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ПРЕКО СТОТИНУ ИЗЛАГАЧА НА 15. РЕГИОНАЛНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ У НОВОЈ ПАЗОВИ

Тражило се место више

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ

Обележен Европски дан језика

Обележавање Европског дана језика

Председник општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић у обиласку сајма

И овај сајам показује колико смо посвећени привреди и колико је значајно да
представници локалне самоуправе улажу велике напоре да што већи број при
вредника ради и живи у нашој општини, рекао је Ђорђе Радиновић
У Новој Пазови је на ком
плексу Пазовачких базена 29.
и 30. септембра одржан 15.
регионални сајам привреде.
Ову привредну манифеста
цију отворио је Александар
Софић, покрајински секретар
за регионални развој, међуре
гионалну сарадњу и локалну
самоуправу, нагласивши да се
општина Стара Пазова налази
у првој категорији развијено
сти у Србији већ десет година,
што значи да је изнад репу
бличког просека.
– Општина Стара Пазова
константно остаје и опстаје
као локална самоуправа прве
категорије развијености што
уопште није једноставно, с
обзиром на то да се из годи
не у годину подиже лествица и
подижу стандарди, истакао је
Софић.
Организатори су Општина
Стара Пазова и Регион
 ална
привредна комора сремског
управног округа. Предраг Муј
кић, директор Регионалне
привредне коморе сремског
управног округа је рекао да
су се сајамске манифестаци
је показале као изузетна при
лика за успостављање нових
пословних контаката, што
потврђује и овогодишњи број
учесника којих је преко стоти
ну, тако да је и ове године је
сајам организован са циљем

да сви излагачи нађу своје
место на све конкурентнијем
тржишту привреде.
– Ово је година у којој нам се
на сајму тражило место више.
То најбоље говори о томе
колика је потреба за излага
њем на сајамским манифе
стацијама. Привредници знају
колику корист имају од сусрета
и директних контаката, разме
не искуства и знања. Садржај
сајма смо у потпуности прила
годили потребама привреде,
рекао је Мујкић.
Председник Општине, Ђор
ђе Радиновић је нагласио да је
Стара Пазова посвећена раз
воју привреде.
– Имамо изузетно добар
географски положај, али је
и велико залагање локалне
самоуправе. Сваки сајам је
све бољи и масовнији, како по

броју излагача тако и по бро
ју посетилаца, што посебно
радује. И овај сајам показује
колико смо посвећени при
вреди и колико је значајно да
представници локалне само
управе улажу велике напоре
да што већи број привредника
ради и живи на нашој општи
ни. Ми чинимо све да грађа
ни из региона, из округа, из
главног града долазе и нала
зе посао у Старој Пазови и
да се преселе овде да живе,
тако да Општина Стара Пазо
ва прераста у једну много већу
и озбиљнију средину и наш
циљ је да у наредном перио
ду добијемо највиши статус
локалне самоуправе, а то је
статус града, изјавио је Ђорђе
Радиновић.
Ове године је учествова
ло преко стотину излагача из

Сајам запошљавања
У петак је у оквиру 15. реги
оналног сајма привреде у
Новој Пазови одржан сајам
запошљавања на коме су
потребе за радницима иска
зале 23 фирме и понудиле
скоро 800 слободних радних
места. Послодавци су најви
ше тражили раднике у про
изводњи, инжењере, трговце,

али и друге струке. Одазвало
се преко 600 незапослених и
оних који би хтеле да проме
не садашњи посао. Из Наци
оналне служба за запошља
вање кажу да су задовољни
овогодишњим одзивом, и
истичу да према њиховој еви
денцији велики број људи
веома лако дође до посла.

