобус крстарити кроз
индустријске зоне. Радно време сајма у
четвртак и петак ће бити од 10 до 17
часова.
Зденка Кожик
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Лепи коњи и лепи фијакери

МАЛА РЕМЕТА

Одржана шеста Фијакеријада

У Малој Ремети је у суботу, 24. септем
бра одржана шеста Фијакеријада. Лепо
време послужило је учеснике и посетио
це ове, како кажу организатори, сад већ
традиционалне манифестације која има
ревијални карактер.
На улазу у селу окупило се неколико
стотина посетиоца који су са пажњом пра
тили око тридесетак запрега које су ове
године у Малу Ремету дошле из околних
места. Поред добрих коња, лепих фијаке
ра, али и вештих јахача, на Фијакеријади
је по традицији за све посетиоце било и
доброг паприкаша од дивљачи, домаћих
лепињица, али и других сремских специ
јалитета. Чланице удружења жена из села
иришке општине су и ове године на својим
штандовима понудиле своје производе и
рукотворине.

Председник Савета месне заједница
Мала Ремета Драган Милошевић је рекао
да због короне ова манифестација није
одржана последње две године.
– Циљ ове манифестације да прика
жемо и покажемо наше село. Момци из
Коњичког клуба „Фрушкогорски ждребац“
су се доста ангажовали у организаци
ји Фијакеријаде, као и Месна заједница
уз подршку Општине Ириг, тако да ово
постаје традиција у Малој Ремети, рекао
је Милошевић.
Он је додао да су Фијакеријаду поомо
гли у привредници из Ирига и Беочина,
као и мештани Мале Ремете.
Председник Општине Ириг Тихомир
Стојаковић је рекао да се иришка локална
самоуправа труди да у сваком селу орга
низује по неку манифестацију.

Миодраг Бебић, Тихомир Стојаковић и Драган Милошевић

– У готово сваком нашем селу смо орга
низовали неку манисфестацију како би се
мештани, али и њихови гости окупили и
показали оно најбоље. Потрудићемо се да
и Нерадин и Крушедол добију своје мани
фестације, рекао је Стојаковић и додао
да је лепо време у Малој Ремети омогу
ћило да Фијакеријаду посети велики број
гостију, што није био случај са Пударским
данима када су због обилне кише отказа
ни најављени концерти.
Тихомир Стојаковић је нагласио да
општина Ириг финансијски подржаве
туристичке манифестације у свим ири
шким селима.
Дефиле запрега, као и сваке године
прошао је кроз винарију „Деурић“, обишао
комплекс „Ружа ветрова“, и кроз манастир
и село вратио се на почетну тачку.  С. Ћ.

Традиционалне лепињице
за све посетиоце
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Започиње велики пројекат
рехабилитације улица

Производи и рукотворине
удружења жена

У иришкој општини крајем
месеца се настављају радови
на обнови путне инфраструкту
ре. Подсетимо, претходне и ове
године се доста радило на
ревитализацији путева у овој
општини, као што су путеви
Јазак - Мала Ремета, Ириг Врдник, деоница Гребенског
пута и пут Ириг - Марадик.
Са реализацијом започиње
велики пројекат рехабилитације
улица у насељеним местима
иришке општине.
Реч је о радовима вредним
око 140 милион
 а динара са
ПДВ, који ће се финансирати
покрајинским и општинским
средствима.

Наиме, председник Општине
Ириг, Тихомир Стојаковић је у
марту ове године потписао уго
вор о суфинансирању овог про
јекта рехабилитације улица.
Управа за капитална улагања
АП Војводине суфинансира ове
радове са 100 милиона динара,
док ће Општина Ириг обезбеди
ти 40 милион
 а динара. Пројек
том је предвиђена рехабилита
ција улица у седам насељених
места.
То су у Јаску - Ул Змај Јовина,
у Врднику - Ул Раде Павловић,
Нова колонија 5-6 и део везе 5-6
и део везе 3-4 као и део код
школе, као и Виноградарска
улица. У Иригу се ревитализује

Нова улица, Ул Николе Тесле,
скретање према Змај Јовиној
улици код цркве, продужетак
Фрушкогорске улице према
манастиру Ново Хопово, а у
Нерадину Ул Светозара Миле
тића. Пројектом је предвиђена и
рехабилитација Ул Јована Ата
насијевића у Крушедол Селу, у
Ривици Ул Палих Бораца, а у
Шатринцима Ул Маршала Тита.
Рок за завршетак рехабилита
ције ових улица је 120 дана од
дана увођења извођача радова
у посао.
Извођачи радова су румске
фирме Катаго констракшн и
Сокак агрегати, као и Карин
комерц из Ветерника.
С. Џ.

ИРИЖАНИ У БРИСЕЛУ

Учешће у међународном пројекту

Паприкаш од дивљачи

У оквиру међународног про
јекта „BeCULTOUR: Више од
културног туризма“, који се бави
иновативним решењима за
циркуларни културни туризам
и Ириг је половином септем
бра имао своје представнике у
Бриселу. На такмичењу и ради
оницама које су организоване
у ICHEC, познатој бриселској
пословној школи, учествовало је
19 европских тимова са 76 уче
сника. Сви тимови су претходно
прошли селекцију на национал
ном нивоу у Шпанији, Италији,
Шведској, Kипру, Румунији, Мол
давији и Србији. На национал
ном нивоу иришки тим FRUŠ
KING 8х4х4 освојио прво место
испред Бача и једне београдске
екипе која је, такође, имала про
јекат везан за Ириг.
Стална конференција гра
дова и општина је у сарадњи
са општинама Бач, Сремски
Kарловци и Ириг, као и партнер
ству са још 14 међународних
организација, добила је подршку
из ЕУ Програма за истраживање
и иновације ХОРИЗОНТ 2020 за
пројекат „BeCULTOUR: Више од
културног туризма“. Програм се
односи на унапређење и ино
вативни развој у сфери култур
ног, историјског, религијског и
природног наслеђа и туризма у
шест европских области – међу
којима су поменуте војвођанске
општине.
Током три дана такмичења и
рада на хакатон - радионицама,
учесници су развијали решења,
пословне моделе, тестирања,
бизнис - планове, као и друге
аспекте њихових идеја уз мен
торску подршку међународних

Део иришког тима у Бриселу
експерата из области туризма и
менаџмента.
– Фрушкинг је нова реч у срп
ском језику, коју смо измислили
за потребе пројекта. Она коке
тира са енглеским пошто се тер
мини на које жели да асоцира
завршавају на –(к)инг, као што
су walking, biking, hiking… Први
део неологизма одлази на реч
фрушки, придев који значи –
оно што припада Фрушкој гори,
каже Авакум Квас, аутор пројек
та FRUŠKING 8х4х4.
Бројеви се односе на шетње,
вожњу бициклом и планинаре
ње по Фрушкој гори.
– Поред сабирања имамо и
множење: 8x4x4, а то су димен
зије тајанствене кутије коју ће
туриста добити кад дође у наше
крајеве. Kада је отвори, она
ће се расклопити у мапу са 32
локације, а из ње ће испасти
шпил од 32 карте које иза QР
кодова крију 32 приче о славној

историји, али и о 32 фрушкогор
ска вина. Туриста може да путу
је на срећу, случајним избором
карте, или да маршруту одреди
након детаљног истраживања
и по властитом избору, поја
шњава Авакум Квас, додајући
да фрушкинг ослобађа од фру
страције и стреса.
Иришки тим чине Авакум Квас,
аутор пројекта, Вера Новковић,
директорица Српске читаонице
у Иригу, Владимир Ивановић,
експерт за сеоски туризам и
Јелена Панић Kнежевић, прево
дилац. Свих 19 тимова је ушло
у Акцелератор програм, у којем
ће наредна четири месеца, уз
менторску подршку професора
са Бриселске пословне школе,
даље развијати своје пројекте.
Они најбољи ће добити сред
ства за развој пројекта, а уку
пан буџет за тимове који про
ђу последњу проверу износи
96.000 евра.
С. Џакула

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

12

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

M NOVINE

28. SEPTEMBAR 2022.

ФИЈАКЕРИЈАДА У ПЕЋИНЦИМА ОКУПИЛА 50 УЧЕСНИКА

Лепи коњи и фијакери

Детаљ са Пећиначке фијакеријаде

Седма Пећиначка фијакеријада, која је
недавно одржана на теренима за коњичке
спортове код Српског музеја хлеба „Јере
мија“, окупила је 50 учесника из целе
Србије, који су наступили у више такми
чарских и ревијалних категорија.
У категорији четворопрега, у вожњи
прецизности најбољи је био домаћи так
мичар Милан Ђурђевић. Друго место
освојио је Милош Плавшић из Добанова
ца, а треће Никола Живанчевић, такође
из Добановаца.
У вожњи прецизности двопрега за одра
сле прво место је освојио Милош Плав

шић из Добановаца, друго Миша Стојков
из Зрењанина, а треће Урош Милинковић
из Добановаца.
Куп Пећинаца у двопрегу, такође у
вожњи прецизности, освојио је Милош
Плавшић из Добановаца.
У категорији вожње прецизности дво
прега за децу прво место заузео је Вла
димир Васић из Пећинаца, друго Дарвин
Селимовић из Сремске Митровице, док је
треће место припало Марку Топаловићу
из Чачка.
Одржане су и кружне ревије двопрега
за децу и одрасле, у оквиру којих судије

оцењују стајлинг, коње, фијакере и амове.
У кружној ревији за децу најбољи је
био Никола Марковић из Батајнице. Друго
место освојио је Данило Шевић из Гргу
реваца, а треће Саша Русмир из Старих
Бановаца.
У кружној ревији за одрасле још једну
победу је однео Милош Плавшић из Доба
новаца. Друго место је освојио Миленко
Радаковић из Сурчина, а треће Милан
Рајковић из Свилајнца
Специјална награда додељена је Сте
вици Дражети из Старих Бановаца.
С. Ђ.

ДАН СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Ватрогасци се дружили са грађанима и децом

Поводом Дана Сектора за ванредне
ситуац
 ије Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, и славе
ватрогасаца - спасилаца, припадници
Ватрогасне спасилачке јединице Пећин
ци 21. септембра су на пећиначком
шеталишту извршили тактичко - технич

Дружење са грађанима и децом

ки збор, којем је присуствовао и председ
ник општине Пећинци Синиша Ђокић.
Промотивна активност пећиначк е
Ватрогасне јединице имала је за циљ да
упозна заинтересоване грађане, као и
полазнике Предшколске установе „Вла
да Обрадовић Камени“ и кориснике

Дневног боравка за децу и младе са
сметњама у развоју из Суботишта, са
спремношћу и обученошћу ватрогасаца,
као и са поступцима које грађани треба
да предузму у ванредним ситуацијама
како би заштитили себе и своју породи
цу.
Командир ВСЈ Пећинци Милан Станић
уручио је председнику Ђокићу Захвални
цу Општини Пећинци за подршку и изу
зетну сарадњу са Сектором за ванредне
ситуац
 ије. Председник Ђокић се том
приликом захвалио пећиначкој ватрога
сној јединици на напорима које предузи
ма на повећању безбедности грађана и
привредних субјеката пећиначке општи
не као и њихове имовине, и поручио да
ће локална самоуправа и убудуће подр
жавати рад Ватрогасне спасилачке једи
нице.
Деца и грађани су били у прилици да
разгледају ватрогасно возило и опрему,
а ватрогасци су деци поделили промо
тивни материјал Породични приручник
за понашање у ванредним ситуацијама,
као и бојанку за најмлађе Азбуку безбед
ности за ђаке прваке.
С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „КОЛЕВКА СРЕМА“

Сваки везени пешкир је уникат
Манифестација „Шири, шири везени пешкири“ окупила је испред Кул
турног центра, упркос киши, удружења жена из општине Пећинци, али и
околних општина, а по речима једне од организаторки манифестације,
Љубице Штетић из „Колевке Срема“, за ових девет година колико посто
је, постоји и идеја да се организује једна оваква манифестација

П

ећиначко Удружење
жена „Колевк а Сре
ма“ организовало је
17. септембра прву мани
фестацију посвећену везе
ним пекширима. Манифе
стација „Шири, шири везени
пешкири“ окупила је испред
Културног центра, упркос
киши, удружења жена из
општине Пећинци, али и
околних општина, а по
речима једне од организа
торк и
маниф ес тац ије,
Љубице Штетић из „Колев
ке Срема“, за ових девет
година колик о постоје,
постоји и идеја да се орга
низује једна оваква мани
фестација.

Награђени
На првој манифестацији
„Шири, шири везени пешки
ри“ уручене су награде у
десет категорија, али су уру
чене и две специјалне
награде: најлепши пешкир
за венчање - УЖ „Огарчан
ке“ Огар, најлепши пешкир
за кићење сватова - УЖ
„Веселице“ Деч, најлепши
пешкир из девојачке спреме
- Удружење грађана „Рузма
рин“ Голубинци, најлепши
деверски пешкир - УЖ „Сре
мица“ Пећинци, најлепши
пешкир за крштење - Актив
жена „Ривичанке“ Ривица,
најлепши пешкир за младе
начку собу - УЖ „Бановчан
ке“ Стари Бановци, најлеп
ши тоалетни пешкир - УЖ
„Шимановчанке“ Шиманов
ци, најлепши пешкир за
славски колач - УЖ „Буко
вачка вила“ Буковац, најлеп
ши пешкир за прекривање
хране - УЖ „Мајка Ангелина“
Купиново, најлепши пешкир
за чување хлеба - УЖ
„Попинчанке“ Попинци, спе
цијална награда за чување
традиције - УЖ „Румљанке“
Рума и специјална награда
за најбогатију колекцију
пешкира - УЖ „Сунчев цвет“
Доњи Товарник.

– Желеле смо да органи
зујемо манифестацију чију
тематику још нико није
обрадио. Тако смо дошле
до везених пешкира –
обредних, радних и тради
ционалних, који не само да
су имали велику и значајну
улогу током разних обреда,
него су некада красили и
сваку кућу у Срему. А,
захваљујући подршци Кул
турног центра, Туристичке
орган из ац ије
општин е
Пећинц и
и
пећин ачк е
локалне самоуправе успе
ле смо да организујемо
прву, надам се не и послед
њу, манифестацију посве
ћену везеним пешкирима:
Следеће године славимо
10 година постојања, тако
да ћемо се потрудити на
друга манифестација буде
далеко богатија, рекла нам
је Штетић.
Штандови 12 удружења
жена богато су била укра
шена везеним пешкирима
које су обишли и оцењива
ли Дубравк а Ковачевић
Суботички, председница
Скупштине општине Пећин
ци, Јован Деврња, дирек
тор КЦ Пећинци и Душанка

Станковић, етнолог у Заво
ду за заштиту споменика
културе у Сремској Митро
вици по чијим речима је
значај обредних пешкира у
Срему некада био велики,
јер су они имали своју
функцију у сваком дома
ћинству, док су данас зна
чајни са етнолошког стано
вишта као музејски експо
нати.
– Изузетно су битна удру
жења жена која данас негу
ју тај традицион
 ални вез и
уопш те негују култ уру
обредних пешкира. Још у
19. веку, у Хабсбуршкој
монархији којој смо тада
територијално припадали,
постојале су школе где су
младе жене училе да везу.
На тај начин се уствари
преносило то знање са
генерације на генерацију, а
интересантно је да је и
тада, пре 200 година, био
проблем да се сачува тај
народни вез. Мустре веза
данас имамо сачуване
захваљујући пре свега ката
лозима који су почетком 20.
века публиковани и обја
вљивани, али мислим да је
најлепше у свему томе што

је сваки тај пешкир уникат
за себе, јер свака жена пре
носи своје знање, своју
машту и креативност и тако
ствара један посебан пред
мет који је непоновљив,
изјавила је Станковић.
Традицион
 ални, обредни
и радни везени пешкири у
Срему су имали не само
своју функцију, него су сва
кодневно пратили свак у
породицу и били неизоста
ван део ње – од венчања,
крштења, преко славске
трпезе до девојачке спреме
и чувања хлеба.
Поред 12 удружења жена,
на манифестацији су били
изложени и производи од
меда самосталног излагача
из Огара Асиме Зулић
Радошевић, а програм
манифестације су обогати
ли полазници Основне
музичк е школе „Теодор
Тоша Андрејевић“ из Пећи
наца – Вељко Плавшић на
хармоници и Андреј и Матеј
Станисављевић на тамбу
рици, чланови Певачк ог
друштва „Свитац“ из Деча,
као и чланица Драмске сек
ције КЦ Пећинци Јелена
Недељковић.
С. Ђ.
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

По знању
се издвајамо
Конференција поводом затварања
пројекта „По знању се издвајамо“ из про
грама Еразмус+ одржана је 22. септем
бра у ССШ „Бранко Радичевић“ у Руми.
Затварању пројекта су присуствовали
ученици и наставници, као и сарадници
из локалне самоуправе.
Мирко Зрнић, директор школе је изра
зио задовољство што од 2017. године
учествују у овом престижном програму,
те што кроз сарадњу и посете другим
земљама и образовним установама сти
чу нова знања и искуства, како ученици,
тако и наставници ове школе.

28. SEPTEMBAR 2022.

ГРАДСКИ ТРГ

Дружење ватрогасаца
са децом и грађанима

Дружење са малишанима

Kоординаторке пројекта Ивана Стан
ковић и Даниела Васић представиле су
сам програм и његове могућности, као и
пројектне активности које су се реализо
вале на овом конкретном пројекту.
Ученици, представници својих смеро
ва, који су ишли на едукацију у Турску,
приказали су своје учење кроз праксу
пригодним презентацијама, а о својим
искуствима су говорили и наставници,
учесници пројекта.
Тадија Вукмановић је ученик трећег
разреда куварског смера и један је од
полазника праксе у Турској.
– То је једно велико искуство, видели
смо како се на потпуно другачији начин
спремају њихова традиционална јела,
што се код нас не може видети. Јако ми
је био занимљив рецепт за адана кебаб,
јело њима јако значајно, затим пилетина
се често спрема, супе, разне чорбе,
рибе се спремају такође другачије, мно
го је другачијих зачина, каже Тадија.
Домаћин из Турске, са Тарсуса, Ремзи
Цетин исказао је задовољство и жељу
за наредним сусретима својим укључе
њем на конференцију путем видео бима.
Учесницима пројекта су подељени
сертификати Europass Mobility, који сво
јим власницима омогућавају да конкури
шу за бољи посао и ван граница наше
земље, јер су формално признати као
део европског учења, обуке и усаврша
вања.
Партнер на овом пројекту је Тарсус
МЕМ из Турске који је
обезбедио потребну праксу за учени
ке и посматрање на радном месту за
наставнике, а ССШ „Бранко Радичевић“
је у пројекат укључила 12 ученика из три
области образовања: угоститељство,
дизајн одеће и економија.
С. Џ.

Поводом обележавања Дана Сектора
за ванредне ситуације МУП-а Србије,
као и славе ватрогасаца – спасилаца
Србије, Одељење за ванредне ситуације
у Сремској Митровици је реализовало
низ активности у сремским општинама.
На Градском тргу у Руми ватрогасци спасиоци су се 20. септембра дружили
са децом из румских вртића, као и Днев
ног боравка за децу и младе са сметња
ма у развоју.
Они су малишанима говорили о томе
како се треба понашати у ситуацији када
избије пожар, питали их да ли знају теле
фонски број за позив ватрогасаца, а неки
од њих су пожелели да уђу и седну у
ватрогасна кола.
Деци су подељене и бојанке и бомбо
не, а ватрогасци су заузврат добили
цртеже деце из вртића који су нацртали
ватрогасце и њихова препознатљива
ватрогасна кола и опрему.
Циљ ових промотивних активности је
демонстрација спремности и обучености
ватрогасаца – спасилаца да хитро и
ефикасно реагују у случајевима када
евентуално могу бити угрожени животи

грађана и њихова имовина.
Овим активностима на Градском тргу
су присуствовали и председница Општи
не Александра Ћирић и начелник
Општинске управе Душан Љубишић, а
то је била прилика да се ватрогасцима
симболично уручи и опрема за коју је
средства издвојила локална самоупра
ва.
– Ватрогасци увек морају бити у при
правности и када се нешто деси, било да
су у питању пожари, поплаве, друге еле
ментарне непогоде, увек зовемо ватрога
сце. Зато нам је и дужност да им помог
немо колико год можемо, истакла је
Александра Ћирић.
Ватрогасцима је обезбеђено пола
милиона динара за куповину најпотреб
није опреме као што су пумпе, кациге,
црева за извлачење воде и против пожа
ра...
– Договорили смо се и око сарадње и
помоћи за наредну годину, да видимо
шта им је све потребно, а данас је ово
била и прилика за лепо дружење са
малишанима, рекла је председница
Ћирић.
С. Џакула

Донирана опрема

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

M NOVINE

28. SEPTEMBAR 2022.

ГРАДЊА ТОПЛОВОДА КОД ДОМА ЗДРАВЉА

15

ПЕЋИНЦИ

Неће бити проблема Попис 2022
са грејањем
почиње 1. октобра

Радови на изградњи топловода

У току су радови на изград
њи топловода који ће повезати
Дом здравља са новом котлар
ницом „Солидарност“ која се
налази у близини ове здрав
ствене установе, а што је било
и најављено приликом отвара
ња ове нове котларнице на
гас.
Постојећа котларница Дома
здравља је на мазут и у лошем
је стању имајући у виду и њену
старост. Уместо реконструкци
је, локална самоуправа је
одлучила да се искористе
предности н близина нове
котларнице и изгради потре
бан топловод.
– Завршетак радова очекује
мо пред почетак грејне сезоне,
тако да ће се решити проблем

грејања Дома здравља, а ради
се о око 10.000 квадратних
метара простора које ће од
октобра грејати „Стамбено“,
каже Александра Ћирић, пред
седница Општине.
У сусрет грејној сезони она
је изјавила да се не очекују
проблеми са даљинским греја
њем.
– У потпуности ћемо бити
снабдевени већином гасом, а у
току су и набавке мазута за
оне котларнице које користе
мазут. Штедећемо електричну
енергију према препорук ама
Министарства, што се тиче
осветљења јавног простора,
стадиона...али проблема са
грејањем неће бити, истакла је
председница Ћирић.
С. Џ.

ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Почело чишћење
гранитних плоча
Радови на чишћењу гранит
них плоча на Градском тргу
почели су 21. септембра, а
према речима извођача треба
ло би да се заврше за десетак
дана
Технологија захтева да се
прво уклоне остаци жвакаћих
гума које би могле да запуше
машине за чишћење, а потом
се ради и само дубинско
чишћење.
Подс ет им о,
члан ов и
Општинског већа су на седни
ци одржаној крајем маја доне
ли одлуку да се гранитне пло
че на Градском тргу дубински
очисте и исполирају.
Наиме, Градски трг у Руми
је реновиран и добио је сада
шњи изглед пре 15 година, а
од тада ниједном није био
дубински чишћен.