целог региона, из свих обла
сти привреде, али и образо
вања, представиле су се, како
велике компаније, тако и мали
привредници.
Пратећи садржаји су била
стручна предавања, прилаго
ђена потребама савременог
тржишта. Пажњу је привукло
предавање о поверењу, које
предавачи истичу као нај
траженију вредност 21. века.
Одржано је и предавање о
дуалном образовању, одно
сно развоју модела сарадње
између привреде и образов
ног сектора, о ком је говорила
Габријела Грујић, помоћник
министра за дуално образова
ње и васпитање. Овакав вид
образовања све је заступље
нији у општини Стара Пазова,
а за потребе немачке компа
није МТУ, једног од највећих
авио лидера у свету, али и
осталих које послују у старо
пазовачкој општини. У Тех
ничкој школи у Старој Пазови
лане су отворени нови обра
зовни профили по дуалном
моделу.
Посебну атракцију на ово
годишњем сајму на Пазовач
ким базенима представљао је
отворен, панорамски аутобус,
који је превозио заинтересо
ване по индустријским зонама
Општине Стара Пазова.
Зденка Кожик

У иришкој ОШ „Доситеј Обрадовић“
обележен је Европски дан језика.
– Нова година донела је и нов
приступ обележавању овог дана. На
штандовима постављеним испред шко
ле током 6. часа ученици и грађани су
имали прилику да сазнају занимљиво
сти о језицима који се изучавају у на
шој школи, такмиче се у знању на тему
језика и његове историје, у спеловању,

а све кроз вршњачку едукацију, уз ко
ординацију предметних наставника. Да
слика говори хиљаду речи подсетили су
нас ученици који су на часовима ликов
не културе илустровали занимљивости
из европских земаља, каже Гордана
Фодог, директорка „Доситејеве“ школе.
Радионице су реализоване у складу
са личним афинитетима ученика, који
су развијали своје компетенције, те су

још једном исказали креативност и
бројне идеје које поседују.
Тако је Змај Јовина улица у Иригу,
барем на 45 минута, била престоница
Европе.
Европски дан језика обележава се
26. септембра. Установљен је од стра
не Савета Европе са циљем да подржи
и слави језички диверзититет Европе.

С. Џ.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

К

акво ствари сада стоје, Закон о
родној равноправности, усвојен
прошле године, својим чланом 37.
огрешио се о Закон о употреби српског
језика и заштити ћириличног писма,
усвојен исте године. Неки, међутим,
мисле супротно, односно да се закон
овде поменут на другом месту огре
шио о члан 37. закона овде поменутог
на првом месту. Оба закона усвојила
је иста влада исте године, али је пита
ње политичке неусаглашености између
министарстава која предлажу законе и
укупне несмотрености при изгласавању
закона у влади и потом у српском пар
ламенту тема за неку другу прилику.
Закон о родној равноправности, наи
ме, обавезао је српско школство на
„коришћење родно осетљивог јези
ка, односно језика који је у складу са
граматичким родом, у уџбеницима и
наставном материјалу, као и у сведо
чанствима, дипломама, класификаци
јама, звањима, занимањима и лиценца
ма, као и у другим облицима образовно
- васпитног рада“, а Закон о употреби
српског језика и заштити ћириличног
писма обавезао је исто то школство на
„заштиту српског језика и ћириличког
писма и преношење будућим генера
цијама у изворном облику и на заштиту
српског језика од утицаја идеолошких
и политичких покрета на његову стан
дардизацију“. Овај Закон о употреби
српског језика и заштити ћирилице је,
уз то, забранио политички маркетинг на
српском језику који је у основи пројек
та „родно осетљивог језика” из Закона о
родној равноправности.
Председник Национ
 алног просвет
ног савета Радивоје Стојковић изјавио
је да није било ни минималног несла
гања релевантних институција о срп
ском језику као природно родно осе
тљивом. И Матица српска, и Одбор за
стандардизацију српског језика, и свих
шест србистичких катедри у Србији
виде у пројекту „родно осетљивог јези
ка“ феминистичко идеолошко насиље
покренуто споља у циљу промена кул
турног идентитета српског народа.
Национ
 ални просветни савет одлу
чио је да се наставни материјали за
предшколски, основношколски и сред
њошколски узраст не штампају у складу
за захтевима Закона о родној равно