– Ове године крећемо у
реновирање Трга, јер видимо
да је гранит изгубио боју због
тога што Трг никада није
дубински чишћен ни полиран,
те је изгубио свој стари сјај.
Ангажовали смо фирму која је
специјализована за ове врсте
радова. Обећали су нам да ће
Трг сијати старим сјајем, а
поред тога ми даље наста
вљамо улагања која смо наја
вил и, каже предс едн иц а
Општине Александра Ћирић.
Почела је и замена постоје
ћих светиљки новим кандела
брима, мењаће се и клупе на
Градском тргу, али ће се ради
ти и конзервација самог Спо
меника револуције.
Радови на чишћењу Град
ског трга коштају око 1,4 мили
она динара.
С. Џ.

У скупштинској сали
Општине Пећинци у петак,
23. септембра, потписани
су уговори са пописивачи
ма у Попису 2022, који су
претходно завршили обуке
за вршење пописа. Уговоре
је у име Републичког заво
да за статистику потписала
предс едн иц а
Попис не
комисије за територију
општине Пећинци Драгана
Крстић, а пописивачима су
уручени лаптоп рачунари и
остала средства за рад
која ће користити током
Пописа.
Попис
стан овн иш тва,
домаћинстава и станова у
Републици Србији почиње
1. октобра 2022. године у
8.00 часова ујутру и траје
до 31. октобра 2022. године
у 20.00 часова. Податке
директно од грађана прику
пљају пописивачи, идући
„од врата до врата”, при
чему одговоре испитаника
уносе у електронске упит
нике помоћу лаптопова.
У периоду од 1. до 31.
октобра 2022. године Ваше
домаћинство ће посетити
овлаш ћен и
попис ив ач
Републичког завода за ста
тистику (РЗС). Пописивач

носи легитимацију коју је у
обавези да Вам покаже пре
него што уђе у Ваше дома
ћинство. На предњој стра
ни легитимације налази се
лого РЗС-а, име и презиме
пописивача, његова фото
графија и број личне карте.
На задњој страни легити
мације налази се овлашће
ње за рад.
Када у периоду пописи
вања Ваше домаћинство
посети овлашћени пописи
вач РЗС-а, податке прику
пља методом интервјуа од
сваког одраслог лица поје
диначно, а уколико то није
могуће, одговоре прикупља
од члана домаћинства који
је најбоље упознат са пода
цима. За децу млађу од 15
година одговори се прику
пљају од родитеља, усвоји
теља, старатеља или хра
нитеља.
Ако пописивач у време
Пописа не затекне у стану
лице које се обухвата Попи
сом, оставља писмено оба
вештење о поновном дола
ску.
Све информације о Попи
су грађани могу пронаћи на
линк у: https://popis2022.
stat.gov.rs/sr-Cyrl/

У Пећинцима се уторком
иде у биоскоп
Ове јесени прва биоскоп
ска пројекција у Културном
центру Пећинци биће 4.
октобра, када ће љубитељи
филмске уметности бити у
прилици да погледају акту
елну биографску драм у
„Света Петка – крст у пусти
њи“.
Директор пећиначког КЦ
Јован Деврња рекао нам је
да ће грађани пећиначке
општине ове јесени моћи да
погледају најновије био
скопске пројекције сваког
уторка у два термина - од
19.00 и од 21.00 час, као и
да ће биоскоп почети са
радом у и селима где посто
је технички услови за прика
зивање пројекција.
– Као највећа културна
устан ова у пећин ачк ој
општини трудимо се да
публици омогућимо разли
чите садржаје, али и да у

наш рад уведемо новине.
Поред приказивања филмо
ва у матичној установи, у
обновљеним домовима кул
туре у осталим насељима
наше општин е, једн ом
месечно планирамо прика
зивање актуелних филмова,
рекао је Деврња.
Филм „Света Петка – крст
у пустињи“ приказује се у
два термина од 18.00 и од
21.00 час у сали пећиначког
Културног центра, непуних
месец дана после премијер
ног приказивања.
Цена карте износи 350.00
динара, а резервација кара
та врши се од 26. септембра
сваког радног дана од 9.00
до 14.00 часова позивом на
број 022/2436-766. Преуз и
мање карата могуће је на
дан приказивања два сата
пре почетка саме пројекци
је.
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ПРОМОЦИЈА И ПОКАЗНЕ
ВЕЖБЕ ВАТРОГАСАЦА

Слава ватрогасаца
обележена акцијама

Поводом обележавања Дана Сектора
за ванредне ситуације Министарства
унутрашњих послова Републике Србије
и славе ватрогасаца – спасилаца Срби
је, Одељење за ванредне ситуац
 ије у
Сремској Митровици извело је јавне
показне вежбе и тактичко-техничке збо
рове у Руми, Шиду, Пећинцима, Старој
Пазови, Инђији и Сремској Митровици.
Када је Стара Пазова у питању, у уто
рак, 20. септембра је испред ватрогасне
јединице у Старој Пазови одржан так
тичко - технички збор, односно приказа
но је све оно чиме располаже старопа
зовачка ватрогасна служба. У Старој
Пазови су овај дан најпре улепшали
малишани ПУ Полетарац, који су са
одушевљењем гледали опрему, камио
не и помно слушали ватрогасца како
детаљно објашњава чему све то служи.
Следећег дана је одржана Јавна пока
зна вежба на вишеспратници у Старој
Пазови, Змај Јовина улица број 8-10 а у
четвртак је уследила едукација деце
предшколског узраста Предшколске
установе Полетарац.
Циљ ових промотивних активности је
демонстрација спремности и обучено
сти ватрогасаца – спасилаца да хитро и
ефикасно реагују у случајевима када
евентуално могу бити угрожени животи
грађана и њихова имовина. Такође,
овакве вежбе су и прилика за разгледа
ње ватрогасних возила и опреме, као и
дружење и разговор ватрогасаца – спа
силаца са грађанима, посебно са
децом.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Старајмо се заједно
У Центру за социјални рад Стара
Пазова тренутно су актуелна три про
јекта са фокусом на старатељство а
два од њих се међусобно преплићу.
Наиме, пројекат подршке старатељима
под називом Старајмо се заједно и Мој

кутак у граду – пилот пројекат стварања
дневног боравка лица са инвалидите
том у који долазе деца и штићеници,
лица која су по старатељством четврт
ком на радион
 ице а петак је резервисан
за родитеље и старатеље.
Пројекат Старајмо се заједно ЦСР
Стара Пазова је осмишљен као подр
шка старатељима без обзира на то да
ли су старатељи својој деци, сродници
ма и штићеницима и састоји се из два
дела - један се односи на децу и на
штићенике а други део на старатеље и
родитеље. Петак је дан када они дола
зе на радион
 ице где обрађују различи
те теме а то је и прилика да изађу из
куће сами и поделе са неким своја иску
ства и недоумице.
Како је објаснила Дајана Костић,
аутор и руководилац пројекта Старајмо
се заједно, укључивање деце у Мој
кутак четвртком један је од начина, да
се родитељи и старатељи растерете а
на овај начин се уједно интегришу два
пројекта Центра за социјални рад. На
овим сусретима неговатељица кућне
неге мери притисак и ниво шећера у
крви, што је наишло на одличан пријем,
јер доласком на радионице уједно пре
контролишу своју здравље, а опште
психо и физичко здравље неке су од
теме, које ће се обрађивати у оквиру
пројекта који траје до краја новембра.

ЈКП „ТОПЛАНА“ СТАРА ПАЗОВА

Ускоро топлотне
пробе
Ремонти котловских постројења су
извршени у свим котларницама, кажу у
ЈКП „Топлана“ Стара Пазова и њихови
корисници не морају да брину јер ово
предузеће које снабдева топлотном
енергијом спремно је за наредну грејну
сезону. Пуштању топле енергије ће
претходити топлотне пробе, и зато је
важно да сви који корисници даљинског
грејања до краја септембра заврше са
радовима на унутрашњим инсталација
ма, о чему већ постоје обавештења у
свим зградама. Како је објаснио Зоран
Вукашиновић, директор ЈКП „Топлана“
Стара Пазова радијатори ће бити топли
од 15. октобра а цена која није мењана
претходне три године, због поскупље
ња гаса и електричне енергије, мораће
ове сезоне да се мења. Биће позната
до 1. октобра. Вукашиновић је додао да
су у сталном контакту са Министар
ством енергетике и према садашњем
стања, природног гаса ће бити у довољ
ним количинама за наредну грејну сезо
ну.

ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022

Кад крећу
пописивачи?
Попис становништва, домаћинстава
и станова биће спроведен ове године у
периоду од 1. до 31. октобра ове годи

28. SEPTEMBAR 2022.
не. Недавно је почео да ради Инфоцентар пописа преко кога грађани могу
да добију све информације у вези са
пописом а све информације грађани
могу да добију након позива на број
0800 444 005. Попис становништва је
најобимније статистичко истраживање
који се ради на сваких десет година.
Претходни је био обављен 2011. годи
не, а због пандемије са прошле године
одложен је за октобар ове године.
Гостујући у емисији РТВ Стара Пазо
ва „Строго локално“, Бранко Драгишић,
регионални координатор за попис за
територију Срема, је објаснио да попис
представља свеоб
 ухватну акцију коју
спроводи републички Завод за стати
стику у сарадњи са општинским или
градским пописним комисијама и да ће
се сада по први пут у попису бити елек
тронски упитници. Метод спровођења
пописа ће и даље бити традиционалан
а у Општини Стара Пазова постоји 107
пописивача који ће имати свој ИДБ број
на легитимацији са њиховом сликом а
на полеђини ће бити испечатирано
овлашћење са потписом председника
Општинске пописне комисије.
Провера је података о пописивачима
или уопште било какве информације о
попису, у Општини Стара Пазова је
могуће добити и на број телефона 310
– 013.
– Пописивачи ће бити распоређени
по територијалном принципу и послед
ње недеље септембра ће обилазити
терен са својим инструкторима, тако да
се грађани не изненаде или не уплаше,
уколико виде неког у близини своје
куће, објаснио је Драгишић.
У том периоду, није предвиђено да
пописивачи улазе у домаћинства, јер
званично попис почиње у недељу 1.
октобра и трајаће до краја месеца а
свако домаћинство је у обавези да
пусти пописивача у кућу

БИБЛИОТЕКА

Промоција књиге
Тишине душе је назив нове збирке
песама аутора Здравка Кнежића која је
представљена у четвртак, 22. септем
бра у старопазовачкој библиотеци
„Доситеј Обрадовић“. Кнежић већ има
издате две тематске, духовне књиге,
док је последња окренута само поезији.
Ова збирка песама је комбинација и
духовне и световне, љубавне и патри
отске поезије. Поред писања, љубав му
је још и музика и компоновање иако је
по занимању економиста. Ниједна
песма из збирке не носи назив исте,
али како каже Здравко, у свакој је прот
кана нота тишине душе. Њега је живот
ни пут довео из Сарајева где је одра
стао, преко Вишеграда до Старе Пазо
ве где живи са породицом већ 12 годи
на и како каже, срећан је што је део
баш ове наше заједнице и што има
прилику да старопазовачкој публици
представи оно на чему је вредно радио
годинама уназад.
З. К.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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МИРОСЛАВ СОРОЋКО – ПОСЛЕДЊИ ЋУРЧИЈА У СРЕМУ

Занат који изумире
Кад одрастете у таквом
окружењу, хтели ви то или
не, морате да научите
породични посао. Како
време пролази, схватате
да ли ту има финансијске
сатисфакције. Ја сам
покушавао најпре да се
негде запослим, али сам
видео да је боље бити
свој газда, каже Мирослав
Сороћко

Последњи ћурчија у Срему: Мирослав Сороћко

У Беркасову живи и ради последњи
ћурчија у Срему. За себе каже да је ћур
чија већ трећу генерацију у породици.
Преређују јагњеће крзно и шију од тога
одећу. Имају заокружену производњу, од
сирове коже готовог производа. Посао је
започео Мирослављев деда, наставио
отац, а сада он. Посао није лак, али каже
да је схватио да је ипак боље радити за
самог себе.
– Кад одрастете у таквом окружењу,
хтели ви то или не, морате да научите
породични посао. Како време пролази,
схватате да ли ту има финансијске
сатисфакције. Ја сам покушавао најпре
да се негде запослим, али сам видео да
је боље бити свој газда. Не кажем да је
лакше, али се може више зарадити, каже
Мирослав Сороћко.
Сировину Мирослав набавља у откуп
ним станицама. Њему најближе су у

Сировина за обраду

Сремској Митровици и у Шапцу. Станице
то откупљују од кланица, а онда сорти
рају кожу у зависности од порекла. Осим
сортирања, станице вршле и сољење и
чување коже, коју ћурчија може сам да
одабере.
– Пре сам кожу набављао код месара,
али је ту сировина свакакве врсте и ква
литетна и неквалитетна. Са њима у
договору сте принуђени да узимате све
и оно што вам се свиђа и оно што вам се
не свиђа. Сировину купујем зими, јер је
тада најквалитетнија. Када дође проле
ће и температура око петнаестак степе
ни, колико је погодно за рад са кожом,
онда се ради интензивније, каже ћурчи
ја.
Ћурчија није исто што и крзнар, каже
наш саговорник. Ћурчија је старији
занат.
– У добу пре ватре користила се оде

Жене су
чешћи купци
Жене су одувек биле бољи купци у
односу на мушкарце. То потврђује и
ћурчија из Беркасова.
– Поделичу једну интересант у
информацију, а то је да сада жене
чешће пазаре, али за своје мушкарце.
Најчешће су то прслуци. Ми имамо да
им понудимо аутентичне моделе за
овај крај Србије, али имамо и нешто
модерније моделе. То чак шаљемо и у
Немачку. Све зависи од тога колико су
новца спремни да потроше. Жене су те
које носе новчаник, закључује Миро
слав Сороћко.

ћа, којом би се човек заштитио од хлад
ноће. Природна кожа, животињског поре
кла, односно јагњећа била је основ оде
вања. Тако се развио и овај занат, а
ћурчија уствари припрема ту кожу за
ношење. Крзнар је занат новијег датума
и ту већ престаје да се користи крзно
домаћих животиња, већ се користи крзно
лисица, рецимо, рекао је Мирослав.
Ћурчија има задатак да кожу која ће се
користити убудуће за одећу, обради на
правилан начин, како сировина не би
задржала непријатан мирис, такође, да
ни у додиру са телом не производи
непријатне мирисе.
Мирослав продаје своју робу на сајмо
вима и путем интернета. Како сам каже,
конкуренцију ћурчијама углавном праве
кинеске ствари, које су много повољније.
Природна кожа и крзно одувек су били на
цени, па за само један прслук од лисич
јег крзна плаћа се од 350 евра, чак и
више.
Александра Дражић
Фото: Бранислав Туцаковић
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МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА У БЕОЧИН СЕЛУ

Да оживе села

Буђење спортског, друштвеног и културног живота становни
штва овог села и његово повезивање са другим селима, изла
гање свега онога што они раде, што праве и умеју, мотивише
младе да се врате селу, објаснила је председница Општине
Беочин Биљана Јанковић
У суботу, 24. септембра је у
Беочин селу одржана мани
фестација Михољски сусрети
села, уз финансијску помоћ
Министарства за бригу о
селу. Организацију је подр
жала Општина Беочин. Циљ
исте је афирмација живота
на селу и очување културе,
обичаја и традиције. Отвара
њу манифестације је прису

ствовала и председница
Општине Беочин, Биљана
Јанковић.
– Буђење спортског, дру
штвеног и културног живота
становништва овог села и
његово повезивање са дру
гим селима, излагање свега
онога што они раде, што пра
ве и умеју, мотивише младе
да се врате селу, објаснила је

Удружење жена „Фрушкогорски цвет“

председница Биљана Јанко
вић.
Михољски сусрети села се
на територији Беочина орга
низују други пут, а прошле
године је то било у Сусеку.
– Ове године смо се одлу
чили за Беочин село и то на
баш за локацију где се некад
одржавао вашар и сточна
пијаца. Хтели смо да се при

Биљана Јанковић

Михољски сусрети села у Беочин селу

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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ФЕСТИВАЛ „СИРМИЈУМ – ГРАД ДЕЦЕ“

Нова манифестација

Петар Матић

сетимо минулих времена и
повратимо дух традиције
народних обичаја и игара.
Прошле године у Сусеку смо
имали пилот пројек ат ове
манифестације, а с обзиром
да смо били задовољни како
је протекла, одлучили смо да
то поновимо сада, изјавила је
Јасна Јандрић, чланица
Општинског већа Општине
Беочин, која је учествовала у
организацији манифестације.
Манифестација је окупила
гурмане који су спремали сач,
старинске колаче, а најмлађи
су уживали у помало забора
вљеним играма, као што је
скакање у џаку. Још много
пропратних активности су
употп ун ил и
тамб ур аш и
„Сремске ноћи“.
– Мештанима ово значи
много, јер сада обележавамо
само турнир за Преображе
ње. Ово је први пут да овако
нешто организујемо. Дошли
су нам гости са свих страна,
што се може видети, као и
удружења жена, која су упот
пунила догађај, каже Петар
Матић, председник Месне
заједнице
Домаћице женама које су
дошле из других места биле
су чланице удружења „Фру

Јасна Јандрић

шкогорски цвет“, које постоји
шест година и има двадесе
так активних чланица.
– Направили смо слатке и
слане колаче, изложиле смо
и ручне радове које ми прави
мо. Трудимо се да се окупља
мо, да се дружимо, без ика
кве користи, јер се и саме
финансирамо. Правиле смо и
зимницу, а укључене смо и у
хуманитарни рад, објаснила
Снежана Кнежевић, председ
ница Удружења жена „Фру
шкогорски цвет“.
Посетиоци су могли да про
бају или купе сухомеснате
производе, а на штандовима
било је и сира и зимнице.
Своје производе је предста
вила и Локална акциона гру
па „Фрушка гора – Дунав“,
коју чине произвођачи са
територије Беочина, Шида,
Бачке Паланке, Визића и
Нештина.
Михољски сусрети села су
пројек ат који финансира
Министарство за бригу о
селу, а одржавају се у рурал
ним срединама у периоду од
првог јула, до првог децем
бра. Ове године ће се мани
фестација активно одржати у
око 1300 села.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

Председница Општине Биљана Јанковић обилази штандове

У недељу, 25. септембра је
први пут одржан Фестивал
„Сирмијум – град деце“ у све
чаној сали Високе школе
струковних студија за васпи
таче и пословне информати
чаре. Наступили су бројни
дечји састави који функцио
нишу на територији Сремске
Митровице.
– Значе нам ови наступи, а
овај је посебан јер наступамо
сви заједно. Припремили смо
за извођење две народне
песме и две дечје песме,
рекла је Јована Батањац,
чланица Етно групе „Српски
дом“.
– Имали смо идеју и надам
се да смо је реализовали, да

окупимо све еминентне људе
у раду са децом из нашег гра
да. Захвални смо градском
Спортском савезу и локалној
самоуправи, што су имали
слуха за нас и дали нам ветар
у леђа да остваримо зами
сао, изјавила је Сандра Ште
тина, координатор фестива
ла.
Сара Симеуновић, дугого
дишњи члан хора „Арт кидс“ и
„Вивка“ је водила програм, а
наступили су и тамбурашки
оркес тар
„Сирм ијум арта“,
Етно група „Српски дом“, „Арт
кидс“, Студио модерног и кла
сичног балета „Олена“ и Кре
тивн о-музичк и
студ ио
„Вивак“.
А. Д.

Нови дечји фестивал у Митровици

„НАЈАТРАКТИВНИЈИ ТЕМАТСКИ ПАРК У
СРБИЈИ“

Велико интересовање
за Келтско село

Од самог свечаног отвара
ња Келтског села у јулу про
шле године, за овај музеј на
отвореном влада велик о
интересовање посетилаца из
свих делова Србије. Како су
недавно потврдили представ
ници Туристичке организације
општине Инђија већ је угово
рено 150 групних посета и
екскурзија које ће бити реали
зоване до краја новембра. Од
маја ове године, када је поче
ла сезона, кроз капије Кел
стког села прошло је скоро 25
хиљада посета.
Како су раније истакли
предс тавн иц и
Турис тичк е
организације општине Инђија,
у односу на претходну годину,
комплекс је обогаћен новим
садржајима – изграђени су
додатни објекти, летња позор
ница, наткривена је платфор
ма изнад језера на којој се

налази кафе - ресторан са
„келтским менијем“, опре
мљене су две нове келтске
куће изграђене крајем про
шле сезоне (кућа вође и кућа
друид
 а), поставка у келтском
музеју је допуњена новим
интересантним експонатима.
Осим саме туристичке про
моције Инђије, у рад Келтског
села укључене су школе,
занатлије и удружења жена
који живе и раде на територи
ји општине Инђија, чиме се
добија далеко већи друштве
ни и привредни значај овог
комплекса.
„Најатрактивнији тематски
парк у Србији“, како је Келт
ско село названо, ради субо
том и недељом од 9 до 19
часова, док су радним дани
ма посете организоване за
најављене групе.
М. Ђ.
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Како је градска администрација у другој половини XIX века
уређивала свакодневни живот Митровчана и Сремаца? (14)

Слуга изјутра крадом отишао
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
Прогласом Градског погла
варства од 1. фебруара 1884.
године број 37 расписује се
потрага за слугом трговца
Николе Савковића из Пути
наца, Јосипом Кашпером
који је унапред наплатио 24
форинте за свој рад а потом
се искрао и отишао. Даје се
детаљан опис одбеглог слуге
и позивају становници града
да одмах пријаве свако евен
туално сазнање о њему.
„Трговац Никола Савковић
из Путинаца пријавио је да
му је његов слуга Јосип
Кашпер из Футога, пошто је
24 форинте у име заслужби
не своје напред добио, дана
28. 1. изјутра крадом оти
шао. Исти је 22 године
стар, лице подуго, власи
смеђи, очију модри, обрва
плави, уста примјерна, бра
де   голе, говори мађарски и
српски, одевен је на глави
црн шешир, на ногама чизме,
онда капут од плаве чоје,
чакшире црне, особити зна
кова нема. Ако би тко у овом
граду за истога дознао има
одма амо пријавити  “
Објава број 44 од 1. фебра
уара 1884. године најављије
годишњи вашар у Шиду.
Прва два вашарска дана
предвиђена су за трговину
стоком а трећи дан за трго
вину различитом, осталом

Потрага за одбеглим слугом

робом. Традиција шидског
вашара одржана је до дана
шњих дана.
„Поглаварство Управне
обћине у Шиду даје на знање
да ће се тамо на дан 9. и 10.
фебруара са марвом а 11.
фебруара о.г. са разноврст
ном робом годишњи обћиски
вашар одржавати; које се у
овом градском подручју про
глашује“
Оглас број 68 од 15. фебру
ара 1884. године односи се
на јавну продају (лицитацију)
некретнина Митровчанина
Јована Копуновића због дуга
који има према извесном
суграђанину Tомашевићу од
200 форити. Позив Котарског
суда у Митровици односи се

на све који су заинтересова
ни за куповину понуђених
некретнина да се одређеног
дана у одговарајуће време
појаве у суду.
„Краљевски котарски суд
у Митровици ставља до
знања да ће дана 24. свибња
1884. у 4. сата по подне код
Краљевског котарског суда
овде одржавати овршну
дражбу некретнина Јована
Копуновића из Митровице,
ради дужних 200 форинти ...
Томашевићу у Митровици.
Стога се сви који би помену
те некретнине купити
желели на дражби позивају.“
Проглас број 88 од 2. мар
та 1884. године један је од
честих прогласа Градског

поглаварства који се односе
на ликвидацију задруга и
позив за поделу задружне
имовине. У овом случају
ликвидира се задруга Ивезић
из Платичева.
„Задруга Ивезић р.бр. 174
из Платичева хоће се по
члану 34. Закона о задруга
ма разриешити. Усљед
тога позивају се сви који
мисле да имају какво право
на имовину те задруге, да
своје право у року од 3 мјесе
ца код Краљевског котар
ског суда у Митровици при
јаве и докажу, јер ће се иначе
диоба иметка са познатими
диелбеници предузети, што
се у овом Поглаварству све
страног знања проглашује “

САХРАЊЕНА МИХИЗОВА ЋЕРКА

Волела је очев родни крај
Мила Михајловић Јанковић (68) ћерка
Борислава Михајловића Михиза, сахра
њена је у суботу 24. септембра на Новом
гробљу у Београду, у породичној гробни
ци поред њеног супруга Милана Јанкови
ћа који је преминуо пре две године.
Њен отац Михиз био је српски и југо
словенски књижевни критичар, књижев
ник , драматург, сценариста, драмски

писац, а од деце имао је само Милу, која
је била велики пријатељ Српске читао
нице у Иригу.
– Све нас је изненадила са одласком.
Лепо смо годинама сарађивали, наша
установа од 2005. године додељује
награду „Борислав Михајловић Михиз“
за драмско стваралаштво. Када смо
обновили родну кућу њеног оца у Иригу,

Мила нам је помогла у опремању. Увек
би се радо одазвала на наш позив, каже
Вера Новковић директорка Српске чита
онице у Иригу.
Михиз је преминуо 1997. године и
сахрањен је у Иригу. И ове године на
његов рођендан 17. октобра биће доде
љена награда за драмско стваралаштво
која носи његово име.
С. К.