Боркиње ће морати
да сачекају
правности, јер је Завод за унапређење
васпитања и образовања, под прити
ском србистичких катедри, повукао свој
предлог о родно осетљивом језику у
уџбеницима, дипломама и осталим
документима. Иако је Закон о родној
равноправности обавезао школство да
од почетка 2024. године имплемнтира у
уџбенике „родно осетљив језик“, према
нарочитом приручнику издатом у невла
дином сектору, то је сада немогуће да
се спроведе осим у случају да Србија

Србисти женског пола
узалуд су се упињали да
скрену пажњу да су бор
киње за „родно осетљив
језик“ узеле себи право
да заступају целу женску
популацију Србије, иако
их женско бирачко тело
није демократским путем
овластило за заступање.
Свеобухватни програми
политичких партија у
Србији, кроз помодне
женске секције, пригрлио
је и боркиње, без њихо
вог озбиљнијег упоришта
у женском бирачком телу,
не рачунајући да ће оне
допринети акцијама про
тив сопствене културе
уђе у Европску унију 2023. уместо веро
ватније 2093. године. Стручњакиње,
пилотице, боркиње, водичкиње и вој
никиње мораће да сачекају да природ
но урасту у језик као што се урасле
професорке, конобарице, докторке,
учитељице, путнице и министарке.
И у припремама Закона о родној рав
ноправности, и по његовом усвајању,
србисти са свих катедри говорили су
исто што и данас, али их у надлежном
министарству нису хтели да чују. Из

става Бранкице Јанковић, поверенице
за заштиту равноправности, види се и
зашто: „родно осетљив језик“ за којих су
невладине организације припремиле
наведени приручник потпуно заобила
зећи целокупну србистику, захтева се у
поглављу 23. из приступних преговора
са ЕУ. „Разумем да постоје отпори, увек
када дође нешто споља доживљава се
да је нешто наметнуто. Ја не бих рекла
да је наметнуто“, изјавила је поверени
ца у јануару ове године. Остајући дужна
да појасни: ако то споља није наметну
то, ко га је онда позвао?
Повереница је истом приликом изја
вила да „колико ми обликујемо језик,
толико и језик обликује нас“, чиме је
признала да се кроз ово идеолошко
преобликовање језика иде на преобли
ковање нас самих.
рбисти женског пола узалуд су се
упињали да скрену пажњу да су
боркиње за „родно осетљив језик“
узеле себи право да заступају целу жен
ску популацију Србије, иако их женско
бирачко тело није демократским путем
овластило за заступање. Свеобухватни
програми политичких партија у Србији,
кроз помодне женске секције, пригрлио
је и боркиње, без њиховог озбиљнијег
упоришта у женском бирачком телу, не
рачунајући да ће оне допринети акција
ма против сопствене културе.
Овај мали успех србиста у одбрани
природне родне осетљивости српског
језика, не окамењене једном за свагда
у сада затеченој мери већ склоне при
родним језичким процесима кроз који су
прошле докторке, куварице, профе
сорке, ратнице, путнице и многе дру
ге, не може се назвати победом над
започетим процесом против српског
језика каквог познајемо и на коме учи
мо, молимо се, договарамо се, пишемо
књиге, тумачимо прошлост и прориче
мо сутрашњицу.
До победе је још веома далеко, нај
мање колико је далеко враћање изда
вања уџбеник а српским издавачким
кућама, а оно је далеко. Далеко је коли
ко је далеко поправљање Закона о род
ној равноправности, а оно је далеко.
Далеко је колико је далеко одбацивање
снисходљивости пред еуропским коме
сарима зарад оце о „посвећености про
менама“, а оно је веома, веома далеко.