M NOVINE

28. SEPTEMBAR 2022.

21

ШТЕДЊА СТРУЈЕ У СРБИЈИ И ДРУГА ЧУДЕСА

Гледај ме у очи кад кажеш
да ниси палио климу
(и подесио на 30 степени)

А

лајбег је био турски војни и цивил
ни заповедник. Није се звао Алај
бег, то му је била титула, био је
спахија у санџаку и сваки османски сан
џак је имао свог алајбега. После рефор
ме турске војске био је нешто налик
команданту жандармерије. Када Осман
лије објаве рат, сви припадници вишег
слоја, феудални поседници, дужни су да
стану у одбрану царства. Сврставали су
се у алаје и били дужни да скупљају
сено, сламу и друге потрепштине за
коњанике и товарне коње у својим ала
јима. Како је слабила централна власт
Отоманског царства, тако се јавашлук и
отимачина размножавали и развијали у
свим крајевима султаната. Да ли је кон
кретно неко украо сламу једном алајбе
гу, не зна се, али вероватно се може
претпоставити како се разносило све
друго, тако је нестајала и слама скупље
на за потребе алаја када је царевина у
рату. Ето, тако је настао фразам „алајбе
гова слава“ који означава нешто што не
припада ником, што припада свима, што
је свачије и на шта свако полаже право.
Тако ми у Србији и сличним нам
земљама, где су енергенти и комуналне
услуге социјална потреба, а не роба на
тржишту, струју и воду поготово гледамо
као алајбегову сламу. Мало се штреца
мо око грејања, ако смо на гасу, приште
дећемо, на топловоде смо кивни (јер их
плаћамо целе године, а и зими заиста
понекад више не греју него што греју).
Око хлађења се не штрецамо, јер нам је
потпуно природно да по овим тропских
температурама, четрдесет и више сте
пени, у кући и канцеларији буде најни
жих шеснаест које подесимо на климауређајима. Наравно, да би ваздух лепо
струјао кроз канцеларију (то не радимо

Прође то лето и изненађујуће брзо температу
ре падну за двадесет и више степени. Почиње
мо да носимо зимске јакне, лето је календарски
још у току. Изненађени смо и изненађење јесте.
Ко има гас укључи, ко има пећку, потпали (са
овим скупим дрвима), а ко има јавно градско
грејање, топловоде, он је ову климу што је летос
радила на шеснаест степени, сад укључио на
тридесет
код куће, јер је ипак наше) онда и отво
римо прозор да улази свеж ваздух, који
клима сокће (која по правилу ништа не
ваља, стара двадесет година, нису у
стању да је замене, мислим, стварно).
Прође то лето и изненађујуће брзо тем
пературе падну за двадесет и више сте
пени. Почињемо да носимо зимске јак
не, лето је календарски још у току. Изне
нађени смо и изненађење јесте. Ко има
гас укључи, ко има пећку, потпали (са
овим скупим дрвима), а ко има јавно
градско грејање, топловоде, он је ову
климу што је летос радила на шеснаест
степени, сад укључио на тридесет.
Објашњење зашто грејања нема је да
се оно укључује када је три дана заре
дом температура нижа од дванаест сте
пени. Јутарња температура је три до
шест, дневна је била и дванаест, и три
наест, и седамнаест, како када, али тем
пература у затвореном без грејања је
нижа од десет. Нормално је да укључи
мо климе да нас греју. Међутим, није
нормално да се грејемо са тридесет сте

Питање које би требало да поставимо себи
јесте зашто смо олако схватили препоруке за
штедњу струје? Шта ће се десити ако заиста
почну рестрикције? Невероватно је да ми као
земља која је не тако давно прошла кроз сву
могућу немаштину, тако брзо заборављамо како
то изгледа. Рестрикције су почеле са по два
сата, ишле преко осам сати и тако даље. Када
неко изађе са тачно описаном препоруком за
штедњу струје, па макар то била и држава, где је
наша грађанска одговорност према себи

пени, а да се хладимо са шеснаест.
Питање које би требало да поставимо
себи јесте зашто смо олако схватили
препоруке за штедњу струје? Шта ће се
десити ако заиста почну рестрикције?
Невероватно је да ми као земља која је
не тако давно прошла кроз сву могућу
немаштину, тако брзо заборављамо
како то изгледа. Рестрикције су почеле
са по два сата, ишле преко осам сати и
тако даље. Када неко изађе са тачно
описаном препоруком за штедњу струје,
па макар то била и држава, где је наша
грађанска одговорност према себи. Са
друге стране, треба да очекујемо да нам
укључе грејање и смлаче станове барем
мало када се нађемо, јер ако имам кли
му и цвокоћем, нећу у њу гледати, хоћу
да се грејем.
„Питај Бога“ колико смо струје потро
шили у последњих неколико дана. Али
запитајмо себе да ли смо се мало и раз
мазили. Како ћемо тако размажени доче
кати оно што нас чека. Ако један немачки
канцелар каже својим Немцима да при
преме много џемпере и деке, зашто
мислимо да је небулоза када један срп
ски председник својим Србима каже да
ће зима бити тешка. Треба нам само
мало друштвене одговорности да би се
учинило много. Довољно је за почетак да
не палимо сва светла у кући, да кувамо,
перемо, туширамо се како је препоруче
но. Да не кукамо ако не буде јавне ново
годишње расвете и да апелујемо да је не
буде, да не палимо кућну декорацију за
празнике и тако даље. Што су Немци
бољи од нас? Можемо то ваљда и ми.
Боље да се сами мало стиснемо, него да
нас стисне живот. А ако нећете, за сваки
случај, да потражите један стари и пожу
тео тефтер, са почетка деведесетих, сва
ко га у кући има. Тамо прочитајте рецепт
за ембарго торту.

Читанка
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ДИВНА ЧОЛИЋ – СРЕМИЦА НА БАЛИЈУ ПРОИЗВОДИ ОБУЋУ ОД ПРИРОДНИХ
МАТЕРИЈАЛА

Дух Балија у ципелама
Одувек ми је
био сан да кро
чим на Бали,
али нисам знала
да ће постати
мој дом и место
где ћу развијати
своје креације,
каже Дивна
Чолић
Дивна Чолић

О

стрво богато рибом, пиринчем,
кокосовим палмама, ананасом,
памуком и дуваном. Егзотик а,
немирни таласи, активни вулкани... Већи
ни ово представља идеалан одмор, али
неки су тамо одлучили да живе и то право
из Срема. Дивна Чолић из Хртковаца
данас живи на Балију, а власница је брен
да обуће „Bulibasha“. Реч је о обући од
природних материјала, о којој су писали и
светски модни часописи. Дивна је студи
рала у Београду, а приликом програма
размене, доспела је на Бали. Тамо је раз
вила свој посао, а као млад предузетник
упошљава и велики број тамошњег ста
новништва.
М НОВИНЕ: Започећемо Вашу причу
из родних Хртковаца. Шта Вас је из
села одвело до Балија и какав је био
тај пут?

Обућа од природних материјала

ДИВНА ЧОЛИЋ: Из села, па преко
неких великих градова се створила моја
жеља за путовањем. Одувек ми је био сан
да крочим на Бали, али нисам знала да
ће постати мој дом и место где ћу разви
јати своје креације. Након студирања у
Београду на Факултету Примењених
уметности, одсек текстила, добила сам
стипендију, за једну годину мастера и про
грама размене културе у Индонезији.
Изабрала сам да будем на Јави, у месту
Јогјакарта прву годину, а након тога се
преселила на Бали и тако је авантура
откривања ове прелепе земље, културе и
живота започела.
Какве сте вештине морали да савла
дате, пре него што сте лансирали свој
бренд?
– Заправо сам морала доста тога да
научим о бизнису, финансијама, дигитал

Састанак поводом нове колекције

ним промоцијама, брендирању, маркетин
гу, а у исто време како направити обућу.
Када осниваш своју компанију, а притом
си креативни директор исте, мораш све
делатности да изучиш, како би био на
врху и усмеравао пројекте и људе у
добром правцу. Индонезија није позната
по томе да има фабрике обуће, иако су
овде људи веома вешти у ручном раду.
Када дође до тога да се одраде техничке
ствари, мањка им знања, тако да сам
морала да запослим људе и заједно са
њима истражујем и радим на томе да
добијемо конкретну основу. Само плете
ње сам прво радила сама, а затим сам
нашла људе који сам подуч
 ила. Сада
имам тим који је задужен само за подуча
вање других људи и наравно целу струк
туру за даљу производњу.
Шта Вам је била инспирација за обу
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ћу, која је иначе од природних матери
јала?
- Дефинитивно еколошка свест, на
првом месту. Не бих себи дозволила да
градим нешто што нарушава природу.
Такође, велика мотивација ми је рад са
људима и помагање заједници да се еду
кују и тако изађу из окова сиромаштва.
Користимо палмино лишће за горње
делове, кожу за ђонове која је обрађена у
‘’akashia дрвету’’, без токсина. Употре
бљавамо природне боје, које добијамо из
корова разних биљака, а за најновију
колекцију потпетица користимо тиковина
дрво. Све се ради ручно, без иједне
машине.
Како сте донели одлуку да останете
на Балију и постоје ли неке сличности
између људи у Србији и тамо?
- Нема сличности. Балинежани имају
душу вечите деце, веома су симпатични,
пријатни и стално су насмејани. Ми смо
ипак темпераментнији. Свакако обе стра
не доносе своје квалитете и мане. Тамо
где сам ја сада је тешко мотивисати људе
и требало би се наоружати огромним стр
пљењем и познавањем овдашње култу
ре. Било је врло лако донети одлуку да
останем, а на то је утицала прелепа при
рода. Волим сунчане дане, спорт, плива
ње, роњење и остале активности које је
лако пронаћи овде.
Да ли је прилагођавање било тешко
и како сте прихваћени на самом почет
ку?
– Зависи од тога чиме се бавиш, али
свакако није лако бити странац на високој
позицији у туђој земљи, поготово на
почетку. Сада, након неколико година је
све како треба, поштују ме, јер је принцип
моје компаније да помогнем људима и
омогућим мојим радницима и њиховим
породицама да имају сталне приходе .
Многи долазе само са намером да зараде
новац, јер је Бали веома тражена и позна
та туристичка дестинација, али ја желим
да се одужим Балију за све прелепе годи
не живота. Са знањем индонежанског
језика и поштовањем њихове културе,
врло лако ћете освојити њихова срца.
Да ли сте задовољни начином на
који се бренд развија и какви су буду
ћи планови?
– Веома сам задовољна и захвална!
Сваки дан се будим са мислима и одра
дим медитацију у којој се захвалим свима
и свему што ме је довело до тога где сам
сада. То су и добра и лоша искуства, која
су играла улогу да постанем то што сам
сада. Имам много планова за бренд и
компанију, моје мисли су препуне дивних
креац
 ија и осећам се као да сам тек сада
почела. Тренутно радим на колекцији
нових производа, а свакако желим ускоро
да изградим простор где ћемо бити у
могућности да запослимо још више људи.
Сада нас је око педесет и помало нам је
тесно. Увешћемо нове природне матери
јале у употребу и радимо на томе да ство
римо веганску кожу. „Bulibasha“ обућа је
направљена од осамдесет одсто биора
зградивих материјала и сада се фокуси
рамо на преосталих двадесет.
Александра Дражић
Фото: Приватна архива
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АРТ ТРЕМА ФЕСТ У СЕПТЕМБРУ

Три представе пред
румском публиком

Представа Кафанске исповести

25. Арт Трема фест Рума у септембру
одржана је од 22. до 24. септембра, а
започео је премијером представе „Ка
фанске исповести“ у извођењу глумаца
Градског позоришта у Руми у великом
холу Културног центра.
Поред глумаца, у овој представи, коју
је режирао Золтан Фридман равноп
равно учествује и тамбурашки оркестар
Бранислава Милисављ25. Арт Трема
фест Рума у септембру одржана је од 22.
до 24. септембра, а започео је премије
ром представе „Кафанске исповести“ у
извођењу глумаца Градског позоришта у
Руми у великом холу Културног центра.
Поред глумаца, у овој представи, коју
је режирао Золтан Фридман равноправ
но учествује и тамбурашки оркестар
Бранислава Милисављевића из Кња
жевца.
Другог дана је у простору Омладинског
савета одиграна представа „Плес за
Хекату“ Театра покрета „Мим Арт“, док је
ову Трему у септембру затворила пред

става камерне сцене Градског позори
шта Рума „Лаку ноћ мајко“.
Премијера ове представе је била на
25. Арт Трема фесту у марту, а режију и
за њу потписује Золтан Фридман, док је
асистент режије Румена Шопова.
– „Кафанске исповести“ су имале своју
премијеру на овој Треми у септембру.
Чекамо да се комплетно обнови велика
сцена Културног центра да и ми, као и
остали, можемо да уживамо у бољим
техничким условима.
Представу смо прилагодили извођењу
у Великом холу, а ова представа би тре
бало да се изводи у аутентичним просто
рима етно кућа, винарија и ресторана и
да изазове интеракцију са публиком.
Она је резултат вишемесечног процеса
рада, а у креир
 ању представе су уче
ствовали и сви актери на сцени, као и
бројни сарадници, каже режисер Золтан
Фридман који је изразио наду да ће овај
позоришни пројекат имати дуг живот,
што се тиче сценског извођења. С. Џ.

ЗБОРНИК РАДОВА „СТАРА ПАЗОВА У САВРЕМЕНИМ
ПРОМЕНАМА“

250 година доласка Словака

У Старој Пазови је у четвртак, 22.
септембра представљен зборник радо
ва „Стара Пазова у савременим проме
нама“, који је настао на основу рефера
та са истоимене научне конференције
поводом прославе 250 година доласка
Словака у Стару Пазову. На 130 страна
налазе се текстови стручњак а из
разних области научног истраживања
из Словачке и из Србије, који су се
бавили историјом Старе Пазове, од
њеног насељавање по савремене дру
штвене токове. Зборник је саставио
проф. др Мирослав Кмећ са Универзи
тета у Банској Бистирици заједно са др
Патриком Кунецом. Између осталих,

свој допринос је дала др Сања Злата
новић из Српске академије наука и
уметности а објављени су и радови три
Старопазовчана хроничсрке Катарине
Вереш, свештеник а Игора Фелдија,
професора историје Јарослава Микло
вица.
Промоција је одржана у просторија
ма СКУД „Херој.Јанко Чмелик“. Изда
вач је Катедра историје универзитета
из Банке Бистрице и Центар за истра
живање историје Словака на Доњој
земљи а како се чуло, са истраживањи
ма се наставља, јер Стара Пазова има
занимљиву и богату историју.
З. К.

24

ФЕЉТОН

M NOVINE

СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (21)

28. SEPTEMBAR 2022.

МАРА ЛАЗАРЕВИЋ БРАНКОВИЋ,
ЖЕНА ВУКА БРАНКОВИЋА

Жртва и ослонац породице
Пише: др Снежана Булат

Мара и њена
сестра Вукосава, у
народу су познате
као покретачи
великих невоља.
Наиме, кћерке
Лазареве, Мара и
Вукосава грдно су
се посвађале, те
изазвале сукоб
својих мужева,
Вука и Милоша
Косовска битка

К

ћерка кнеза Лазара и кне
гиње Милице, Мара, била
је жена Вука Бранковића,
господара Дренице, Приштине,
Вучитрна и Трепче. Вук и Мара
имали су три сина Гргура, Ђур
ђа и Лазара.
Мара и њена сестра Вукоса
ва, у народу су познате као
покретачи великих невоља.
Наиме, кћерке Лазареве, Мара
и Вукосава грдно су се посвађа
ле, те изазвале сукоб својих
мужева, Вука и Милоша. Пре
пирку сестара око порекла и
јунаштва њихових мужева,
Милошеву борбу с Вуком, први
је забележио Орбин. „Он је био
удао (како је речено) своју кћер
Мару за Вук а Бранковића, а
Вукосаву за Милоша Кобилића,
који се родио у Тјенгишту, близу
Новога Пазара и био одгојен на
Лазаревом двору. Између ове
две сестре дошло је једном до
свађе. Вукосава је, наиме, хва
лила и претпостављала вред
ност свога мужа Вуку Бранкови
ћу, а то је Вукову жену Мару јако
увредило, па је ошамарила сво
ју сестру. Кад је она то исприча
ла своме мужу, он је сместа
потражио Вука и сасуо на њега
много увреда, те га позвао на
мегдан, да се види је ли истина
оно што је била казала његова
жена Вукосава. И мада је Лазар
покушао да их измири, ипак није
успео спречити да се међусоб

но потуку како би и један и други
показали своју вредност. Кад је
Милош у двобоју збацио Вука с
коња, великаши који су стајали
унаоколо нису дозволили да га
даље удара. После тога су их
кнез Лазар и други великаши
измирили, но то измирење
беше више лажно него од срца.
Зато Вук није пропуштао нијед
ну прилику да Милоша оцрни
код таста. Пошто је тада Лазар
имао ударити на Турке, његов
зет Вук га је упозорио да пази на
Милоша, јер треба да зна да он
у тајности шурује с Турцима
како би га издао. Желећи да то
провери, Лазар позва на вечеру
известан број великаша и капе
тане војске у намери да у току
вечере прекори Милоша за ту
издају како би га, ако се увери о
злоделу, могао казнити (...)
Дакле, за време вечере кнез
Лазар се окрене према Милошу,
држећи у десној руци пун пехар
вина, рече: ‘Вама, Милошу,
дарујем ово вино заједно с
пехаром, и поред тога што сте
код мене окривљени за издај
ство’. Милош, међутим, не пока
за на лицу никаквога знака који
би одавао такав грех и испи
примљени пехар. Затим устав
ши поче овако беседити: ‘Није
сада време, кнеже и господару
мој Лазаре, да се препиремо,
јер је непријатељ већ у бојном
реду. Сутра ујутро пок азаћу

делом да је мој тужитељ кле
ветник и лажов и да сам ја увек
био веран своме господару’.
Међутим, Мара је ипак позна
тија као жена човека, који је у
нашем народу добио тужну уло
гу издајника и безмало гробара
српског царства. Бранковићев
летопис сведочи: „Војводе, пак,
изневерише кнеза, побегоше
Вук Бранковић и други“, а
народна песма каже:
„Бог убио Вука Бранковића,
он издаде таста на Косову
И одведе дванаест хиљада
Побратиме, љута оклопника“.
Ми се нећемо бавити опсе
сивном темом наших историча
ра, да ли је Вук Бранковић био
издајник, или не, али смо прину
ђени да истакнемо чињеницу,
да је Марин муж, био једини
Лазарев зет који се појавио на
бојном пољу. Ни на видику,
бугарски цар Михајло, нити
Ђурђе Балшић, а камоли Нико
ла Горјански Млађи. Извори
сведоче да је крило војске на
коме је заповедао Вук успешно
сузбио војску принца Јакуба.
Лазар ће страдати, а Вукова
глава остаје на раменима.
Можда је управо то један од
разлога због ког Вук бива непра
ведно оптужен.
Сем тога, историјски извори
казују о веом
 а добрим односи

ма између Лазара и његовог
зета. Орбин истиче: „Мара је,
била удата за рашког властели
на Вука, сина Бранка Младено
ва, врл о ваљаног ратник а,
мудрог човека и веом
 а послу
шног према своме тасту Лаза
ру“. Послушног и ваљаног зета,
Лазар види као рођеног сина.
Ово потврђује запис из мана
стира Светих Арханђела у При
зрену, „у јединству и љубави
побеђивали су непријатеље
своје“. Сачињено „у дане благо
вернаго и христољубиваго и
Богом просвећенаго господина
кнеза Лазара и взљубљенаго
њему сина господина Вука“.
ритом, Мара и њен муж су
присуствовали свечаном
преносу моштију кнеза
Лазара, а писац описа преноса
моштију назива Вука похвалним
именом. Колико се похвалне
речи могу везати за издајника?
„Можда су тек касније борбе за
премоћ Бранковића и Лазареви
ћа, у којима су се ови последњи
ослањали на Турке, довели до
сваљивања кривице за косов
ски пораз на Вука Бранковића“.
Након битке на Косову, Вук
Бранковић бива принуђен да
склопи мир са Турцима, 1392.
Тешки дани за Вука. Након при
знавања власти, данима су
Мара и Вук седели у замраченој
соби, пописивали области које
су им припадале, те на концу
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ДВА ПРИПРЕМНА РОЧИШТА У ВИШЕМ
Вук Бранковић Марин муж, био је једи СУДУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ни Лазарев зет који се појавио на Косову
пољу. Ни на видику, бугарски цар Михај
ло, нити Ђурђе Балшић, а камоли Нико
ла Горјански Млађи. Извори сведоче да
је крило војске на коме је заповедао Вук
У Вишем суду у Сремској и бодрио Станислава говерећи
успешно сузбио војску принца Јакуба. Митровици у истом дану, код му; уби га. Док ме је ударао,
Лазар ће страдати, а Вукова глава остаје истог судије Николе Раданови зачула су се два пуцња, пресе
ћа, 21. септембра одржана су као сам се и помислио сам да је
на раменима. Можда је управо то један два припремна рочишта и то Станислав убио мога брата.
од разлога због ког Вук бива неправед Дејану Ерићу (39) из Јарка и Тада је Предраг устао са мене и
Предрагу Гњидићу (53) из кренуо у њиховом правцу, узео
но оптужен
Шида.
је копалицу и насрнуо на Деја

Процеси враћени
на почетак

одредили колики данак ће Тур
цима плаћати.
ао што каже Спремић, исти
непријатељ је дошао главе
и Лазару и Вуку. „Вук је пао
у султанове руке. Пошто је изгу
био земљу, насилно је одвојен и
од породице, жене и деце, који
ма је остављено нешто мало
поседа да би могли нек ако
живети. Бајазитов сужањ остао
је до краја живота. Шта је све
преживео у турској тамници, то
је само он знао. У њој је и умро
већ 6. октобра 1397. године.
Онда је са Свете горе дошао
његов брат, калуђер Герасим,
однео његово мртво тело и
сахранио га у Хиландару или у
Светом Павлу, у коме је и сам
живео“.
Након смрти свога оца и
мужа, Мара се суочава са новим
потешкоћама. Доживеће Мара и
сукоб између рођеног брата,
Стефана и синова Ђурђа и Гргу
ра. Пурковић наглашава: „У боју
код Ангоре, 28. јуна 1402, који је
водио султан Бајазит с каном
Тимуром, учествовали су, према
наметнутим обавезама, као тур
ски вазали, Стеван Лазаревић и
два Марина сина, Гргур и
Ђурађ. Када се видео да је бит
ка за Турке изгубљена, Стеван
се упутио у Цариград. Тамо је
отишао и Ђурађ Бранковић. У
Цариграду је између ујак а и
сестрића избио сукоб. Ђурађ је
бачен у затвор, али је успео да
се ослободи. Стеван је отишао
својој сестри Јели Баош
 ићки у
Зету. Ђурађ је похитао у Србију.
Сазнавши шта се дешава, Сте
ван, кога су очекивали у посету
Дубровнику, кренуо је хитно у
Србију и на старом ратном
попришту Косову, на Трипољу
близу Грачанице, Стеван и
Ђурађ тукли су, на Ваведење
1402, битку“.
Оштра сукобљавања између
Стевана и Ђурђа створила су
јаз између Маре и њеног брата.
„Дубровчани не могу да се
нажале што је до тога дошло и
искрено се залажу да између
Стевана и Маре завлада мир,
као што је ред да буде између

К

брата и сестре, чиме би и
земља стекла мир и све би
добро било“.
Мара ће свим силама подр
жавати своје синове и њихову
намеру да поврате део Вукових
територија, које су с временом
припале Стефановој држави.
Ипак, огромна љубав према
брату, навешће Мару да окрене
нови лист. Решиће да са најмла
ђом сестром Оливером покрене
преговоре о помирењу Ђурђа и
Стефана. Захваљујући Мари,
пружиће се рук а помирења.
Успела је Мара да смекша срце
своме брату, који је умео да
воли, прашта и заборавља.
Ђурађ 1425/26. године бива
проглашен за Стефановог
наследника. Константин Фило
зоф ће на веома дирљив начин
описати овај чин: „Благочасти
вога деспота Стефана хваташе
све више ножна болест од које
одавно страдаше. Зато, веома
се побојавши смрти, посла по
свога сестрића, господина Ђур
ђа, и овај дође у место звано
Сребрница; и ту (деспот) сазва
са патријархом сабор од часних
архијереја и благородних свију
власти и свију изабраних и на
сабору благослови њега (Ђур
ђа) на господство, говорећи: ‘Од
сада овога сматрајте господи
ном место мене’. Учинише и
молитву над њиме са полага
њем руку; и све закле да му
буду верни (...) И кад је био у
шатору, он лежаше - а то беше
свима дирљив призор - испу
стивши само један глас: ‘По
Ђурђа, по Ђурђа’ - говораше. И
тако ништа није говорио до ују
тро, када и дух свој предаде
Господу“.
Мирне душе, удовица Вука
Бранковића се повлачи у мона
шки живот и узима световно име
Марина. Благочестива Марина,
умрла је, не зна се где, 12. апри
ла 1425.
У следећем броју:
Јелена, кћер деспота
Лазара Бранковића
и супруга Стјепана
Томашевића

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

ВЈТ подигло је оптужницу
против Ерића због кривичног
дела тешко убиство и кривично
дело недозовољена производ
ња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја
коју је Виши суд у Сремској
Митровици потврдио у августу
прошле године. Половином
марта у Вишем суду, започело
је суђење Ерићу, који је окри
вљен за убиство рођених браћа
Предрага (43) и Станислава
(37) Јеличића из Футога, које се
догодило почетком децембра
2020. године, у шуми у потесу
села Јарак.
После одржана два рочишта
суђење је враћено на почетак а
како каже судија Радановић,
који ће сада водити овај судски
процес, разлог је одлука Врхов
ног касационог суда, који захте
ва да судија ако је одређивао
притвор окривљеном не може
да води и тај случај. Из тих раз
лога долазило је и до обарања
пресуда и враћања суђења на
почетак.
За крвави злочин или како га
зову „убиство због тартуфа“,
који је потресао не само овај
регион већ и шире, поред Деја
на био је осумњичен и његов
млађи брат Небојша (37), али је
против њега обустављен посту
пак, јер није било доказа кри
вичног гоњења. Он је у својству
јединог живог сведок а овог
догађаја, сведочио на првом
рочишту, где је тврдио да су он
и Дејан били први нападнути од
браће Јеличић.
- Станислав је насрнуо на
Дејана, хтео сам да их раздво
јим али ми је пришао Предраг
који ме је ударио у пределу
чела. Све време рукама сам се
бранио, како бих заштитио гла
ву а он ме је ударао копалицом

Убиство из
љубоморе
Злочин који се десио у
мају 2020. године у основној
школи у Ердевику, уследио
је због љубоморе, јер је
Предраг знао да је његова
супруга у емотивној вези са
Бојићем који је у тој школи
радио као возач.

на. Викнуо сам; пази Дејане а
онда сам чуо трећи пуцањ.рекао је приликом свог сведо
чења Небојша.
Само пар сати након овог
рочишта у судницу је уведен
Предраг Гњидић, који је окри
вљен за двоструко убиство и то
супруге Браниславе Гњидић
(49) и Мирослава Бојића (55) из
Шида. Према оптужници коју је
крајем јуна 2021. године поди
гло Више јавно тужилаштво у
Сремској Митровици, Гњидић
се терети за три кривична дела
и то тешко убиство, недозово
љена производња, држање и
ношење и промет оружја и екс
плозивних материја и угрожава
ње сигурности. Главни претрес
је почео у децембру прошле
године, а рочиште које је било
заказано за 18. април није одр
жано већ одложено, убрзо
након тога у Вишем суду за
наше новине је речено да се
суђење враћа на почетак.
После извезног времена
Олга Гњидић мајк а убијене
Браниславе, у судници се поно
во срела са зетом који је у њену
ћерку испалио рафално 22 мет
ка.
– Док смо чекали да уђемо у
судницу, Предраг је стално
извиривао у нашем правцу,
јасно ми је да је тражио његова
два сина а моје унуке са којима
сам дошла. Када су га уводили
у судницу видела сам да има
ланце око ноге и руке, рекла
сам деци, боље да су му стави
ли и око врата. Не желим ни да
нам се погледи сретну.- казала
је несрећна мајка убијене Бра
ниславе, додајући да када су
Гњидића изводили из суднице
окренуо се према синовима и
склопио руке, као знак молитве.
Када је на првом рочишту
Гњидић изнео своју одбрану,
тада је казао да га је Бојић у
телефонском разговору пони
жавао, звао на двобој те да је
код њега изазвао бес, пониже
ње, бол и да то како је навео,
није могао да исконтролише,
што је довело до трагедије.
– Бранислава је била особа
којој сам највише веровао у
животу из тотално складног
брака наступило је посрнуће,
рекао је пред судским већем
тада окривљени Гњидић.
С. Костић
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ПАВЛОВЦИ, ФАРМА „БЕНЕЖАН“

Из Новог Сада
у Павловце због коза
На недавно одржаној манифестацији
„Винско сокаче“ у Руми своје производе
је представила и фарма „Бенежан“ из
Павловаца.
Ради се о више врста козјих сирева које
се производе на овој фарми: димљени,
са сусамом, босиљком, беликом луком,
чак и вином од кога добијају занимљиву
љубичасто-срвену боју.
То је била и прилика за краћи разговор
са Драгињом Бенежан која је 2014. годи
не са породицом из Новог Сада дошла у
малене Павловце.
Ово село медијски постаје све при
сутније, како по Новаку Ђоковићу, тако
и неким познатим бизнисменима, али и
људима попут Драгиње који својим вели
ким радом и трудом полако стварају сво
је име, али доприносе и даљој препозна
тљивости овог села у румској општини,
надомак Павловачког језера.
У бизнис је укључена цела породица.
У Павловце су дошли због пашњака, али
и препоруке новинара Јоце Стефанови
ћа. Купили су кућу која је многим Румља
нима позната јер је у њој била кафана
„Романтика“. После почетних проблема
са купљеним козама, сада њихова фар
ма има око стотину коза. Драгиња каже
да су кренули од нулте генерације, тако
да су подстицаје добили тек четврте
године свог новог посла.
Пре пар година су конкурисали за
мини млекару, кредит су дигли и отпла
тили, тако да немају обавезу да предају
млеко и зависе од откупљивача.
– Ја сам увек маштала о селу, али
мислим да нема перспективе за сточар
ство, уништиће га. Ми смо вредни и рад
ни и поштени људи, али тако не можемо
постићи ништа, лепо је све то са живо
тињама радити али држава не излази у
сусрет сточарима, поготво када је суша,
зависимо од државе, каже Драгиња
Бенежан.
Ова фарма нуди велики избор сирева.
– Неке траписте држим у црном вину,
а неке правим са различитим додацима
као што су брусница, босиљак, мајчина

Козе на испаши

Драгиња Бенежан

душица, бибер, туцана паприка, коприва,
бели лук, како муштерије траже, покуша
вамо да испунимо њихове жеље. Поред
младог сира имам и стару кришку и коба
сице од козијег меса.Њих правимо од
старијих коза које више немају довољно
млека, сваке године радимо селекцију и
онда се решавамо тих коза и правимо
кобасице, прича за наше новине Драги
ња.
Она је час у млекари, али има обавезе
и око муже и сирења, пијаце и плус стал
на борба за тржиште.
О њиховим производима можете виде
ти на интернету, али се редовно поја
вљују и на бројним манифестацијама.
– Оне пуно значе, када сам кренула
у Риивцу прве године са сиревима, ја
и дан данас имам те муштерије које ме
прате и долазе кући да купе, значи да су

производи добри. Ту нам ј близу и Врд
ник, Борковац, дошао Ђоковић тако да
је доста туриста и баш викендом имамо
посла. Задовољни смо што се тиче тога,
само мало је људства. Син сад планира
да иде у Канаду, тако да ћемо муж и ја
остати сами, млади не виде перспективу
овде и искрено, ја га уопште и не подржа
вам да се овим послом бави цео живот,
искрена је Драгиња.
Проблем су и радници, а не можеш
све сам. Како би се смањили трошкови
на исхрани коза, два пута дневно по пар
сати се терају на пашу.
– Значи ми смо седам сати на пашња
ку, уштеда је то хране али је и здравија
исхрана, а и муштерије више воле када
се козе тако хране да су на пашњацима,
сматра Драгиња Бенежан.
С. Џакула

Производи породице Бенежан
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ПЧЕЛАРИ ИЗ ЛУГА ЗАДОВОЉНИ ПРОТЕКЛОМ СЕЗОНОМ

Меда ће бити довољно

Пчелари из Луга кажу да се мед и пчелињи производи добро
продају, а цене су веома приступачне имајући у виду значај
меда и пчелињих производа у свакодневном животу. Већина
њих има своје сталне купце, а поред продаје на кућном прагу,
скоро сви излажу своје производе на разним манифестацијама
и пијацама
Последњих година све
више је оних који се баве пче
ларством. Поред меда многи
су баве и других производа на
бази меда што је веома тра
жено на тржишту. Пчелари из
Луга кажу да се мед и пчели
њи производи добро продају,
а цене су веома приступачне
имајући у виду значај меда и
пчелињих производа у свако
дневном животу. Већина њих
има своје сталне купце, а
поред продаје на кућном пра
гу, скоро сви излажу своје
производе на разним мани
фестацијама и пијацама.
Све више је младих пчела
ра у нашој земљи. Не ретко
се и жене баве овим послом,
који и није баш лак. Да је то
тако потврђује и Верица
Колар из Луга која се пчелар
ством бави већ неколико
година.
– Бавимо се пчеларством
последњих десетак година.
Има се пуно посла и улагања,
али мојој породици је то задо
вољство. Производимо липов
и багремов мед који се овде
на нашем подручју и најбоље
продају. Када је липа у пита
њу пчеле су на испаши овде
на Фрушкој Гори, а када је
време цветања багрема сели
мо кошнице у неке друге
делове. Углавном имамо ква
литетан мед који успемо да
продамо јер је најважније да
се он, као И остали пчелињи
производи нађе у свакоднев
ној исхран и свих нас,
каже Верица Колер.

Вера Бажала

Да пчеларство, као и укупна
пољопривреда није лако
потврђује и Вера Бажала из
Луга, која каже да и количина
произведеног меда али и
његов квалитет зависе од
временских услова, па има
добрих, али и лоших година.
– И код нас је све везано за
временске услове, тако да
имамо и лоших али добрих
година. Ова баш и није ишла
нама на руку, али меда ће
бити довољно. Важно је да
продамо оно што смо произ
вели, прича Вера Бажала.
На тржишту поред меда
добро се продају и остали
пчелињи производи каже

Олгица Кумичко из Луга.
Њена породица се послед
њих десетак година поред
меда бави и производњом
других пчелињих производа .
– Наше газдинство се поред
производње меда бави и про
изводњом осталих производа
на бази меда. Производимо
разне креме на бази воска и
меда, бомбоне од меда,
медењаке. Све оно где мед
може да буде основа. Радује
нас и чињеница да је потра
жња како за медом, тако и
осталим пчелињим произво
дима добра, тврди Олгица
Кумичко.
На тржишту има довољно
квалитетног меда који има
своје купце. Сваки потрошач
би требао да има свог пчела
ра како би био сигуран да у
исхрани користи природан
мед и пчелиње производе. До
таквог меда може се доћи на
разним манифестацијама,
попут недавно одржане „Под
липом се хладимо, медом се
сладимо” у Лугу, али и на
вашарима и пијацама широм
земље. Ових дана багремов
мед има цену од 1200 динара
за килограм, док је липов
нешто јефтинији и кошта 1000
динара.
З. Марковиновић
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29. ФИЈАКЕРИЈАДА
У СУРДУКУ

Традиција
уз липицанере
У Сурдуку је у недељу, 25.
септембра одржана 29. по
реду Фијакеријада, једна од
најмасовнијих у Војводини.
Учешће је узело преко стотину
такмичара, а на сеоском игра
лишту било је присутно више
стотина посетилаца и љубите
ља коња. Поред липицанера,
присутни су могли видети и
коње фризијске расе. Мани
фестација је почела прола
ском фијакера кроз село где су
заједно са братским коњичким
клубом из Банатског Карађор
ђева положени венци палим
Сурдучанима у Другом свет
ском рату. На почетку су при
сутне забавили локална кул
турно уметничк а друштва и
неизбежни тамбураши уз коју
је легенда коњарства Сима
Пауновић отпевао химну
коњара. Посебну атракцију
приредио је коњички клуб
„Мирела“ из Белегиша упре
гавши чак шест коња фризиј
ске расе. Као манифестацију
од општинског значаја, Фијаке
ријаду је отворио председник
општине Ђорђе Радиновић,
док је поред бројних гостију,
Фијакеријади присуствовао и
Милан Савић, државни секре
тар Министарства омладине и
спорта. Такмичари су се над
метали у категорији двопрега
и четвроропрега, а виђена је и
ревија двопрега, четворопрега
и петопрега.

БЕЛЕГИШ

Концерт
У недељу, 25. септембра у
Храму Преноса моштију Све
тог оца Николаја у Белегишу
одржан je концерт Тамбура
шког оркестра Љубинка Лази
ћа са гостима. Пред пуним
храмом изведено је неколико
прим ер ен их
тамбур аш ких
композиција и староградских
песама као и дела популарне
класике, евергрин и танго
композиције. Као гост је
наступио познати извођач на
класичној гитари
Немања
Богуновић, који је уз пратњу
оркестра извео своје аутор
ско дело посвећено Сави
Шумановићу. Наступили су и
вокални солисти Предраг
Кљајић и Борис Бабик. Кон
церт је уприличен захваљују
ћи Српској православној
црквеној општини Белегиш и
КУД „Никола Маринковић –
Митанче“ из овог села.
З. К.
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ИЗ ИСТОРИЈЕ РУМЕ

Споменар Маре Петровић
сведочанство једног времена
Пише: Александра Ћирић,
кустос историчарка

У Одељењу историјских збирки Завичајног музеја Рума чува се споме
нар Маре Петровић. Овакви експонати су редак и вредан историјски
извор. То је сведочанство о времену у којем је настао, али и о породици
власнице споменара и њеној трагичној судбини

П

ојам споменара је лако дефини
сати већ само по пореклу речи
„спомен“ – дакле то је место где
су записиване успомене.
Појава споменара се везује за лекси
коне, у њиховом првобитном значењу,
као књиге у којој су прикупљани потпи
си других особа, који датирају још из
16.века. Користили су их студенти за
уписивање стихова, песама, скица...
Касније се у ту сврху штампају украше
не свеске са празним листовима , Album
amicorum - „Књига пријатеља“.
У српском друштву први споменари
су се појавили осамдесетих година 19.
века, као израз потребе да се сачува
дух младости. Њихови власници су
углавном, била деца из грађанских
породица. Исписивали су их младе
девојке током свог школовања, махом у
гимназијама али и у високим девојач
ким школама. Највећи број посвета је
настајао на крају школске године (на
Видовдан) и приликом завршетка шко
ловања. За писање споменара није
постојало тачно одређено време, јер су
исписивани и свакодневно у виду днев
ника.
Садржај споменара је разноврстан:
ту су поруке пријатељства као и савети,
жеље, филозофске изреке, цитати
песника, латинске пословице и народне
изреке, стихови којима се исказују сим
патије и љубав, све у жељи да се зау
стави пролазност младалачког доба.
Неизоставни, а и најлепши део сваког
споменара су биле илустрације. Рађе
не су мастилом, тушем, графитном
оловком, оловк ама у боји, воденим
бојама, тако да споменари чувају и нека
права уметничка дела. Најчешће су
цртани мотиви природе, портрети, а
временом се оставља и пресовано цве
ће. Средином 20. у споменарима се, уз
илустрације, појављују пресавијени
углови листова са посветама или мини
јатурним цртежима.
Споменари као историјски извори су
ретко проучавани, а у себи чувају дра
гоцене податке о историји, социологији,
књижевности, уметности.
У Завичајног музеју Рума, у Одеље
њу историјских збирки под инвентарним
бројем 1036. чува се споменар Маре
Петровић, ћерке др Душана Петровића
из Руме. Споменар је поклон Катарине
Воркапић из Сремске Митровице.

Загонетна посвета
На првој унутрашњој страни писаним
ћириличним словима је написано „Спо
меник Маре Петровић“. Прва посвета и
прва илустрација у споменару је дело
Косаре Јанковић, ученица трећег разре
да, од 21. марта 1925. године:
„У тихој ноћи кад листак стрепи
сети се мене мој Анђелу лепи.“
Уобичајено је било да се испуни једна
страница, најчешће десна, али наилази

мо и на обе испуњене стране. Поједини
листови су савијени у горњем или
доњем углу, што је било типично за спо
менаре. На том месту су се писали:
датум, година, место, име или иниција
ли. На једном листу, у том делу је напи
сана загонетна посвета:
3+2 су 5, ево ме опет, 5+3 = 8,
дед погоди ко сам
дописано је (па магарац, ко може бити).

Овај споменар је јединствен експонат
и занимљив је историјски извор за про
учавање приватног живота младих у
Руми током двадесетих година прошлог
века.
Рума је крајем 19. и почетком 20. века
била варош са развијеним привредним
и друштвеним животом. Од оснивања је
била вишенационална средина и у њој
су се преплитали разни културни утица
ји. Грађански слој је заузимао значајно
место, ту су живеле бројне породице
које су неговале дух грађанске културе.
О свему томе сведочи и споменар Маре
Петровић, али и други, из ранијег пери
ода, попут споменара Јелке Шевић из
19. века који се налази у приватном
власништву.