С
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ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ОТВОРИО НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ КОМПАНИЈЕ ГРУНДФОС

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ:
Важно је да имамо овако
великог извозника

Свечано отварање новог објекта компаније Грундфос

Председник Републике Србије Алек
сандар Вучић у среду, 28. септембра,
присуствовао је свечаном отварању
нове фабрике данског инвеститора
Грундфос у североисточној радној зони
у Инђији. Светски лидер у напредним
решењима за пумпе и технологију воде,
отворио је најсавременију фабрику у
Србији површине 17 хиљада квадратних
метара. Проширено постројење је поста
вљено да служи глобалном тржишту,
првенствено за производњу циркулаци
оних пумпи, пумпи за отпадне воде у

домаћинствима, појачиваче притиска и
интегрисаних хидрауличних кола за
котлове.
Председник Србије Александар Вучић
изјавио је да је срећан што у Инђији
отвара нову фабрику, као и да је поно
сан на то да је Србија успела да сачува
компанију Грундфос која наставља да
ради са још већим успехом. Такође је
додао да ће трговинска размена са Дан
ском бити рекордна и да је то веома
важно за нашу земљу.
– Важно је да имамо овако великог

Александар Вучић и Владимир Гак на отварању новог објекта компаније Грундфос

извозника. Они су данас у топ 10 изво
зника у Србији, а верујемо да ће нови
капацитети допринети даљем расту
нашег извоза, рекао је Вучић и додао да
је поносан на све раднике са којима је
имао и прилику да разговара током оби
ласка производног погона.
– Задовољан сам оним што сам имао
прилику да видим. Производња је доста
аутоматизована. Представници компа
није су му рекли да круг фабрике има и
спортске терене и теретану за рекреац
 и
ју радника, рекао је Вучић на отварању

200 радника запослено
у новом постројењу
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и додао да би Србија могла да привуче
још инвеститора из Данске.
Директор Грундфоса у Србији Вељко
Тодоровић рекао је да ће са новом згра
дом доћи до повећања производних
капацитета, а нова фабрика је „значајан
допринос глобалном капацитет у и
побољшању услуге према купцима“.
– Компанија Грундфос постала један
од највећих извозника у Србији. Са пре
ко 800 посвећених запослених колега и
колегиница у могућности смо да водимо
фабрику на прави начин, рекао је Тодо
ровић и захвалио се Влади Србије на
„непроцењивој подршци“.
Амбасадорка Данске у Србији Сузан
Шајн изјавила је да се ради о прекретни
ци билатералних односа две државе, те
да је задовољна сарадњом са државним
органима и подршком коју имају компа
није из те земље у Србији.
Свечаном отварању новог постројења
компаније Грундфос присуствовао је и
председник општине Инђија Владимир
Гак који је истакао да је у питању велики
дан за Инђију.
– Дански инвеститор у новом построје
њу запослиће још 200 радника и то зна
чи да ће исто толико породица бити
збринуто. Додатни подстрек је и то што
смо могли на отварању да чујемо да ће
од новембра радници Грундфоса, којих
сада има укупно преко 1000, добити
повишицу од 15 одсто, рекао је Гак и
додао:
– То су заиста најлепши моменти које
можете доживети када се налазите на
челу једне општине. Ми ново построје
ње Грундфоса не бележимо као нову
инвестицију а она, у суштини, то заиста
и јесте. Радимо и градимо даље и вели
ко хвала председнику Вучићу на свој
подршци коју имамо у привлачењу инве
ститора.
Ново Грундфос ово постројење у
Инђији изграђено је за само годину дана.
Поседује две соларне електране које
омогућавају годишњу уштеду од скоро
1400 тона угљен-диоксида, систем за
прикупљање кишнице, хлађење и греја
ње помоћу топлотне пумпе и решење за
адекватну дистрибуцију воде коришће
њем сопствене технологије што, како
кажу у данској компанији, говори о ква
литету и безбедности.
М. Ђ.
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Нова јапанска инвестиција на помолу (фото: Инстаграм)

Нова јапанска
инвестиција у Инђији
Председник општине Инђија Влади
мир Гак на отварању новог постројења
данског Грундфоса најавио је још једну,
велику, јапанску инвестицију која би тре
бала да се реализује у општини Инђија.
У питању је јапанско - француска компа
нија са којом преговори улазе у завршну
фазу.
– Ради се о новој јапанској инвестици
ји која је, данас, идеална за Инђију. У
питању је инвестиција чија је вредност
40 милиона еура, објекат који би се гра
дио површине је око 17 хиљада метара
квадратних и није потребан велики број
радника, јер се ради о софистицираној
технологији, објаснио је Гак и додао:
– Компанија се бави производњом јед