Мара потиче из породице угледног
румског лекара др Душана Петровића.
После завршених студија медицине у
Грацу, др Петровић се 1909. године
вратио у Руму са супругом Маргаретом
Грублихер, Јеврејком која је удајом при
мила православну веру и добила име
Анђелка.
Прво је имао ординацију у Главној
улици број 166, а међу Румљанима убр
зо стиче углед као добар и посвећен
лекар. Недуго потом брачни пар Петро
вић добија ћерку. У матичној књизи
рођених цркве Силаска Светог Духа на
Апостоле, забележено је да је девојчи
ца крштена 14. фебруар
 а 1913. године
и добила име Мара. На жалост, Мара
није одрастала у срећној породици, јер
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су се Душан и Анђелка развели по
његовом повратку из рата. Мару одгаја
отац који наставља са лекарском прак
сом у породичној кући у Главној улици
број 154. На основу наведених подата
ка, констатује се да је Мара одрастала
уз брижног оца који се трудио да јој
пружи родитељску љубав и добро вас
питање. Мара је после завршене основ
не школе, уписала Државну реалну
гимназију. Разредни старешина је био
Фрањо Зеленко, професор математике
и физике. Међутим, тешко стечену сре
ћу и мир после развода родитеља пре
кинула је велика трагедија. Мара, лепо
васпитана млада девојка и добра уче
ница, са пуно снова и идеала, разболе
ла се од шарлаха. Ова болест je била
неизлечива све до средине тридесетих
година 20. века. Иронијом судбине,
Марин отац лекар није могао помоћи
својој ћерки јединици. Мара је од после
дица болести преминула у својој 15.
години, као ученица четвртог разреда
Гимназије. У извештају Државне реалне
гимназије у Руми за школску 1927/1928.
годину, записан је податак о овој траге
дији.
поменар Маре Петровић је књи
жица у виду нотеса, карактери
стичног за тај период. Корице су
од тврдог воскираног картона маринско
плаве боје, са металним браон и љуби
частим цветним украсом, у горњем
левом углу. Са унутрашње стране,
корице споменара су обложене харти
јом са цветним мотивима. Споменар
има 97 листова, са посветама насталим
у периоду од 1923. до 1927. године.
Цео споменар је у добром стању, очу
ван у целости, али су корице искрзане
по ивицама, а поједини унутрашњи
листови споменара су истргнути.
Споменар Маре Петровић садржин
ски има сва обележја споменара тог
времена. Обилује шароликим стихови
ма, порукама и занимљивим илустра
цијама, писаним и ликовно украшава
ним већином oд Мариних школских
другова и другарица.
Међу ауторима је било је припадника
различитих националности, а према
презименима могуће је да је реч о деци
из угледних румских породица Рајако
вац, Голдштајн, Вајс, Вукадиновић...
Међу Мариним потписаним другови
ма има и особа које су касније оставиле
значајнији траг у неком сегменту живо
та града, али и шире. Такав је, на при
мер, Миливој Николајевић, познати
сликар. Као ученик четвртог разреда,
он је, уз цртеж девојке са корпицом
вишања Мари написао:
„Кад отвориш књигу ову
Споменицом што је зову
Ти се тада сети мене
Ради вечне успомене“
У споменару се налази и потпис Рудол
фа Ајзелеа, касније правника, трагично
настрадалог након ослобођења Руме
1944. године. Ајзеле је аутор два тек
ста, написана истог дана, из којих се
наслућује да је био заљубљен у Мару:
„И кад бих смео, ја снаге
не бих имао,
Да пред Вама своје срце
Отворим, већ ћутим немо,
Ал’ – ми се разумемо.“

С

Уз потпис аутора и датум, често је
навођено и место. Текстови споменара
су углавном писани у Руми. Како је и за
очекивати школа, младост, другарство
су неизос
 тавне теме посвета. Из њих
провејавају жаљење за школским дани
ма и времену безбрижног периода
одрастања, жеље да се другарство не
заборави, али и неизвесност и зебња
пред оним што доноси будућност.
„Од зипке па до гроба
Најљепше је ђачко доба
Благо оном који уме
Ђачко доба да разуме“
Ту су и изрази наклоности, симпатије
и љубави
„Срце бих ти радо дао
Ал’ га не смем да изгубим
Срце ће ми увек требат д
да те сестро љубим!“
За успомену сестри
брат Борислав
„Бела ружа мирише;
Ја те љубом исувише,
Ко те љуби више
нек окрене лист
Па да се потпише“
твоја Миња
Срећемо и савете по питању мушка
раца, љубави, одрастања, живота ...
„Штогод радиш,
разборито ради“
Затим народне пословице, латинске
изреке, песме и цитати домаћих и свет
ских писаца:

Мајчина белешка
Поред записа Мариних вршњака, у
споменару се могу наћи и белешке род
бине, попут мајке, тетке, ујака и браће:
Не веруј у све што чујеш, тако ћеш
бити незадовољна.
Не реци све што знаш, тако постајеш
очигледна.
Не чини све што желиш, биће ти
тешко ако буде супротност
Не љуби све што видиш, запашћеш у
опасност.
Мом вољеном детету!
од маме
(превод са немачког)
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„Свако је ковач своје среће“ (превод са
латинског)
***
„Истина у својој унутрашњој
суштини не може бити
друга, него добра (Бајрон)“
Као потписник овог Бајроновог стиха
се јавља извесна Мара, што упућује на
могућност да га је написала сама вла
сница споменара, иако је тада имала
само 12 година. Већина посвета је испи
сана на српском, латинском и немачком
језику, ћирилицом, латиницом и готи
цом. Приликом обраћања власници спо
менара коришћени су непосредније
изрази блискости: мојој милој Мари,
мојој драгој пријатељици..., али и они
званични попут: прибележио Вама, за
угодан сет.
Саставни део сваког споменара су и
илустрације. Најчешћи су то флорални
мотиви, пејзажи, животиње, а неретко и
људске фигуре.
Врло лепу илустрацију и посвету је
забележила Наталија Савић, ученица
другог разреда. Испод цртежа је написа
на искрена пријатељска посвета:
„Спомен!!!
Мио ми је цветак
румена ружица
још милија ти си Маро
моја другарица.
За сјећање од Савић Наталије“
На крају, може се закључити да
суштинске разлике у поимању живота
између омладине из периода двадесе
тих година 20. века и данашње омлади
не не постоји. Видна разлика је у начину
комуникације. Упоређујући временски
период од стотину година, суштински
споменари и даље живе, али у виду
друштвених мрежа и СМС порука.
Са музеолошког становишта, споме
нари су значајни историјски извори.
Разнолик садржај споменара, пружа
могућност за проуч
 авање не само при
ватног живота младих почетком 20. века.
Њиховом детаљном обрадом откривају
се интересантни подаци о историји,
социологији, књижевности, уметности...
Такође, представљају значајан извор за
проучавање завичајне историје. Због
своје документарне вредности сматрају
се вредним музејским експонатима.
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Видљиви остаци тврђаве

МОРОВИЋ: СРЕМСКА ВЕНЕЦИЈА СА БОГАТОМ ИСТОРИЈОМ

У загрљају Студве и Босута
Успон Моровића као утврђења почиње тек половином 14. века. Разлог је досељава
ње немачке, племићке породицe Гут-Келед. У међувремену преузели су име „Де
Марот“, у нашем преводу „од Моровића“, па остаје питање, шта је старије, кокошка
или јаје? Да ли су они дали име Моровићу или Моровић њима?
Моровић у шидској општини предста
вља једно од најстаријих места у Срему.
Његова богата историја изнедрила је
прелепу архитектуру и грађевине, који и
данас плене. Моровић има две реке,
Студву и Босут у који се улива, има и
тврђаву о чијем настанку постоје бројне
легенде. Моровић још називају и срем
ском Венецијом због пет мостова.
– Тврђава у Моровићу је историјски

гледано до данас остала енигма. Никада
није археолошки, нити архитектонски
детаљније испитивана. Оно што знамо о
њој је оно што видимо изнад земље, али
постоји велики број легенди о њеном
настанку, пореклу и тунелима испод твр
ђаве и реке Босут. То не можемо да твр
димо. Живот на овом простору постоји
вековима. Имамо Градину на Босуту,
насеље из неолита недалеко одавде и

претпоставља се да је и на овом потесу
у то време било живота. Знамо на осно
ву налаза новца и гробница из римског
периода да је овде, ако никог другог,
било барем Римљана који су живели у
Сирмијуму, пошто му је Моровић адми
нистративно припадао. Неки налази у
гробним местима показују да је постоја
ла и ранохришћанска црква, чија се тач
на локација не зна. Оснивање тврђаве

Мостови
У самом месту се налазе три моста, а
четврти више није у употреби и реч је о
железничком мосту на прузи Шид – Бије
љина. Пети се води према Војној устано
ви. Моровић је у средњем веку имао
покретне мостове, а због потреба станов
ништва су саграђени дрвени. Крајем 19.
века и почетком 20. века су Босут и Сту
два добили мостове са челичном кон
струкцијом, а они се налазе у центру
насеља.
– Грађени су са две године размака, а
њихов настанак је везан за политику. У то
време су у Аустоугарској одржавани избо
ри, на којима је у Моровићу победу однео
Стефан Поповић Вацки, један од приста
лица мађарске политике. Као једну врсту
награде за постигнут резултат, Моровић је
добио мостове. Прво је подигнут мост на
Босуту, који је 1898. године изливен у
Пешти, а лађама је у деловима допре
мљен овде па склопљен и пуштен у рад
1900. године. Две године касније поно
вљен је поступак са другим мостом. Та
два моста народ назива и мостом љубави

Мост на Студви

и мостом чежње и уздисаја. Претпоста
вља се да је један мост био намењен
састанцима, тамо су се млади волели, а
други је био, можда, место растајања.
Мостови се ипак зову по именима која су

добили у време некадашње Југославије,
па је тако мост на Босуту мост Јована
Трајковића и Драгиње Никшић, а мост на
Студви – Бошка Маовца. Најновији мост
се налази на путу ка Јамени.
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СИМА КОВАЧЕВИЋ ПРОИЗВОЂАЧ СИРА ИЗ СУСЕКА

Сима прави
за сваког по нешто

Сада у понуди опет имам нешто ново, а то је козији
сир са семеном индустријске конопље, али и тврди
козији сир са ораховим уљем, каже Сима Ковачевић

Слободан Рудић

по једној од легенди везује се за Иштва
на првог, мађарског краља који је примио
хришћанство, каже Слободан Рудић,
наставник историје у Основној школи
„Филип Вишњић“ у Моровићу
Први помени самог насеља потичу из
1154. године и сматра се да је тврђава
мађарски град из тог периода. Успон
Моровића као утврђења почиње тек
половином 14. века. Разлог је то што се
ту доселила једна немачка, племићка
породица. Добили су поседе у Вуковској
жупанији са центром на простору дана
шњег Вуковара. У њихово време је твр
ђава обновљена. Пошто је огранак те
породице у међувремену преузео име Де
Марот, у нашем преводу „од Моровића“,
па остаје питање, шта је старије, коко
шка или јаје? Да ли су они дали име
Моровићу или Моровић њима?
– Моје мишљење је да би тешко једна
угледна, племићка породица своје име
тек тако променила или се том проме
ном презимена одвојила од остатк а
породице. Обнова Моровића се везује за
Јована Маротија, угледног мађарског
великаша из друге половине 14. и почет
ка 15. века. Био је члан чувеног витешког
реда, заједно са Владом Цепешом и
нашим деспотом Стефаном Лазареви
ћем. У време деспота Ђурађа Бранкови
ћа Моровић је изгледа био један период
у његовом поседу, као једно од имања
које је имао у Мађарској, али са оснива
њем деспотовине у Срему под Вуком
Гргуревићем и касније под Ђорђем Јова
ном Бранковићем, Моровић је очигледно
био у њиховим рукама и такав је остао
док је постојала српска деспотовина у
Срему. Под Турке место пада 1529. годи
не и они заузимају тврђаву, коју приводе
намени. Након Карловачког мира 1699.
године враћа се у састав Хабзбуршке
монархије. Сама тврђава је у то доба
била у облику трапеза, а окружена са три
сране Босутом и Студвом. Ископан је и
ров, односно канал, па је у једном пери
оду била окружена водом у потпуности.
По свему судећи ток Студве је скренут
да би се боље заштитила. Постојали су
покретни мостови, објашњава Рудић.
Александра Дражић
Фото: Бранислав Туцаковић

У данашње време када је тржиште
веома захтевно произвођачи покушавају
да на разне начине допру до потрошача.
Произвођачи козијег сира последњих
година покушавају да пронађу купце за
сиреве са различитим укусима, тако да
данас можемо купити тврди козији сир
са укусом лешниковог или ораховог уља,
ланеног семена и слично. Овакви сире
ви доста добро пролазе на тржишту, баш
као и козија сурутка и ситни сир јер је
добро позната њихова лековита страна.
Потрошача ових производа је све више,
па не чуди што се произвођачи труде да
њихова лепеза производа буде веома
шаренолика.
Сима Ковачевић козар и произвођач
млека и сира из Сусека последње чети
ри године покушава да на тржиште пла
сира тврде козије сиреве са различитим
укусима. Каже воли да истражује и кори
сти све и свашта да би понудио што
аутентичнији производ, поштујући жеље
и интересовање купаца. Ових дана на
проби су сиреви са два различита укуса.
– Ја сам неко ко је познат по томе да
константно нешто истражује, у смислу
тржишта и нових укуса сирева које про
изводим. Непрекидно испитујем тржи
ште и тражим нове купце, јер без њих
мој рад не би имао смисла, а не би било
ни зараде. Сада у понуди опет имам
нешто ново, а то је козији сир са семе
ном индустријске конопље, али и тврди
козији сир са ораховим уљем. Недавно
сам набавио орахово уље и желео да
урадим нешто, односно направим тврди
сир са укусом ораховог уља, што се
показало као веома паметна одлуке. На
тржишту веома добро пролази, посебно
код оних који воле јаке укусе, каже Сима
Ковачевић.
Управо поштујући жеље купаца Кова
чевић производи и сиреве са блажим
укусима.
– Имам за сваког по нешто. Различити
укуси и различите јачине. За оне који

Сима Ковачевић

воле јаке укусе ту је сир са ораховим
уљем, а имам и нешто блаже варијанте.
Ту мислим на тврди сир са лешниковим
уљем, затим са маслиновим уљем, и
једну далматинску варијанту сира са
паприком љутом, маслинама и шаре
ним бибером. Углавном сви који воле
козији сир могу пронаћи нешто за себе,
а ту је и чист козији сир, млеко, сурутка.
Све се то последњих година добро про
даје, тако да сам ја задовољан, иако се
има пуно посла, јер козарство није баш
тако лак посао, као што многи то мисле,
додаје Сима Ковачевић.
Ковачевић се козарством бави већ
шест година, а производњом сира и
осталих млечних производа последње
четири године. Поред тврдих козијих
сирева добро се продаје и ситни козији
сир, а највећа потражња је за сурутком
која је била траженији производ у време
пандемије корона вирусом.
З. Марковиновић
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КАРЛ ДРАГУТИН ХАРТ

Џелат у фраку
и белим рукавицама

Највише погубљења џелата у белим
рук авицама Карла Драгутина Харта
извршено је баш на вешалима Казнено
– поправног завода у Сремској Митрови
ци. У монографији митровачког затвора,
која се управо завршава, једно поглавље
посвећено је чувеном џелату Краљевине
Југославије Карлу Драгутину Харту, који
је остао упамћен по својих 108 погубље
ња на “господски начин“ у фраку и белим
рукавицама, сваки пут се поклонивши
након егзекуције жртви речима: „Ја
нисам крив за твоју смрт!“
– Прикупљајући архивску грађу на
изради монографије о историји Казнено
– поправног завода у Сремској Митрови
ци у архивама Загреба и Беча наиш
 ли
смо, између осталог, на податке о егзеку
тору Карлу Драгутину Харту, занимљивој
личности тог времена. Рођен је 1879.
године у Карлину у данашњој Чешкој
Републици. После Првог светског рата,
занат је почео учити од тадашњих позна
тих џелата Алојза Сајфрида и Флоријана
Маузнера, да би 1922. године постао
Сајфридов помоћник, а након његове
смрти главни егзекутор Краљевине Југо
славије. Ту дужност је обављао од 1925.
до 1941.мгодине, прича Небојша Драга
новић, заменик управника КПЗ – а Срем
ска Митровица и један од аутора обимне

Карл Драгутин Харт обавља егзекуцију

монографије о историји највеће казнио
не на Балкану.
О личности Карла Драгутина Харта
остали су бројни записи, како у архива
ма, тако и новинама тог времена. Писа
ло се да је путовао по целој држави, а
свакој егзекуцији је предстојао устаљен
ритуал. Када би добио решење о месту и
датуму извршења смртне казне, његов
помоћник је паковао кофер са неизо
ставним црним фраком, увек другим
белим рукавицама и цилиндром, који је
наследио од свог “идола и учитеља“ Сај
фрида.
Испод уредно сложеног одела били су
спаковани конопац и црна маска за осу
ђеника.
– У архивама смо нашли записе који
сведоче о свим појединостима самог
погубљења. На вешалима митровачког
затвора, као и свуда где је Харт насту
пао, одвијао се исти сценарио. На месту
извршења џелата и његовог помоћника
чек али су председник судског већа,
државни тужилац, бранилац, лекар и
записничар, а по жељи осуђеника, био је
присутан и свештеник. Стража је дово
дила осуђеника до председника суда,
који му је поново читао судску пресуду,
каже Драгановић.
Ти последњи тренуци осуђеног на

Карл Драгутин Харт

Погубио Чаругу
Остало је забележено да је Карло
Драгутин Харт као помоћник Алојза
Сајфрида асистирао у Осијеку на погу
бљењу чувеног разбојника Јове Стани
сављевића Чаруге, који је побегао из
митровачког завора, где је служио
казну.
Чаруга се, како је касније Харт при
чао, у почетку држао храбро, али је
током читања пресуде постајао све
нервознији и уплашенији, да би џелат
на крају морао да га вуче до вешала,
јер се жестоко опирао.
вешање били су, по Хартовим речима, и
најмучнији. Када би коначно постали
свесни шта их чека, осуђеници су се тре
сли, плакали, молили, отимали се.
У Краљевини Југославији нису поста
јала класична “Г“ вешала, већ се погу
бљење радило на аустроугарски начин–
вешала су представљала стуб забијен у
земљу са при врху прикуцаним клином
са кога је висио конопац. Испред је била
столичица за осуђеника, а џелат је ста
јао на малим мердевинама иза стуба.
– Жртви вежемо руке, мој помоћник му
помаже да се попне на столичицу, док се
ја за то време пењем на мердевине.
Левом руком држим осуђеника, десном
му омчу пребацујем око врата и црну
маску преко главе. Апсолутна је тишина,
сви присутни скидају шешире. Помоћник
тада избије столицу испод осуђеника,
хвата га за ноге и једним трзајем повлачи
ка земљи. Стојим иза мердевина и
повлачим омчу. За неколико секунди
жртва губи свест. Силазим са мердеви
на, прилазим погубљеном и изимам га за
руку. Пратим пулс и када установим да
срце више не куца, скидам рукавице,
бацам их под ноге обешеног и кажем: „Ја
нисам крив за твоју смрт!“, описивао је
до танчина тадашњим новинарима егзе
куцију Харт.
Био је ожењен и имао четворо деце.
Умро је у Сарајеву шездесетих година
прошлог века, поуздано се не зна кад.
Нарциса Божић
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БАКА КАЈА ПУПИЋ ИЗ БАТРОВАЦА У 91. ГОДИНИ И ДАЉЕ РАДО ПЕВА БЕЋАРЦЕ

Песма ме је одржала
Иако има 91 годину, бака
Ката Пупић из Батроваца,
зрачи ведрином и духом. По
природи је веселe нарави
иако није имала леп живот, а
песма и игра су јој одувек
били најдражи. Још као девој
чица, научила је да пева
бећарце. Све их је запамтила
и каже да им не зна број.
Нема свадбе у Батровцима
на којој бака Каја није певала
често својим песмама, разве
сељава своје комшије кад у
вечерњима сатима, седе на
улици.
Бака Каја је рођена у Липов
цу, месту у Хрватској. За свог
сада покојног супруга Луку
удала се 1956. године када је
дошла да живи у Батровце.
– Песма ме испуњава и
заслужна је за мој дуг живот.
Још као дете сам волела да
певам и играм. Једне јесени
сам са другарицама у свом
родном месту, певала на чак
15 свадби у Апшевцима и
Подграђу. Када сам се удала у
Батровце, прочуло се за мене

и за мој глас, па су ме и овде
почели позивати на разна сла
вља. Данас сам стара и глас
ме више добро не служи тако
добро, али и даље ме зову на
свадбе јер велики број песама
знам напамет ниједну нисам
заборавила. Ведрог сам духа
и волим смех и шалу, таква
сам рођена и вероватно ме
због тога сви воле и старији и
млади, каже бака Каја.
Своју животну причу наста
вља стиховима: „Пошла цура
на воду, чудила се канти,
један баћа је пољуби, па и
данас памти“. Осим на свад
бама певала је и у цркви и на
сахранама.
– Некада је у селу живео
шумар Пера. Он ме замолио
да му за живот отпевам песму
коју ћу му певати на сахрани.
Једино сам њему испунила ту
жељу, а песма звучи овако:
„Ој човече патни брзо иду
дани. Луташ надалеко да би
благо стеко. Стани. Пред Бога
ће душа доћи сад ће рима.
Једно речено је, друго суђено

Куварица у
Војном ловишту
Док је била млада, радила
је са супругом на Војном
ловишту у Моровићу. Била је
куварица и сећа се времена
када је припремала храну за
државнике и генерале који су
тамо редовно долазили у
лов.
– Сећам се времена када је
на Војно ловиште долазио
Јосип Броз Тито и његов сина

Јошка и многи генерали. Ја
сам им припремала храну. Не
знам да ли је због мог ведрог
духа или укусне хране, али су
ме лепо прихватили. Увек сам
се трудила да будем насмеја
на и расположена па чак и
када су животне околности
биле тешке. Вероватно ме је
тај ведри дух и одржао све
ове године, наводи бака Каја.

Свадба у Батровцима 1956. године

Каја Пунић

је, умрет свима. На задњем
растанку за ме се молите, а
зло не чините. Збогом свима,
збогом укућани моји мили,
драги, велики и мали, са мном
уживали“, прича наша саго
ворница.
Певала је бака Каја и све
штен иц им а.
Познав ајућ и
њену природу, нису јој заме
рали, само су се како каже,
слатко насмејали. А неке од
њих нам је отпевала:
„Да знаш попе, да знаш

попе шта пољубац вреди,
љубио би лане моје и на испо
веди“, или : „Умри бако, умри
бако, одмори у гробу, ја се
женим лане моје, ослободи
собу“.
Певала је бака Ката и у
цркви. Као дете у свом род
ном Липовцу а касније и у
Батровцима. Нажалост обоје
деце су јој умрли након поро
ђаја. Данас живи сама и о њој
брине шидски жупник Никица
Бошњаковић. Жеља јој је да
након њене смрти, кућа при
падне Цркви. Осим жупника,
редовно је обилазе комшије а
када је сама, највише воли да
гледа музичке емисије а нај
више емисију „Прело у мом
сокаку“.
– Срце ми заигра кад чујем
неку песму. Иако сам стара и
ноге ме више не служе добро,
уз тактове музике почињем
тапкати ногама. То је јаче од
мене. Упркос старости и уса
мљености, настојим остати
весела и радујем се сваком
дану и посети драгих људи.
Драго ми је што је учитељица
из села записала које сам зна
ла и што ће се оне наставити
певати и када ме више не
буде, каже на крају разговора
наша весела саговорница.
С. Д.
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ДЕЛИКАТЕС СА ЗАСАВИЦЕ НА КРАЉЕВСКИМ ТРПЕЗАМА

Краљ Чарлс уживао у
магарећем сиру са Засавице
Нисам добио повратну информацију о утисцима кра
ља Чарлса, али, сто одсто сам сигуран у то да му се наш
сир веома допао, пошто никога ко га је дегустирао није
оставио равнодушним. Надам да ће у следећој званич
ној посети Србији краљ Чарлс и краљица Камила увр
стити у свој програм и посету нашем резервату, каже
Слободан Симић

Слободан Симић

К

раљ Чарлс Трећи и његова супруга
Камила уживали су у магарећем сиру
са Баре Засавице! Овај изузетан
деликатес јединственом у свету послат им
је у специјалном пакету по Роберту Хард
ману, биографу краљевске породице!
– Нажалост, нисам имао ту част да упо
знам, сада краљевски пар, а тада, пре
шест година када су посетили Србију, пре
столонаследника Уједињеног Краљевства
принца Чарлса! До нашег магарећег сира,
јединог у свету, који се само овде прави,
краљ Чарлс дошао је преко личног писца
и биографа краљевске породице Роберта
Хардмана, који је специјално дошао у
Резерват природе Бара Заса
вица да проба наш јединствени
деликатес пре десетак година,
прича Слободан Симић, управ
ник Баре Засавице, који је тада
престол онаследник у Чарлсу
послао специјални пакет са
производима са Засавице,
међу којима и сир вредан
хиљаду евра!
Вративши се у Велику Брита
нију Роберт Хардман објавио је
чувену репортажу у лондон
ском Дејли мејлу, посвећену
специјалитетима са Баре Заса
вице, а особито магарећем
сиру, који је и сам пробао и
описао само речима хвале!
Тако су о јединственом делика

тесу из Србије сазнали сви светски меди
ји!
– Нисам добио повратну информацију
о утисцима краља Чарлса, али, сто одсто
сам сигуран у то да му се наш сир веома
допао, пошто никога ко га је дегустирао
није оставио равнодушним! Због царин
ских процедура, јер смо ми једина земља
у свету која га је регистровала као сир од
магарице, нажалост, нисмо у могућности
да пошаљемо краљевском пару још по
који килограм нашег специјалитета, али
се надам да ће у следећој званичној
посети Србији краљ Чарлс и краљица
Камила уврстити у свој програм и посету

нашем резервату, каже Симић.
Овај досад у свету невиђен специјали
тет пробале су многе личности из светског
џет-сета и политике! Последњи је био
Владимир Путин, коме је деликатес са
Засавице Слободан Симић лично послао
прошле године по министру пољопривре
де Браниславу Недимовићу, свом пријате
љу.
– Годишње прикупимо тону и по магаре
ћег млека, од чега се може направити око
300 килограма сира. Како је за справља
ње једног килограма сира потребно чак 25
литара млека магарице, литра којег кошта
40 евра, рачуница је јасна- за килограм
овог јединственог сира на свету треба
издвојити равно 1.000 евра, па ко воли,
нек’ изволи, поручује Симић.
Фарма музних магарица основана је у
јесен 2008. године и сада броји 300 једин
ки расе Балканац. У част овој чудесној
животињи, познатој по млеку врхунског
квалитета у коме су се купале познате
императорк е Клеопатра и
Месалина, резерват свак е
године организује „Магарећи
дан“ са промоцијом палете
производа од магарећег млека,
попут креме и сапуна и ликера.
– Магарица је чудесно ство
рење у царству животиња, која
младунче-пуле носи чак годину
и 15 дана. Прва два месеца по
рођењу пуле сиса мајку, то
млеко не дирамо, док неколико
наредних месеци поред пулета
и ми користимо магарицу за
мужу, све до следећег парења.
Магарци на фарми имају изу
зетну негу и богату исхрану,
каже Симић.
Нарциса Божић
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МЛАДИ РУКОМЕТАШИ „ХАЈДУКА“ ИЗ БЕШКЕ НАЈТРОФЕЈНИЈИ У СРБИЈИ

Освојили преко 30 медаља

За само две године, Руко
метни клуб „Хајдук“ из Бешке
постао је убедљиво најтро
фејнији у Србији и то у кате
горијама за дечаке до 12, 14 и
16 година.
Рукометаши до 12 година,
ове и прошле године осво
јили су прво место у Супер
лиги Војводине, док су њихо
ви клупски другови, дечаци
старости до 14 година ового
дишњи прваци Војводине и
трећи у Србији. Они су и про
шле године забележили још
један значајан успех, када су
освојили треће место у Супер
лиги Војводине и на држав
ном првенству. Рукометаши
„Хајдука“ до 16 година старо
сти били су трећепласирани
на покрајинском и државном
првенству.
Осим редовних такмиче
ња, рукометаши Бешке уче
ствују на бројним домаћим
и међународним турнирима
где су, до сада, освојили пре
ко 30 медаља. Побеђивали
су европске рукометне вели
кане као што су мађарски

РК „Хајдук“ Бешка – млађе категорије (Фото: Рукометни савез Војводине)

„Веспрем“ и „Сегед“, затим
екипу „Париз“ (Француска),
„Зубри“ (Чешка), „Загреб“
(Хрватска) и многе друге.
Поред
рукометаша,
за
успех је заслужан некада
шњи успешни рукометаш а
данас трофејни тренер Дарко
Тривковић. Он је и селектор
репрезентације Војводине за

дечаке до 14 година и помоћ
ник селектора репрезентације
Србије за исти узраст.
Чак осам чланова РК „Хај
дук“ већ наступа у различитим
репрезентативним селекција
ма Србије, док су тројица нај
бољих момака већ потписали
уговоре са српским шампио
ном „Војводином“ и шабачком

САВАТЕ

Игор Шивољицки
трећи на свету

Такмичар сремскомитровачког
Савате бокс клуба „Спартак СМ“
и члан репрезентације Србије
Игор Шивољицки у конкуренцији
сениора у категорији до 80 кг на
Светском првенству одржаном у
Милану од 21. до 25. септембра
освојио је је бронзу и заузео тре
ће место.
Како истиче тренер Бојан Гата
рић, успех је тим већи јер се Игор
после шест година паузе вратио
у такмичарски ритам, освојио
државно првенство и добио позив
за Милано.
– Такмичари су били подељени
у четири групе и Игор је као први
из групе после две победе прошао
даље. Уследио је меч са актуел
ним светским прваком и у егал
мечу у којем су нијансе одлучи
вале дошла је до изражаја боља
физичка припремљеност бри
танског борца. Квалитет је нео
споран, али током припрема смо
ПОВРАТАК У ВЕЛИКОМ СТИЛУ: Игор Шивољицки
имали мање пехове са повреда
ма тако да смо свега две недеље
пред Светско првенство морали једну неде имали мало више спортске среће. Наста
љу да паузирамо због повреде колена и вљамо вредно да радимо како би доносили
лонгете али смо ипак успели да се домогне још боље резултате, рекао је Гатарић.
мо медаље која би била још сјајнија да смо
Д. М.

„Металопластиком“.
Представници овог успе
шног спортског колектива
истичу да је за њихов успех
заслужна и значајна помоћ
Општине Инђија као и да су
тек кренули са остваривањем
својих циљева и планова за
будућност.
М. Ђ.

ЏУДО: ШАМПИОНАТ
ВОЈВОДИНЕ ЗА ПИОНИРЕ

Пионири
одушевили
Нове снаге Џудо клуба „Сирми
јум“ оствариле су добар наступ на
Првенству Војводине. Својим
редовним тренинзима и посвеће
ношћу џудо спорту стекли су
поверење стручног штаба да
наступе на шампионату Војводи
не. Одлично су то искористили
борећи се лавовски , између
осталог и из разлога да изборе
право за наступ на шампионату
Србије. Теодора Вукасовић, Лана
Новаковић, Маша Живановић и
Млађа Мацк анић освајањем
медаља директно су се пласира
ли на шампионат Србије , који ће
се одржати наредног викенда у
Београду.

36

СПОРТ

M NOVINE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове

28. SEPTEMBAR 2022.
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На основу члана 45a. Закона о планирању и изград
њи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чла
на 40. Правилника о садржини, начину и поступку изра
де докумената просторног и урбанистичког планирања
(“Сл. гласник РС“, бр.32/2019)
оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ ТОВАРНИК
Рани јавни увид у трајању од 15 дана одржаће се од
28. септембра до 13. октобра 2022.године.
Елаборат за рани јавни увид поводом израде План
генералне регулације насеља Доњи Товарник, биће
изложен на рани јавни увид сваког радног дана од 9 до
14 часова у згради Општине-сала Општинског већа, у
Пећинцима, у ул. Слободана Бајића бр. 5.
Заинтересована правна и физичка лица могу вршити
јавни увид у изложен Елаборат и достављати примед
бе и сугестије у писаном облику на адресу:Комисија за
планове општине Пећинци, Пећинцима улица Слобода
на Бајића бр.5., закључно са 12. октобром 2022.године.
Све достављене писмене примедбе и сугестије
саставни су део Извештаја о обављеном раном јавном
увиду и могу утицати на планска решења.

redakcija@m-novine.com
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Мачва – ИМТ 0:0; Металац –
Златибор 0:0; Инђија Тојо Тирес
– Нови Сад 1921 2:3; Лозница
– Рад 2:5; Раднички НБ – Трајал
0:0; Раднички СМ – Железничар
0:0; Слобода – Јединство 0:0;
ОФК Вршац – Златибор (одло
жено).
01. РФК Граф.
02. ИМТ
03. Железнич.
04. Инђија
05. ОФК Вршац
06. Металац
07. Мачва
08. Нови Сад
09. Рад
10. Јединство
11. ГФК Слоб.
12. Траyал
13. Радн. (СМ)
14. Радн.(НБ)
15. Лозница
16. Златибор

9
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

24:7
16:6
15:12
18:11
11:9
12:11
10:14
11:16
10:11
9:10
10:12
12:15
4:7
5:12
10:20
12:16

23
23
17
16
16
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
9

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Доњи Товарник: Слобода –
Славија 1:0; Бачки Јарак: Мла
дост – Хајдук 0:2; Инђија:
Железничар – Ветерник 3:0;
Ковиљ: Шајкаш 1908 – Доњи
Срем 2015 0:1; Шид: Раднички
(Ш) – Слога (Е) 0:2; Нови Сад:
Индекс – Слога (Т) 3:0; Румен
ка: Јединство – ГФК Словен 2:3;
Стари Бановци: Дунав – Рад
нички (НП) 0:0.
01. Хајдук
02. Индекс
03. Слога (Е)
04. Железнич.
05. Слобода
06. ГФК Словен
07. Слога (Т)
08. Радн. (НП)
09. Дунав
10. Јединство
11. Доњи Срем
12. Ветерник
13. Младост
14. Славија
15. Шајкаш
16. Радн. (Ш)

7 6 1 0 11:1 19
7 5 1 1 16:8 16
7 5 0 2 13:9 15
7 4 1 2 16:7 13
7 4 1 2 11:8 13
7 4 0 3 13:10 12
7 3 1 3 7:6 10
7 2 3 2 7:6
9
7 2 3 2 3:4
9
7 2 2 3 11:6 8
7 2 2 3 6:10 8
7 2 2 3 5:11 8
7 2 1 4 8:13 7
7 2 0 5 12:13 6
7 1 0 6 4:23 3
7 0 2 5 5:13 2

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА
Нови Бановци: Омладинац
– Подунавац 1:0; Стара Пазо
ва: Јединство – Станишић 1920
4:0; Бачка Паланка: ОФК Бачка
– Тиса 1:3; Панчево: Динамо
1945 – Кабел 1:2; Елемир:
Нафтагас – Борац 1:0; Оџаци:
Текстилац – Хајдук 1912 1:0;
Сомбор: Раднички 1912 – ОФК
Бечеј 1918 3:1; Рума: Први Мај
– Раднички 1:0.
01. Раднички
02. Јединство
03. Борац
04. Текстилац
05. ОФК Бечеј
06. Омладинац
07. Нафтагас
08. Кабел
09. Хајдук
10. Подунавац
11. Први Мај
12. Тиса
13. ОФК Бачка
14. Раднички
15. Динамо
16. Станишић

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

16:6
14:10
15:8
11:7
14:9
7:5
9:10
6:6
6:6
4:4
7:8
14:16
6:8
5:13
7:15
3:13

18
15
13
13
12
12
11
10
10
9
8
7
7
5
4
4

СРЕМСКА ЛИГА
Витојевци: Партизан – Рад
нички 4:1; Вишњићево: Хајдук
(В) – Борац 1925 2:0; Манђе
лос: Фрушкогорац – Сремац (Д)
1:1; Попинци: Напредак Мери
диан – Слога 2:3; Кузмин: Гра
ничар – Хајдук (Б) 1:3; Сремски
Михаљевци: Срем – Јадран
3:0; Војка: Сремац (В) – Шумар
4:1; Салаш Ноћајски: Будућ
ност – Подриње 3:1.
01. Шумар
02. Сремац (Д)
03. Хајдук (Б)
04. Партизан
05. Напредак
06. Будућност
07. Срем
08. Јадран
09. Граничар
10. Фрушкогор.
11. Сремац (В)
12. Слога
13. Раднички
14. Хајдук (В)
15. Подриње
16. Борац

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

23:10
12:8
10:6
22:9
13:8
12:9
15:11
12:9
12:14
15:13
9:10
12:17
10:8
6:13
6:11
2:35

16
14
14
13
13
13
12
11
10
8
8
8
7
6
4
1

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица: Трго
вачки – Планинац 5:1; Чалма:
Слога (Ч) – Слобода 2:1; Заса
вица: Слога (З) – ОФК Спарта
3:2; Босут: ОФК Босут – Напре
дак 2021 3:1; Јарак: Сремац –
Митрос 1:1; Срем је био слобо
дан.

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

5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
5

4
4
3
2
2
2
1
2
1
1
0

1
0
0
1
1
0
3
0
0
0
0

0
1
2
1
1
2
1
2
4
3
5

3
2
2
3
2

3
2
0
0
0

0
0
1
1
0

0
0
1
2
2

14:5 13
15:10 12
12:8 9
15:12 7
8:8
7
13:10 6
13:13 6
16:18 6
9:14 3
6:12 3
4:15 0

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Карловчић: Ловац – Витез
2:1; Прхово: Младост 1935 –
Словен 2:2; ОФК Брестач је био
слободан.

1.
2.
3.
4.
5.

Ловац
ОФК Брест.
Младост
Словен
Витез

9:2
6:0
2:5
3:9
1:5

9
6
1
1
0
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МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Љуково: Љуково – Сремац
10:0; Нови Карловци: Полет
(НК) – Цар Урош 9:0; Ашања:
Камени – Крушедол 1:0; Врд
ник: Рудар – Граничар 0:0;
Шимановци: Хајдук 1932 –
Полет (Н) 0:0; Крчедин: Фру
шкогорац – Напредак 0:0; Буђа
новци: Младост – ЧСК 0:2.

Вашица: Напредак – Обилић
1993 1:1; Сремска Рача: Срем
– Борац (Р) 5:2; Велики Радин
ци: Борац (ВР) – ЛСК 2:4; Рума:
Фрушка Гора – Граничар 0:4;
Бикић До: ОФК Бикић – Једин
ство 1:0; Ноћај: Змај – Ердевик
2017 1:0; Бешеново: БСК –
Зека Буљубаша 2:2.

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

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

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

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

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

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

31:3
13:7
13:2
13:4
14:6
14:10
9:9
7:9
14:13
18:18
16:20
11:17
6:13
1:49

16
15
13
13
10
9
9
8
7
7
6
4
4
0

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

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

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

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

23:7
22:5
12:3
19:6
15:6
14:7
12:7
9:8
10:9
4:11
4:17
3:17
7:27
9:33

16
15
15
13
13
12
9
8
7
4
4
3
1
0

3
3
4
4
4
3
3
3
3

3
3
2
2
1
1
0
0
0

0
0
1
1
3
0
1
0
0

0
0
1
1
0
2
2
3
3

13:5
9:1
14:5
8:5
8:7
6:6
2:6
4:10
1:20

9
9
7
7
6
3
1
0
0

ОФЛ ШИД
Батровци: Омладинац –
Јединство 3:2; Сот: Братство –
Борац 0:4; Бингула: ОФК Бин
гула – Граничар 0:1; Гибарац:
Синђелић – Сремац 2:1; Једно
та је била слободна.

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

Синђелић
Једнота
Граничар
Борац
Омладинац
ОФК Бинг.
Сремац
Јединство
Братство

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Ривиц а: Планинац – 27.
Октобар 1:0; Крњешевци: Сло
га (К) – Војводина 1:3; Јарков
ци: Борац – Дунав 0:3; Слога
(М) ие била слободна.

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

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

4
4
3
3
3
4
3

3
3
2
1
1
1
0

1
0
0
1
0
0
0

0 5:0 10
1 8:3
9
1 10:1 6
1 3:4
4
2 3:5
3
3 4:13 3
3 2:9
0

4
4
3
3
3
3
2

4
3
1
1
1
0
0

0
0
1
0
0
1
0

0
1
1
2
2
2
2

ОФЛ РУМА
Хртковци: Хртковци – Једин
ство (К) 7:1; Мали Радинци:
Фрушкогорац – Доњи Петровци
0:4; Стејановци: Борац (С) –
Јединство (П) 2:0.Граничар је
био слободан.

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

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

18:3 12
14:7 9
7:6
4
5:5
3
4:14 3
3:11 1
2:7
0

ЖРК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ИНЂИЈА

Подела бодова
у Кикинди

Рукометашице
инђијског
„Железничара“ поделиле су
бодове на гостовању у Кикинди
са истоименом екипом у утакми
ци 3. кола Аркус лиге за рукоме
ташице која је одиграна у субо
ту, 24. септембра у Кикинди.
Инђинчанке су повеле на
самом старту сусрета и већ у
7. минуту меча водиле са 2:5.
Ипак домаће су успеле да дођу
до изједначења 8:8 у 23. мину
ту утакмице. Држале су се игра
чице „Железничара“ и повеле
са 9:11, да би затим Новаков и
Радаковић постигле по гол и на
одмор се одлази са 11:11.
Рукометашице „Железнича
ра“ у другом полувремену изгле
дале су много боље на терену. У

44. минуту било је 16:20. Међу
тим, када су сви мислили да ће
актуелне шампионке извојева
ти победу, долази до преокре
та. Кикинђанке серијом голова
долазе до разлике од једног
гола. Да бод остане на домаћем
терену потрудиле су се Чочај и
Митић. Утакмица је завршена
резултатом 26:26 и креће вели
ко славље Кикинђанки које су
најпријатније изненађење у нај
вишем рангу такмичења у жен
ском рукомету.
Најефикаснија код домаћих,
на овом сусрету, била је Чочај
са девет постигнутих голова,
док је код Инђинчанки 10 голова
постигла Дуња Табак.

М. Ђ.
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ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА СЕЗОНЕ У ГРАДСКОЈ КУЋИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ЗА КАЈАКАШЕ

Успех долази уз
велики труд и подршку

Пријем у Градској кући

Овогодишња
кајакашка
сезона је завршена. Митро
вачки кајакаши су оствари
ли велике успеха на многи
домаћим и међународним
такмичењима и тим пово
дом у уторак, 20. септембра
уприличен им је свечани
пријем у Градској кући. Каја
каше митровачког „Вала“,
њиховог тренера и председ
ника клуба примио је Зоран
Мишчевић заменик начелни
ка Градске управе за културу
и спорт који је рекао да ови
спортисти достојно репре
зентују како себе, своје тре
нере, родитеље, клуб, тако и
Град Сремска Митровица и
државу Србију. Он је додао
да ће Град кајакаше „Вала“ и
новчано наградити.
–Иза великих резултата
стоји велики труд, велика
одрицања и велика борба.
Митровачки кајакаши тре
ба да буду узор другој деци
јер сврха спорта није само
постизање врхунског резул
тата, него и добар и здрав
начин живота, рекао је
Мишчевић.
Немања Црнић председ
ник Спортског савеза Града

Сремска Митровица пред
стављао је спортисте набра
јајући њихове успехе. Он је
рекао да је Бојан Зделар
кајакаш Клуба „Вал” и репре
зентативац Србије, оставио
је иза себе још једну успешну
сезону. Само на последњем
одржаном такмичењу, екип
ном првенству Србије одбра
нио
је двоструку титулу
државног првака у једносе
дима на 1000 и 500 метара.
Поред тога Бојан се одлич
но показао у спринту на 200
метара где је освојио бронзу.
– Оно што је било најбоље
ове сезоне од мојих резул
тата су свакако две медаље
на Светском првенству за
млађе сениоре. Поред тога
учествовао сам и на сениор
ском такмичењима где сам у
А финалима освојио четвр
то место у једноседу на 500
метара. На Европском првен
ству за сениоре био сам вео
ма близу медаље. Могу да
кажем да сам одржао кон
тинуитет освајања великих
европских и светских меда
ља и задовољан одлазим на
заслужени. Изузетно нам је
значајна подршка Града. Она

омогућава да наш клуб функ
ционише, поред тога Град
подржава и сваког кајакаша
појединачно. Поручио бих
младима да се баве спортом,
није битно да ли је то кајак
или било који други, важно је
да имају здрав начин живо
та и да колико год је могуће
буду физички активни, рекао
је Зделар.
Поред Зделара о својим
резултатима је говорила и
Анастазија Бајук. Она има 20
година и тренутно се такмичи
у категорији млађих сениора,
а пред њом су још три године
такмичења у овој категорији.
– На купу Србије била сам
одмах иза Марија Достанић,
као друга млађа сениорка
и самим тим сам изборила
пласман на Европско првен
ство, где сам веслала дво
сед на 500 метара и заузела
осмо место. За мене је то био
највећи успех ове године јер
се такмичим са две до три
године старијим девојкама и
надам се да ћу у наредним
годинама показати да вре
дим исто колико и оне. Хоћу
још једном да се захвалим
градској управи зато што нам

пружају подршку, протеклих
пет, шест година колико сам
у овом спорту. Сваке године
поред новчаних средстава
дају нам и подршку преко
друштвених мрежа, што исто
много значи. Младима пору
чујем да треба да буду упор
ни у томе што желе, да никад
не падну ако дође до неког
неуспеха, да само наставе
даље јер трудом и жељом
мора доћи до неког успеха,
изјавила је Анастазија Бајук.
И Стефан Врдољак, који се
кајаком бави 13 година, каже
да је подршка Града вео
ма значајна за остваривање
врхунских резултата. Он је
рекао да је за њега био вели
ки успех четврто место про
шле године Првенству света
и ове године друго место на
Првенству Европе
– Стекао сам титулу вице
шампиона Европе. Значи
нам увек сваки вид подршке
и овом приликом желео бих
да се обратим млађим гене
рацијама да дођу да се упи
шу на кајак, зато што заиста
диван спорт и то на отворе
ном, поручио је Стфан Врдо
љак.
С. Ћ.
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MOZZART BET ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Мреже у „Хесни“ остале мирне
ФК „Раднички“ Сремска Митровица – ФК „Железничар“ Панчево 0:0

ФК „Раднички“: Драгићевић, Протић,
Ивић, Ковачевић, Чарапић (од 38. мин.
Ристовић), Игњатовић, Петровић (од 75.
мин. Гајић), Пиус (од 75. мин. Илић), Ђор
ђевић (од 87. мин. Милинковић), Спасоје
вић, Грбовић Тренер: Дејан Николић.
ФК „Железничар“: Живковић, Конатар,
Јовановић, Петровић (од 79. Реган), Ђор
ђевић (од 46. мин. Бркић), Ковачевић (од
46. мин. Обреновић), Гргић, Балаж, Миро
сављев (од 60. мин. Зувић), Димитрић
(од 46. мин. Бачанин), Симчевић. Тренер:
Томислав Сивић.
Жути картони: Грбовић, Ристовић, Кова
чевић, Гајић („Раднички), Симчевић, Гргић
(„Железничар“).
Главни судија: Стефан Ђокић, помоћни
ци Митић, Крстић.
У 10. колу Mozzart Bet Прве лиге Срби
је, у суботу 24. септембра 2022. године
екипе „Радничког“ и „Железничара“ оди
грале су нерешено, без голова и уписале
по један првенствени бод. Публика која је
испунила гледалиште на „Агропапук аре
ни“ свакако је очекивала више, нарочи
то кад је у првом минуту меча, тек што је
лопта кренула са центра, домаћа екипа
преко Марка Ковачевића имала идеалну
прилику за водство. Деветка митровачког
тима прихватио је одличну лопту саигра
ча Пиуса и нашао се усамљен, искоса са
десне стране гостујућег гола, али је њего
ва лопта завршила поред стативе голма
на Младена Живковића. Домаћи навијачи
узалуд су „трљали руке“ јер је у наставку
виђена углавном борба на средини тере
на са доста непрецизних пасова на обе
стране, па током првог полувремена нису
забележене изгледне прилике. Наставак
утакмице донео је више жеље па су игра
чи „Радничког“ већ у 48. минуту запрети
ли недовољно прецизним ударцем Ђорђа
Петровића са дистанце. Идеалну прилику
себи је створио Крста Ђорђевић када је у
52. мунуту одлично повукао лопту у прав
цу шеснаестерца и непрецизно шутирао са
десне стране. Гости су озбиљније запрети

Повреда Ђорђа Петровића једног од бољих играча „Радничког“ у недељном мечу

ли у 56. минуту, да би петнаестак минута
касније расположени Дарио Гргић по сре
дини гола прихватио лопту која се одбила
после прекида и упутио снажан волеј уда
рац који је чувар мреже Митровчана одбра
нио. До краја меча домаћини су запретили
преко Ђорђевића у 82. минуту, да би тек у
надокнади времена Горан Бркић покушао
снажним шутом из даљине са двадесетак
метара погодивши голмана „Радничког“.
Нерешен резултат чини се као најреал
нији иако је „Раднички“ имао изгледније
прилике. Домаћи тим показао је сада већ
хронични проблем са завршницом, док се
од гостију из Панчева, у чијим редовима
наступа низ искусних суперлигашких игра
ча и који су у врху првенствене табеле,
очекивало више. У наредном колу „Рад
нички“ ће бити гост „Златибора“ у Чајетини.
Шеф струке „Железничара“ Томислав
Сивић сматра да је домаћа екипа крајњом
борбеношћу успела да „затвори“ његову

екипу која није успела да успостави жеље
ну игру а самим тим ни већи број шанси.
Дејан Николић, тренер митровачког тима
сматра да је ова утакмица део серије
тешких сусрета његове екипе, с обзиром
да је по његовој оцени „Железничар“ један
од најозбиљнијих тимова у лиги.
– Ушли смо у утакмицу изузетно јако,
дисциплиновано, пре свега такмичарски.
Знали смо на који начин екипа „Железни
чара“ може да нас угрози ако успостави
пас игру и са тим квалитетом који имају
сигурно би смо били у проблему. Нисмо им
то дозволили и из неког доброг блока има
ли смо три изузетно добре ситуације које
нисмо решили. Опет се понавља наша ста
ра бољка - неефикасност. Немам шта да
замерим мојим играчима. Да би се победи
ла утакмица мора да се да го а ми то тре
нутно тешко радимо. Надам се да ће то у
неким наредним утакмицама бити боље,
закључио је тренер Николић. 
Д. М.