не врсте ротора који користи јапанска
компанија „Нидек“ у Новом Саду и
„Бош“ у Пећинцима, као и све оне компа
није које се баве неком врстом електрич
не производње.
Гак се прошле недеље састао са пред
ставницима јапанске компаније заинте
ресоване за улагање у општину Инђија.
Како је додао, до коначне потврде реа
лизације очекује га још састанака. Не
откривајући име компаније која је заин
тересована за изградњу објекта у једној
од инђијских радних зона, председник
општине Инђија истакао је да би то било
прво постројење јапанског инвеститора
у Европи у историји компаније.
М. Ђ.

АКТУЕЛНО ИЗ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА

Наставља се озелењавање
Јавно комунално предузеће „Комуна
лац“ Инђија расписало је јавну набавку за
куповину нових 800 садница, које ће бити
посађене на неколико локација у општини.
Како је истакао директор Душан Лемаић,
циљ је наставак озелењавања поменуте
сремске општине на чијој је територији, од
почетка године, засађено 800 стотина ста
бала.
– Пратимо план пошумљавања и озеле
њавања општине Инђија и на основу њега
нове саднице биће засађене на неколико
различитих локација. Остало нам је да
завршимо пошумљавање поред путног
правца Стари Сланкамен - Сурдук, после
чега ће бити завршен целокупан посао који
се односи на озелењавање површина
поред свих путних праваца на територији
наше општине. Радници „Комуналца“ у
претходном периоду били су ангажовани и

на пословима уређења парка „Вашариште“
у Инђији, истакао је Лемаић
Како је додао Лемаић, опране су све
канте али и уклоњени графити са мобили
јара.
– Обавестили смо и надлежног начелни
ка Општинске управе о уништавању моби
лијара и одношењу клупи. Трудимо се да
наши суграђани не примете да долази до
уништавања имовине јер врло брзо све
вратимо у првобитно стање, објаснио је
директор комуналног предузећа и додао
на крају да са првим данима октобра почи
ње јесења акција одвожења кабастог отпа
да из домаћинстава.
Лемаић је апеловао на све грађане
инђијске општине да на време изнесу
отпад на ћуприје а радници ће га односити
према већ утврђеном распореду.
М. Ђ.

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“
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У ТОКУ ГЛАСАЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ КОЈИ ЋЕ УЋИ У БУЏЕТ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА
2023. ГОДИНУ

Пет предлога пред грађанима

Путем гласачких листића у Градском услужном центру и на званичном интернет сај
ту локалне самоуп
 раве грађани могу да дају свој глас
Након завршетка периода предлагања
пројек ата, за које грађани Сремске
Митровице сматрају да би требало да
уђу у буџет за 2023. годину, отпочело је
гласање за изабраних пет пројеката, које
ће трајати до 15. октобра. Реч је о моде
лу партиципативног буџетирања, које
Град Сремска Митровица сада већ тра
диционално спроводи. Захваљујући
томе, Митровица је прошле године доби
ла јавни тоалет, а за ову годину је пред
виђена имплементација екол ошких
семафора и саобраћајних знакова. Како
кажу у Градској управи, Митровчани су
се активно укључили и у овогодишње
предлагање, а комисија издвојила про
јекте који задовољавају општи јавни
интерес. То је уређење јавних чесми,
паравани и еко–облоге за контејнере за
смеће, уређење платоа испред хале