ФК „ИНЂИЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Пораз „зелено-белих“ у дербију

ФК „Инђија Тојо Тајерс“ Инђија – РФК „Нови Сад 1921.“ Нови Сад 2: 3 (1:0)

ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Чупић,
Недељковић, Десанчић, Ђурић (Ђурић
77′), Вуковић (Ђуричковић 90′), Марко
Стојановић (Јањић 68′), Бојовић (К), Мија
иловић, Ђурковић (Кукољ 68′), Славиша
Стојановић, Радосављевић (Стевановић
77′). Тренер: Јован Голић.
РФК „Нови Сад 1921.“: Елесин, Вука
совић (Јовановић 63′), Немања Илић,
Радивојевић, Јован Илић, Вујаклија (Мла
деновић 63′), Милосављев (Каришић 63′),
Сердар (Тричковић 87′), Кокир (Балаба
новић 76′), Милошевић (К), Андрејевић.
Тренер: Бранко Жигић
Фудбалери „Инђија Тојо Тајерс“ у субо
ту, 24. септембра у оквиру 10. кола Прве

лиге Србије угостили су на стадиону
„Тојо Тајерс арена“ екипу РФК „Нови Сад
1921.“. Инђинчани су доживели пораз у
комшијском дербију у којем су водили са
2:0 све до 66. минута сусрета.
Домаћи су до 1: 0 стигли у 35.минуту
меча. После центаршута са леве стра
не, лопта пада код друге стативе, Радо
сављевић лопту главом шаље у мрежу
голмана Елесина. Други гол за „зеленобеле“ пада у 52. минуту меча. Фаулиран
је Десанчић и судија је показао на белу
тачку. Најбољи стрелац домаћина Сла
виша Стојановић био је сигуран са беле
тачке за 2: 0.
Убрзо потом тренер гостију уводи три

кључна играча који ће даље променити
ток ове утакмице.
Један од њих, Младеновић, у настав
ку меча постиже први гол за Новосађа
не. Играо се 66. минут. Кукољ на среди
ни терена узима лопту, уследила је брза
акција гостију, и Младеновић шутира
испод Чупића за 1: 2.
У 79. минуту гости добијају прилику да
изједначе са беле тачке након фаула над
Младеновићем. Прецизан је био Јован
Илић, 2: 2.
Коначан резултат постављен је у
последњем, 90. минуту игре. Мрежу
Чупића главом је затресао Немања Илић
за 2: 3.
М. Ђ.
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ПИОНИРКЕ „СРЕМА“ ПЕТЕ, А ПИОНИРИ ШЕСТИ НА АТЛЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

Премашена очекивања
На екипном Првенству Србије за ста
рије пионире атлетичари и атлетичарке
АК „Срем“ су били врло добри. Пионирке
су освојиле 5. место од 18 екипа са тери
торије Србије.
Ива Бежановић је освојила највише
бодова за екипу, трећим местом у ско
ку у вис (1,57 м) и четвртим местом у
бацању копља од 400 г (34,30м). Ката
рина Шкорић, иначе млађа пионирка,
сјајно је истрчала 800м и освојила трећу
позицију (2:32,89), док је у бацању кугле
(3кг) била девета са 8,66 м. Тара Жарић
је победила у својој групи на 1500 м а
у укупном пласману је била четврта са
5:30,23. Теодора Чонић је освојила два
седма места, у скоку у даљ (4,97м) и на
80м са препонама (12,82). Миона Мак
симовић је на 300м била десета (45,84)
а на 100м четрнаеста (14,05), док је шта
фета 4x100м у саставу Шкорић, Бежа
новић, Максимовић и Чонић била седма
са 52,05. Укупно су освојиле 122 бода и
у укупном пласману претекле неке од
већих клубова у Србији као што су Црве
на Звезда, Младост из Земуна, крагу
јевачки Раднички или Београдски Пар
тизан. Пионири „Срема“ освојили су 6.
место од 14 екипа.
Лазар Ђаковић био је трећепласира
ни у бацању копља од 600 г добацивши
га до 40.86м. Марко Лукач је био четвр
ти на 100м са 12.32 док је на 300м био
седми са 39.45. Михајло Вук Комленић
је био четврти на 2000м са 6:34,89 и сед
мопласирани у скоку у даљ са 5.28м.
Веома борбен је био и Филип Митро
вић у трци на 800м где је освојио шесто
место (2:30.88). Шести је био и Давид

Михајло Вук Комленић, Марко Лукач и Давид Перковић

Перковић у бацању кугле од 4кг са пре
бачених 11,10м. Најмлађи Марко Ивано
вић, још увек млађи пионир, је освојио
два четрнаеста места, у трци на 100 м
са препонама и у скоку у вис, али је и
његов допринос екипном пласману еки
пе велики. Штафета 4x100м у саставу
Ивановић, Комленић, Перковић, Лукач је
била дванаеста. Као и женска екипа и
момци су се пласирали испред Црвене
Звезде, Партизана, Пролетера.

Очекивања су била да пионирке
остваре пласман у првих шест екипа,
док се за пионире очекивало да ће бити
у најбољем случају на осмој позицији. И
момци и девојке су премашили очекива
ња и показали како се бори за свој клуб
и град, кажу у „Срему“. Ови пласмани
одржавају АК „Срем“ на шестој позицији
јединствене листе клубова Србије, само
два такмичења пре краја сезоне.
Д. М.

ПИОНИРИ АК „СИРМИУМА“ ДРУГИ У СРБИЈИ

Најмлађи запажени на митингу у Шапцу

У суботу 24. септембра на Атлетском стадиону у Срем
ској Митровици у организацији Српског атлетског савеза и
Атлетског клуба „Сирмиум“ одржано је Првенство Србије
за пионире и пионирке (У16) које по резултатима и конку
ренцији никад није било бројније и квалитетније.
Атлетски клуб „Сирмиум“ имао је представнике у мушкој
конкуренцији који су заузели друго место. Екипу су чини
ли Страхиња Чикић, Стефан Ђонић, Лука Крњевић, Мар
ко Лазић, Алекса Милутиновић, Ненад Спасојевић, Петар
Пољак, Страхиња Славујевић и Јован Раткелић.
– У изузетно јакој конкуренцији најбољих клубова Срби
је ови момци су показали лавље срце и борили се као
један. Фантастичан успех заиста, огроман залог и потен
цијал за будућност, наглашава тренер „Сирмиума“ Слобо
дан Мацановић.
Осам медаља, од чега пет златних, освојили су најмлађи
атлетичари „Сирмиума“ на Госпојинском, сада већ тради
ционалном митингу у Шапцу одржаном прошлог викенда.
Златне медаље освојиле су Мила Мимић и Александар
Радовановић у скоку у даљ, Андреа Маричић такође у
скоку у даљ и Дејан Мојсин у бацању вортекса. Поново
је постигао даљину преко 50 м - овога пута 50,28. Сре
брна медаља припала је сјајној Маши Травици на 60 м.
Бронзане медаље освојили су Урош Петровић, Уна Девет
и Огњен Тубић. Врло добре наступе имали су и Ким Срет
ковић, Мина Петровић, Анастасија Станковић, Таја Риба
рац и други такмичари овог клуба.
Д. М.

Тренер и пионири „Сирмиума“ са пехаром
другопласиране екипе на атлетском Првенству Србије

M NOVINE

28. SEPTEMBAR 2022.

41

ОДРЖАН 4. РУМСКИ ПОЛУМАРАТОН

Кипруто победио новим рекордом

Стеван Ковачевић
отвара полумаратон
Кенијац Стенли Кипруто је
победник овогодишњег 4. Рум
ског полумаратона, а његов
резултат од 1:06.44 је, ујед
но, и нови рекорд. Подсетимо,
и претходни рекорд је држао
његов сународник Самјуел Нај
беи Киплимо. У женској конку
ренцији најуспешнија је била
Нора Тркља Боца, атлетичарка
београдске „Црвене звезде“ која
је кроз циљ прошла резултатом
1:21:41. То значи да постојећи
рекорд Теодоре Симовић са
резултатом 1:17:41 није оборен
на овом полумаратону.
Ове године је било преко 350
учесника, а Румски полумара
тон је званично отворио Сте
ван Ковачевић, председник СО
Рума.
Он је указао да Румљани
поштују ову манифестацију и да
су је прихватили што су показа
ли и претходних година када је
она одржавана, сем двогоди
шње паузе изазване короном.
– Временске прилике нам иду
на руку, услови за трчање су
идеални и пријављено је пре
ко 350 такмичара у различитим
категоријама, што потврђује да
је ова манифестација постала
препозантљива изван оквира
Руме. Ми издвајамо значајна
средстава за спорт, а ова мани
фестација је битна јер пома
же да афирмишемо спортске
стилове живота и мотивишемо
младе људе да се укључе у
спортске активности. Она има
и значајну туристичку димен
зију, с обзиром да је део наше
туристичке понуде када је мани
фестациони туризма у питању.
Дакле, Рума постаје препозна
тљива не само по значајним
културним манифестацијама,
него и овако великим и афирми
саним спортским манифестаци
јама, рекао је Ковачевић.

Старт 4. Румског полумаратона
Први је кроз циљ, како смо
навели и у наслову текста,
прошао Стенли Кипруто. Овај
тридесетдвогодишњи Кенијац
је по други пут у Руми , а ово
годишње учешће је крунисао и
рекордом.
– Задовољан сам, време је
било добро и изузетно ми је
драго што сам оборио рекорд
Румског полумаратона. Уна
пред се радујем да се поново
видимо следеће године, рекао
је Стенли Кипруто.
Са њим је била и наша позна
та маратонка Оливера Јефтић,
с обзиром да су дугогодишњи
пријатељи и чланови АК „Мла
дост“ из Ужица.
– Драго ми је да је Стен
ли овде трчао и победио. И ја
сам планирала да учествујем и
оборим рекорд стазе, али сам
пре два дана искренула зглоб,
тако да сам морала да пропу
стим трку. Стенли је тај посао
одлично одрадио, он ми пома
же око тренинга а ово верујте
трчи са пола снаге, толико је
добар такмичар. Рума је дивна,
хвала организаторима што су
ме звали, ја сам заиста желе

Кипруто обара рекорд

ла да дођем и оборим рекорд.
Прошле седмице сам победи
ла у Сарајеву и тамо постигла
рекорд, да сам то поновила и
овде то био рекорд, али ето и
повреде се дешавају, рекла је
наша прослављена маратон
ка и најавила да ће и следеће
године доћи у Руму, било као
учесница или само као тренер.
У женској конкуренцији је нај
боља била Нора Тркља Боца,
атлетичарка београдске „Црве
не звезде“, иначе рођена Субо
тичанка.
– Не могу да опишем колико
сам срећна, била сам спремна
још на пролеће али се није дало
да победим. Јако је тешка ста
за, време је било добро, први
пут сам трчала у Руми и први
пут сам уопште у Руми, иако
сам из Војводине, рекла нам је
Нора која је додала да је ово
њен најбољи резултат до сада.
Међу учесницима Румског
полумаратона је био и Негомир
Гајинов из Новог Сада који има
пуних 68 година. Занимљиво је
да је почео да тренира и трчи у
фебруару ове године и ово му је
четврти полумаратон.

– Немам неке резултате,
трчим око два и по сата, али
сам сваку трку завршио. Имам
свакодневне тренинге, најче
шће истрчим 10 км и то је све.
Ја сам бициклиста и возио
сам оне бревете и преко 1.000
км, а пре две године сам имао
мождани удар и после тога,
поред тога што и даље возим
бицикл, додао сам још и трча
ње. Видим да ми иде, иначе да
се не крећем ко зна шта би било
од мене Значи најбољи лек за
такве ствари је кретање, пору
чио је Негомир.
Како рекосмо, било је преко
350 такмичара, а за најбоље
су биле предвиђене и вредне
награде у обе конкуренције.
За прво место је новчана
награда 30.000 динара, за дру
го 20.000, треће 12.000, четврто
7.000 и пето 5.000 динара.
Награде од 15.000 динара
су припремљене и за најбржег
Румљанина и најбржу Румљан
ку. Тркачи по старосним кате
горијама у обе конкуренције
40+,50+,60+ као и најстарији и
најмлађи учесник у апсолутној
конкуренцији били су посебно
награђени. Поред награде за
пласмане, за такмичаре у обе
конкуренције, уколико истр
че нови рекорд стазе, додат
на награда је 150 евра, што је
Стенли Кипруто и постигао. У
оквиру Румског полумаратона
одржана је и штафетна трка
7x3, као и ДДОР Трка задовољ
ства од чија је дужина седам
километара. Као и на претход
ним такмичењима организова
на је и трка беба у пузању под
називом Неон Бамбини Мара
тон.
Организатор Румског полу
маратона је Спортски савез
под покровитељством Општине
Рума.
С. Џакула
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ БСК БЕШЕНОВO

Победе и допадљив
фудбал враћају публику

Фудбалери и стручни штаб „БСК“-а на последњем тренингу пред сусрет са „Зеком Буљубашом“

Чињеница да су играчи БСК - а до сада остварили пет везаних победа и један реми
постигавши 23 гола, допринела је великом интересовању публике, па многи локални
навијачи поред утакмица, заинтересовано прате чак и тренинге играча у плаво - белим
дресовима. Старт текуће сезоне тренутно обећава неупоредиво више у односу на
претходно првенство
Фудбалски клуб БСК из Бешенова
последњих неколико година стабилан
је члан Међуопштинске фудбалске
лиге „Срем“ а након првих шест кола
ове сезоне, кao једина непоражена
екипа налази се на челу првенственог
каравана у групи „Запад“. У недељу 25.
септембра Бешеновци су на свом терену
резултатом 2:2 ремизирали са екипом
„Зеке Буљубаше“ из Равња. Домаћин је
водио у два наврата головима Живана
Ћирића и Душана Совиља, али су
их гости сустигли погоцима Милоша
Пармаковића. Чињеница да су до сада
остварили пет везаних победа и један
реми постигавши 23 гола допринела
је великом интересовању публике, па
многи локални навијачи поред утакмица,
заинтересовано прате чак и тренинге
играча у плаво - белим дресовима.
Старт текуће сезоне тренутно обећава
неупоредиво више у односу на
претходно првенство.
Фудбалском успону бешеновачког
клуба који од давне 1928. године
баштини богату спортску традицију,
нису ишле „на руку“ околности из сезоне
2020/21. године услед чињенице да је
због пандемије корона вируса тадашњу

Подручну а данас Сремску фудбалску
лигу напустио неуобичајено велики број
од 6 екипа, па је БСК са чак 45 освојених
бодова као тринаестопласирани тим -

Тренер Драшко Сладојевић (лево)
са клупским оперативцем и
помоћним тренером Марком Илићем

шести од позади, морао да се врати у
јединствену Међуопштинску лигу у коју је
ушао 2018. године. Дотадашња историја
клуба углавном је везана за наступе
у градској и општинској фудбалској
лиги на подручју Сремске Митровице,
где су момци са фрушкогорских
падина правили солидне резултате.
Систематска улагања у инфраструктуру,
атрактивне играче и опредељење
да се на бешеновачком терену, без
императива да се по сваку цену
оствари пласман у више такмичарске
рангове, учинили су да БСК данас има
квалитетно селектиран тим који је у
летњем прелазном року појачан са 12
нових играча. Интересантно да је један
од њих Бранислав Недимовић, актуелни
српски министар пољопривреде који је
годинама уназад активан играч у многим
клубовима из околине Града Сремске
Митровице. До сада је постигао неколико
првенствених голова а у стручном штабу
кажу да је упркос многим обавезама
један од редовнијих и одговорнијих
играча на сваком тренингу и утакмици.
На челу клуба је Драгољуб Лакетић који
је од 2008. године, највише уз подршку
локалне самоуправе знатно унапредио
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Појачања на
почетку сезоне
У бешеновачки фудбалски клуб
ове сезоне дошли су: голмани Душан
Шовљански, Милутин Христов и
Дејан Шивољицки, крилни играч
Урош Племић, центарфор Бранислав
Недимовић и Војислав Бранковић
из кузминског „Граничара“. Нови
„бонуси“ су задњи везни играчи
Владимир Ковачевић и Дејан Бакић.
Нови штопери су Саша Паунић и
Горан Стевић, шпиц играч Здравко
Милановић и искусни поливалентни
играч Душан Совиљ. Поред њих у
конкуренцији су Павле Кованџић,
Томислав Племић, Бранислав Ћирић,
Душан Племић, Владимир Цвијетић,
Живан Ћирић, Срђан Митровић,
Владимир
Зељковић,
Дејан
Новаковић, Небојша Милановић,
Милан Босанчић, Марко Милетић,
Александар Томић, Здравко Лазић,
Војислав Вранковић, Влада Кованџић
и Лаза Маринковић.

услове за тренинге, игру и навијаче.
Кренуло се од уређења свлачионица,
да би од 2009. године почела комплетна
реконструкција терена која је потрајала
годину и по дана. Пласман у јединствену
лигу 2018. године значио је обнову
ограда и убрзање радова на изградњи
модерног гледалишта са столицама. У
међувремену је обезбеђено осветљење
за вечерње тренинге а у току су
припреме за подизање вишенаменских
клупских просторија и постављање
заливног система.
Фудбалере и стручни штаб Бешеноваца
посетили смо на последњем тренингу
пред недељни окршај са гостима из
Равња. Од Марка Илића, некадашњег
играча, главног и помоћног тренера, који
се бави спортским сектором и многим
пословима у клубу, сазнајемо да је дуел
за „Зеком“ први озбиљнији овосезонски
испит за његову екипу. Анализирајући
учинак на почетку првенства осврћемо
се на протеклу сезону у којој БСК није
остварио запажен резултат, иако је, како
каже Илић, на свом терену победио све
фаворите и доказао да је противницима
тешко да са терена у Бешенову лако
однесу бодове.
– Имали смо и прошле сезоне
квалитетну екипу али не у мери да
може да врати клуб у Сремску лигу.
Овог лета појачали смо се са 12 играча
у свим линијама тима. Имамо чак три
нова голмана а нико нас није напустио.
На списку нам је чак 28 играча и то
нам ствара „слатке муке“ јер кад треба
саставити тим неко мора да „отпадне“,
а такву одлуку није лако донети јер сви
желе да играју, што је и логично. Доста
добрих играча и фудбалских имена
која у Сремској Митровици и нашем
фудбалу значе приступило је нашем
клубу. У БСК - у се дефинитивно добро
тренира и ради, тако да смо, рекао бих
очекивано добили неколико утакмица на

Појачање Бешеноваца у летњем прелазном року - Бранислав Недимовић

почетку првенства, али нас у наставку
очекују знатно тежи противници. Таква
је свакако и екипа „Зеке Буљубаше“
која има доста младих али и искусних
играча и доброг тренера, каже Марко

Доста добрих играча и
фудбалских имена која у
Сремској Митровици и
нашем фудбалу значе
приступило је нашем
клубу. У БСК - у се
дефинитивно добро
тренира и ради, тако да
смо, рекао бих очекивано
добили неколико утакмица
на почетку првенства, али
нас у наставку очекују
знатно тежи противници.
Таква је свакако и екипа
„Зеке Буљубаше“ која има
доста младих али и
искусних играча и доброг
тренера, каже Марко Илић
и додаје податак да је
половина фудбалера са
клупског списка из самог
Бешенова, тако да бар пет
„домаћих“ играча увек
почиње сваку првенствену
утакмицу
Илић и додаје податак да је половина
фудбалера са клупског списка из самог
Бешенова, тако да бар пет „домаћих“
играча увек почиње сваку првенствену
утакмицу.
У међувремену, из румског „1. маја“

у екипу су се вратила и три млада
перспективна играча, од којих су два у
статусу „бонуса“.
Ову сезону на клупи бешеновачког
БСК-а почео је искусни тренер
Мирослав Балашћак, али је екипу у
наставку преузео Марко Илић, да би
у недељном сусрету са Равњанцима
свој тренерски деби у сениорској
конкуренцији
забележио
Драшко
Сладојевић, популарни Крџа како га
знају многи љубитељи фудбала у
Mитровици и Срему. Сладојевић је
бивши фудбалер митровачких клубова
„Срема“, „Радничког“, и других познатих
тимова а једно време на заласку
активне каријере био је и играч БСК а. Био је ангажован као део стручног
штаба појединих клубова а са играчима
Бешенова радио је протеклих десетак
дана. На основу првих утисака он
тврди да је БСК један од озбиљније
организованих
клубова
који
по
много чему превазилази постојећи
такмичарски ранг.
– Већину момака из клуба познајем од
раније. Са некима сам чак и играо. Тим је
спој искуства и младости и настојаћемо
да наставимо победничку серију. Лепо
је бити први на табели али то носи и
одређену одговорност јер свака екипа
хоће да победи првака. На нама је да
се организујемо и „скупимо“ како би смо
наставили у непобедивом ритму. Момци
се добро одазивају обавезама и раду на
тренинзима а већина од њих много су
прошли у фудбалу и знају шта то значи,
каже тренер Сладојевић и наглашава
да је реално очекивати висок пласман
на крају првенства и борбу за улазак у
Сремску лигу, али напомиње да треба
бити опрезан и стрпљив јер је до краја
остало још седам кола у овом делу
првенства и цела наредна полусезона
где је у оптицају велики број бодова.
Дејан Мостарлић
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оначно, за све љубитеље кошарке
долази оно право. Добро, имали смо
Европско првенство на којем смо се
провели као боси по трњу. После великог
разочарења и депресије услед италијан
ског шамара, долази период клупске
кошарке која би, барем у теорији, требало
да избрише сећање на септембарско
посрнуће наших асова.
Почиње регионална АБА лига, а одмах
за њом и такмичење у Евролиги које се у
Србији са нестрпљењем ишчекује. Разлог
је већ свима познат – учешће наша два
највећа клуба у најелитнијем европском
такмичењу.
Али кренимо редом. Чини се да АБА
лига никад у историји није била јача. Већ
и врапци на грани знају да су се и Парти
зан и Звезда силно појачали и да ће сва
како акценат бити на окршају ове две
екипе, како у АБА лиги, тако и у Европи.
Међутим, треба напоменути да се и други
клубови добро спремају за почетак сезо
не. Када се баци поглед на саставе поје
диних екипа, изненађујуће је много позна
тих имена из домаће, али и европске
кошарке.
Поред Звезде и Партизана, ту је свака
ко и подгоричка Будућност која је, чини
се, из сезоне у сезону све јача. Са новим
тренером Владимиром Јовановићем,
Црногорци имају велике амбиције, мада
су свесни да тренутно српским клубовима
тешко може да се присмрди. Ипак, сезона
је дуга, и свакако да ће се вечити прилич
но трошити на утакмицама Евролиге. На
Будућности је да искористи сваку грешку
ривала и покуша да изненади. Отежавају
ћа околност им је то што су се скупили тек
петнаес так дана пред почетак сезоне, с
обзиром на то да је велики део екипе уче
ствовао на Европском првенству. Сама та
чињеница, пак, довољно говори о снази
њиховог састава.

СПОРТ
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Никад јачи
Цедевита већ годинама слови за
озбиљну екипу која може да се умеша у
борбу за врх табеле, а њима треба при
додати и Игокеу и ФМП. Наравно, Звезда
и Партизан су апсолутни фаворити у
овом такмичењу, али ће бити занимљиво
видети како ће изгурати сезону у лиги
која је све јача. А амбиције у Европи
расту.
Када смо код Европе, овогодишње так
мичење у Евролиги ће сигурно привући
највише пажње у Србији, још од периода
када су црно – бели под вођством Дулета
Вујошевића правили одличне резултате

Овогодишње такмичење у
Евролиги ће сигурно при
вући највише пажње у
Србији, још од периода
када су црно – бели под
вођством Дулета Вујоше
вића правили одличне
резултате и скидали скалп
европским великанима
и скидали скалп европским великанима.
Сада је ситуација ипак много другачија.
Више новца је у игри, а колико видимо,
наши клубови се све више окрећу стран
цима. Посебно Партизан, који је увек био
расадник српских талената. Како сада
ствари стоје, Жељко Обрадовић је пога
зио речи које је својевремено изговорио,
а тицале су се младих играча и њихове
улоге у тиму. Тренутно га баш заболе за
рад са нашим клинцима. Треба му тро
феј. И то одмах.
У том духу је Партизан и саставио еки
пу. Многи већ сада стидљиво провлаче
тезу да им је амбиција фајнал фор Евро

лиге. Наравно, дуг је пут дотле, али с
обзиром на то каквим играчима распола
же наш клуб, и узевши у обзир ко је Жељ
ко Обрадовић, ништа није немогуће.
Црвена Звезда је кренула у предсезону
сличним путем. Доведена је гомила поја
чања, а једина разлика је што су дали
шансу младом тренеру Влади Јованови
ћу. Управо у томе лежи енигма: да ли ће
се црвено – бели поново мучити на
европској сцени, или ће млади стручњак
пронаћи добитну комбинацију и заједно
са својом екипом бити фактор у Евроли
ги.
Свакако да ће посебна посластица
бити евролигашки дуели између наша
два највећа клуба. Читава Европа ће
имати прилику да се увери да се у Срби
ји најватреније прати кошарка. Посебно
ће очи бити упрте у гробаре који, за раз
лику од фудбала, имају огромну базу
кошаркашких навијача. С тога не чуди и
податак да су оборили рекорд Евролиге
по броју продатих сезонских карата, а
мечеви ће се играти у Арени. Чека нас
спектакл.
реба споменути и то да је Србија
добила још једно „појачање“ у
европској кошарци. Наш славни
кошаркаш, Дејан Бодирога је нови пред
седник Евролиге. Чињеница која свакако
звучи као велико признање српској
кошарци. Наравно, не треба очекивати
никакве уступке и повластице. Превише
је то озбиљно такмичење. Од њега се
очекује да коначно пронађе заједнички
језик са челницима ФИБА и покуша да
реши питање глупавих прозора и изо
станка највећих репрезентативних зве
зда током квалификација за велика так
мичења.
У сваком случају, што се кошарке тиче,
сада почиње оно право. А убрзо ће и цир
кус звани НБА. Па ко шта воли.

Т

КУГЛАЊЕ

Митровчани наставили победнички низ

Куглашки клуб „Раднички“ из Новог
Сада као домаћин у куглани „Спенс“
угостио је протекле недеље у 2. колу
Прве војвођанске лиге екипу Кугла
шког клуба „Срем“ из Сремске Митро
вице.
На веома захтевној куглани у великој
борби два клуба до последњих кугли
на мечу, било је неизвесно. Сремци
су са врућег гостовања однели важну
победу за подизање самопоуздања на
почетку првенства.
Већ у првом блоку „Срем“ наступа
нападачки у првом пару са поузданим
Мариом Ружецким и искусним Радо
славом Шкарином. Веома добром
игром и борбеношћу до последњих

кугли Ружецки успева да победи са
4 чуња разлике Синишу Пејчића који
важи за најбољег играча противничке
екипе. Тај освојен бод у првом блоку
био је, чини се преломан за даљи ток
меча. Други играч „Срема“ не успева
да ухвати ритам и после две одигране
стазе тренер гостујуће екипе бива при
моран да изврши измену. У игру улази
Борис Лукач који покушава да „извуче“
резултат. Он одиграва солидно једну
стазу али на крају ипак губи бод. Резул
тат је 1:1 после првог блока и мала
предност у чуњевима за домаће кугла
ше. После другог блока где наступа
„Сремов“ тандем Предраг Ковачић и
Ратко Павлић резултат је 2:2 и разли

ка за домаће се повећала на 53 чуња.
На крају наступају Анђелко Кличарић
и Марко Егић којима предстоји тежак
задатак. Добром игром, смиреношћу
и борбом до последњих кугли ова два
играча успевају да начине велики пре
окрет и заврше победом од 6:2 са све
га 9 чуњева разлике за „Срем“.
Утакмицу је обележио врло добар
наступ целе митровачке екипе а
посебно се истакао Марио Ружецки.
На захтевним стазама куглане „Спенс“
направио је врло добар резултат са
567 оборених чуњева и са овим резул
татом појавио се у најбољој шесторци
2. кола Прве војвођанске лиге.
Д. М.
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ДРУГО КОЛО СУПЕР „Б“ ЖЕНСКЕ
РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

СРЕМСКА ЛИГА

Комшијски дерби
Сремице поклекле у
припао домаћинима последњим секундама
ФК „Будућност“ Салаш Ноћајски
- ФК „Подриње“ Мачванска Митровица
3:1 (0:1)

Фудбалери „Будућности“ и „Подриња“ (Фото: М. Теодоровић)

Екипе „Будућности“ из Сала
ша Ноћајског и „Подриња“ из
Мачванске Митровице одигра
ле су протекле недеље у сед
мом колу Сремске лиге ком
шијски дерби у коме је домаћа
екипа тријумфовала резул
татом 3:1. Повели су гости
голом Душка Милошевића у
18. минуту, али је домаћин у
другом полувремену преокре
нуо резултат и погоцима Боја
на Пријића у 68. минуту, Лаза
ра Ђурђевића у 79. минуту и
Војислава Радаковића у 90.
минуту стигао до победе и 13.
првенственог бода који екипи

из Салаша осигурава тренут
ни пласман на 6. месту срем
сколигашке табеле са свега
три бода мање од првопласи
раног „Шумара“. Напоменимо
да је у 24. минуту Ненад Мија
иловић из „Будућности“ пропу
стио прилику да у првом делу
игре из једанаестерца изједна
чи резултат. Екипа „Подриња“
остала је на четири освојена
бода и заузима претпослед
њу позицију. Дерби је по ква
литету фудбала и атмосфери
оправдао очекивања гледала
ца на стадиону „Будућности“.
Д. М.

ЖРК „Срем“ - ЖРК „Напредак - 12“
29:30 (12:17)
ЖРК
„Срем“:
Смајић,
Шпољарић, Митрић(2), Скен
џић (1), Петровић, Булатовић
(7), Станојевић , Радуловић
(4), Шерфези (2), Ђулинац
(7), Ђоровић, Драговић, Дра
кула, Васиљевић , Блажић,
Мијаиловић (3). Тренери: Ду
шан Дрча и Саша Којовић.
ЖРК „Напредак“: Перо
вић, Стаменковић, Стојано
вић, Живковић (6), Симоно
вић Јована, Илић, Радовић
(7), Петковић (8), Миленко
вић, Бартошић Атанасковић
(3), Радоњић, Величковић,
Каралић (1), Петковић (5).
Тренер: Игор Ракић.
Рукометашице „Срема“ до
чекале су у недељу 25. сеп
тембра у другом колу Супер
Б женске рукометне лиге
екипу крушевачког „Напрет
ка - 12“ и у последњим тре
нуцима утакмице поражене
су минималном разликом
29:30. Домаће рукометаши
це на премијерној утакмици
пред својом публиком у ха
ли „Пинки“ одиграле су ква

литетну и чврсту утакмицу
против искусне екипе Круше
вљанки које важе за једног
од овосезонских фаворита у
лиги. После уводног резул
татског егала у последњих
десет минута првог полувре
мена гошће стичу осетнију
предност која је на полувре
мену износила 17:12. Митро
вачке рукометашице успеле
су да у последњим минутима
утакмице достигну предност
Крушевљанки и изједначе на
29:29, а потом су две секун
де пре краја утакмице напра
виле прекршај након којег су
судије свирале седмерац и
екипа „Срема“ забележила је
први пораз.
За најбољу играчицу про
глашена је Данијела Петко
вић из екипе „Напретка -12“.
Николина Булатовић била је
са седам голова најефика
снија у „Срему“.
Наредног викенда ЖРК
„Срем“ гостује у Темерину
истоименој рукометној еки
пи.
Д. Мостарлић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Број: 350-275/2022-VI
Дана: 26.09.2022. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица у складу са
чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон,
9/2020 и 52/2021),
ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2782/1, К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички проје
кат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за
изградњу ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ на катастарској пар
цели број 2782/1, к.о. Сремска Митровица, улица Стари
шор. Подносиоц захтева за потврђивање Урбанистичког
пројекта је „Хидротерма“ д.o.o. из Сремске Митровице.
2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у
току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и
сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката у Сремској
Митровици, улица Светог Димитрија број 13.
3. Лице овлашћено од стране Градске управе за урбани
зам, просторно планирање и изградњу објеката за давање

обавештења о садржају јавне презентације је дипл. инж.
арх. Драган Бекавац, тел. 022/215-2108.
4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће се одр
жати у трајању од седам дана и то од 28.09. до 05.10.2022.
год, сваког радног дана у времену од 800 до 1400 часова.
Место одржавања јавне презентације је у холу нове зграде
градске куће Града Сремска Митовица, улица Светог
Димитрија број 13.
5. Увид у урбанистички пројекат може се остварити на
званичној интернет страници јединице локалне самоупра
ве - www.sremskamitrovica.rs. Планира се изградњу стам
бено-пословног објекта на углу улица Стари шор и Јупите
рова у Сремској Митровици.
НАЧЕЛНИК
Весна Вујановић, дипл. правник
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VREMEPLOV
28. септембар
1914. Умро српски композитор
и музички педагог Стеван Сто
јановић Мокрањац.
1958. У Француској одржан
референдум на ком је прихва
ћен нов Устав, чиме је почело
раздобље Пете Републик е.
Новим Уставом ојачана пред
седничка власт.
29. септембар
1758. Рођен енглески адмирал
Хорацио Нелсон, један од нај
већих стратега у историји
поморских ратова. Однео
кључне победе над Наполео
новом флотом, а 1805. нанео
катастрофалан пораз удруже
ној шпанско-француској флоти
код Трафалгара.
30. септембар
1846. Амерички зубар Вилијам
Мортон први употребио ане
стезију приликом вађења зуба.
1941. Почела прва немачк а
офанзива на Москву у једној од
највећих битака Другог свет
ског рата, окончана у јануару
1942. поразом Немаца.
1. октобар
1878. У Нишу је отворена прва
гимназија, у прву школску годи
ну је уписано 49 ученика.
1924. Радио Беог рад је почео
да емитује програм.
1949. У Пекингу је проглашена
Народна Република Кина на
челу са Мао Цедунгом. За
првог премијера и министра
спољних послова постављен
је Чу Енлај.
2. октобар
1608. Холандски оптичар Ханс
Липершеј приказао је у Хагу
први телескоп.
1810. Српски устаници су у
Првом српском устанку под
вођством Карађорђа потукли
код Лознице турску војску
послату из Босне да угуши
устанак.
3. октобар
1990. Источна и Западна
Немачка се, после 45 година,
поново званично ујединиле.
Неформално уједињење поче
ло 9. новембра 1989, по паду
Берлинског зида.
1997. Јапански воз на магнет
ним јастуцима брзином од 451
километар на час оборио свет
ски рекорд, на експериментал
ној
жел ез ничк ој
део н иц и
западно од Токија.
4. октобар
1669. Умро холандски сликар
Харменс ван Рајн Рембрант,
један од највећих мајстора у
историји слик арства. Урадио
око 650 уљаних слика, око 300
гравира и око 2.500 цртежа.
1970. Од прекомерне дозе дро
ге умрла америчка певачица
Џенис Џоплин.
1977.
УН
прок лам овал е
Општу декларацију о заштити
животиња, 4. октобар прогла
шен за Светски дан заштите
животиња.
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HOROSKOP
ОВАН: Улажете вели
ки напор да оствари
те позитивне резулта
те у свом пословном
изражавању,али постоји след
догађаја који ремети ваше пла
нове. Склони сте честим проме
нама свог емотивног расположе
ња,нарочито у ситуацијма када
партнер делује одсутно или
незаинтересовано за ваше иде
је.
БИК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурн о
прил ик ом
испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. У односу са партне
ром, нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносе жељени ефекат.
БЛИЗАНЦИ: У скла
ду са приоритетима
које сте поставили
имате своју визију и
не желите да прихватите компро
мисна решења која вам предла
жу одређени сарадници. Иску
ство вас опомиње да направите
емотивну дистанцу у односу на
једну особу и на неке сумњиве
ситуације. Понекад је најбоље
пратити само унутрашњи осећај.
РАК: Изненадне про
мене на пословној
сцени делују као
додатни психолошки
притисак и захтевају да имате
добру концентрацију. Понекад је
тешко ускладити различита инте
ресовања и афинитете који вас
прате, али у име заједничке сре
ће све је могуће. Ваша лична
срећа проистиче из унутрашње
потребе, да се све лепе мисли и
топла осећања увек деле или
размењују са блиском особом.
ЛАВ: Потрудите се
да успешно спрове
дете све своје идеје и
план ове у дел о.
Важно је да поред себе имате
особу од поверења и тим прове
рених сарадника. У љубавном
односу,немојте узалудно покуша
вати да промените партнерово
понашање или да мењате ток
ствари које не зависе од ваше
воље. Важно је да делујете пози
ивно на свет око себе.
ДЕВИЦА: Истовре
мено сте ангажовани
на више поља и саве
сно испуњавате свој
део обавеза или неке званичне
договоре које имате са сарадни
цима. Наставите са озбиљним
проценама и промишљањем у
вези новчаних понуда, немојте
дозволити да неко одлучује у
ваше име. Партнер у вама под
стиче сумњичавост и бројна
питања на која не добијате задо
вољавајиће одговоре.

ВАГА: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашу мотивацију и на
професионалну ори
јентацију.Сада имате добру
вољу да се ангажујете на неким
задатцима које можете да реша
вате у договору са сарадницима.
Не треба да се оптерећујете са
неким новчаним питањима,јер
ускоро ћете решити и те дилеме.
Љубавни догађаји које наслућу
јете имају неку необичну драж.
ШКОРПИОН: Осла
њате се на своје пре
говарачке манире, јер
да без добре припре
ме нема ни заједничког пословног
успеха. Потребно је да се усагла
шавате са својим сарадницима
око уважавања различитих инте
реса, како би сви око вас осетили
моралну и материјалну сатисфак
цију. Пажња и разумевање које
добијате у кругу своје породице
делују врло подстицајно.
СТРЕЛАЦ: Изненад
ни пословни обрти
делују збуњујуће на
вас,али крајем наред
не недеље ће се све стабилизо
вати. Ваша креативност ће доћи
до изражаја и вратити вас на сам
врх у вашем пословању. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама. У емотивном
заносу спремни сте да учините
нешто посебно как о бисте
импресион
 ирали свог партнера.
ЈАРАЦ: Потребно је
да се растеретите од
додатних обавеза,али
нем ат е
дов ољн о
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишних питања прихватате све
корисне сугестије или речи крити
ке које вам упућују блиски сарад
ници. Желели бисте да успоста
вите бољу контролу над новим
догађајима у љубавном животу.

Crkveni
kalendar
Среда, 28. (15) септембар
Свети великомученик Никита;
Свети Јосиф Темишварски
Четвртак, 29. (16) септембар
Света великомуч. Јефимија;
Преподбни Доротеј; Свети
Кипријан
Петак, 30. (17) септембар
Свта мученица Вера, Нада и
Љубав и мајка им Софија
Субота, 1. октобар
(18. септембар)
Свети Евменије Гортински; Све
та мученица Арианда
Недеља, 2. октобар
(19. септембар)
Свети мученици Трофим, Сава
тије и Доримедонт
Понедељак, 3. октобар
(20. септембар)
Свети великомученик Јевстатије
Уторак, 4. октобар
(21. септембар)
Свети апостол Кодрат (Оданије
Воздвижења)

Ослић из рерне
Састојци: ослић, брашно, ори
гано, со и бибер по укусу, алева
паприк а, уље. За маринаду је
потребан бели лук , уље, винско
сирће, со и першун

ВОДОЛИЈА: Налази
те се за велики корак
исп ред
друг их,јер
умете да предвидите
нечију реакцију или одговор у
пословним преговорима. Јасно
вам је да савременији приступ
заједничим темама доноси дуго
рочнији успех. Постављате суви
ше строге критеријуме пред
вољену особу.

Припрема: Уколико је замрзну
та, рибу потопити на кратко у вру
ћу воду па ољуштити. Исећи на
филете ширине једног прста.
Направити мешавину од брашна
и зачина по жељи и укусу. Сваки
комад рибе уваљати у мешавину
брашна и зачина а онда га, на
кратко, потопити у уље и ставити
у плех са пек папиром. Испећи у
рерни. Ако желите да се запеку,
парчиће морате преокренути у
току печења на другу страну. Када
се извади, рибу залити марина
дом.

РИБЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети
нечију реакцију или одговор.
Боље је да се држите провере
них правила и да избегавате
било коју врсту ризика. Одложи
те неке напорне обавезе док не
добијете боље услове. Обрадо
ваће вас поступак неких блиских
пријатеља. Налазите се у фази
емотивног узлета, тако да однос
са партнером доживљавате као
остварење својих снова.

• Лакше је разбити атом
него предрасуде.
• Лудост: радити исту
ствар изнова икс пута и
очек иват и
друг ач иј е
резултате.
• Људска глупост и све
мир су бесконачни, али
за ово друго нисам сигу
ран.
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У ПОСЕТИ НАЈБОЉЕМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ У СРБИЈИ,
КОД АЛЕКСАНДРА ЖИЛИЋА У МАРТИНЦИМА

Патио бих да сам отишао у град

Марија и Александар Жилић

– Мој радни дан траје по 15 сати, а
моје супруге некада и више. Касно леже
мо, рано устајемо. Наравно да пара
никада доста, али и од овога може при
стојно да се живи, почиње разговор за М
новине Александар Жилић (34) из Мар
тинаца, који је добио награду у категори
ји за најбоље пољопривредно газдин
ство у Србији у 2022. години. Александар
се са супругом Маријом бави већ шест
година млечним говедарством, а од
помуженог млека производе сир на свом
газдинству – тврди, млади и кришке. Има
14 крава и каже да нема довољну коли
чину млека колика му је потражња.
Када је завршио средњу ветеринарску
школу, шест година био је у струци, а
онда је само решио да напусти тај посао
и посвети се пољопривреди и сточар
ству.
– Прво сам држао крмаче, имао сам
30. Када сам с тим послом кренуо цена је
била добра. Један део прасади само
продавао, други део товио. Међутим,
када је цена кренула стрмоглаво, све
сам их распродао, прича Александар

надовезујући се како је решио да купи
прву краву.
– Када сам добио ћеркицу, почео сам
да купујем млеко по комшилуку, а онда
се запитао зашто не би купио краву када
већ имам шталу. Од вишка млека дошли
смо на идеју да правимо сир и ево тако
већ пуних шест година, говори Жилић
додајући да му је супруга знатно помо
гла, јер је пре избеглиштва ‘95. године
живела у Петрињи, Хрватској, у крају где
су се држале краве и правио сир.
– Од 2019. године ми смо на територи
ји Сремског круга први регистровани
произвођачи преко кућног прага, нажа

Златне медаље
На међународном Новосадском сај
му 2018. године, Жилићи су изложили
свој сир на оцењивање и добили злат
ну медаљу за квалитет, од 50 узорака
који су били у конкуренцији. Ове године
опет су се окитили златном медаљом
за квалитет на Сајму.

Жилићи производе
разне врсте сирева

Улагање
Како каже Александар награда од
500.000 динара, свакако ће им значити
за улагање у модеру опрему и даљи
развој и напредак њиховог пољопри
вредног газдинства.
лост једини смо легални произвођачи за
производњу сира на пољопривредном
газдинству. Млеко не продајем, већ сво
прерађујем, прича овај пољопривредни
произвођач истичући да је већ пуних пет
година на тржишту те да не може да
направи толико сирева колико му траже.
- Са повећавањем крава сам стао.
Конкурисао сам за средства код Светске
банке да бих направио шталу за 30 кра
ва али нисам добио никакав одговор.
Тренутно немам места да бих проширио
производњу, говори Жилић, којем пома
же и ћеркица Нада (7) и син Душан (4).
Од пољопривредне земље ради својих
шест хектара и исто толико државног
које је добио право пречег закупа на кон
ту крава. Храну за стоку не купује, сеје
сунцокрет, соју, кукуруз и луцерку.
– Од малих ногу волео сам животиње,
никада нисам имао жељу да одем у
Нови Сад или Београд. И док сам ишао у
средњу школу тежио сам , да се вратим
на село. Да сам отишао у неке градове,
тамо бих патио, каже Александар не кри
јући да је маштао да имам неки свој
породични бизнис, за коју му се жеља
остварила.
С. Костић