„Пинки“, упутства за употребу справа на
теретанама на отвореном и озелењава
ње подвожњака. Митровчани ће одлучи
вати између наведених пројеката, који ће
бити реализован у наредној години.
– Путем гласачких листића у Градском
услужном центру и на званичном интер
нет сајту локалне самоуправе грађани
могу да дају свој глас. Онај пројекат који
буде имао највише гласова, биће увр
штен у децембру у буџет који се буде
креирао за 2023. годину. Пристигло је
доста добрих предлога који су већ пред
виђени за реализацију у наредним годи
нама, као што су реконструкција пролаза
„Зелено дрво“, рехабилитација тротоара
и изградња бициклистичких стаза, изја
вио је Петар Самарџић, заменик градо
начелнице Сремске Митровице.
А. Дражић

Петар Самарџић

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ БРАНКО ЋУРЧИЋ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Представљање социјалног
предузетништва

Потпредседник Покрајинске владе Бран
ко Ћурчић је боравио у радној посети Срем
ској Митровици у четвртак, 29. септембра.
Том приликом је представницима локалних
самоуправа Сремског округа представио
Закон о социјалном предузетништву, који
ће ступити на снагу. У Градској кући су се
састао Савет за координацију и праћење
активности у области економског развоја на
територији Војводине.
– Закон је дао јасан оквир на који начин и
ко може да се бави социјалним предуз етни
штвом. Покрајинска влада је ишла неколи
ко корака у сусрет доношењу закона па смо

имали активности и у току прошле године.
Ова тема и такве фирме имају велики зна
чај за наше друштво, с обзиром на то да се
баве решавањем друштвених проблема и
укључивањем социјалних категорија које
теже долазе до запослења, у процес запо
шљавања или самозапошљавања.
Сремска Митровица кроз рад удружења
већ практикује имплементацију социјалног
предуз етништва.
– Такође, овај вид предузетништва под
стичемо и кроз наше конкурсе које распи
сује Градска управа за социјалну заштиту
и заштиту животне средине. Они су једно

годишњи, али и они доприносе оснажива
њу наших удружења и становништва. На
тај начин, кроз свој рад, они остварују и
финансијску корист, али их укључујемо и у
редовне токове друштва, изјавила је градо
начелница Светлана Миловановић.
Локалне самоуправе ће имати задатак да
заинтересују што већи број људи за област
социјалног предузетништва, јер поред
давања са покрајинског нивоа власти, зна
чајна средства би се могла остварити и из
европских фондова.
А. Д.
Фото: Б. Т.

Инфо-центар пописа 2022 почео са радом

Инфо-центар Пописа становништва,
домаћинстава и станова 2022. почео је
сарадом 15. септембра 2022. Позивом
Инфо-центра, путем броја телефона
0800444005, грађанима ће се јављати опе
ратери који ће давати потребне информа
ције, као и одговоре на сва питања која се
односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо – центру су бесплатни и
доступни са територије целе Србије, из
фиксне мрежеТелекома Србије и мобилних
мрежа.
Радно време Инфо-центра је од 8 до 20
часова – свакога дана.
Попис становништва, домаћинстава и
станова у Републици Србији спроводи се у

периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у
складу са Законом о попису становништва,
домаћинстава и станова 2022. године („Слу
жбени гласникРС“, бр. 9/2020 и 35/2021).
Све информације о Попису 2022 доступ
не су и на веб - сајту Републичког завода за
статистику www.stat.gov.rs и на веб – сајту
Пописа popis2022.stat.gov.rs.

M NOVINE

5. OKTOBAR 2022.

7

ПРОЈЕКАТ „КРЕИРАМО МОГУЋНОСТИ ЗА КРОЈЕЊЕ НОВОГ ЖИВОТА“

Запошљавање Рома

Ми ћемо им помоћи и оснажити их да крену у посао који су осмислили, изјавила је
градоначелница Светлана Миловановић

Светлана Миловановић

У четвртак, 29. септембра је
у Градској кући додељено
шест ваучера за опрему,
полазницима обук а које су
реализоване у оквиру пројек
та „Креирамо могућности за
кројење новог живота“. Про
грам се спроводи у оквиру
активности немачке развојне
сарадње ГИЗ и Министарства
за људска и мањинска права
и друштвени дијалог. Циљ је
инклузија Рома и других мар
гинализованих лица, кроз
запошљавање и самозапо
шљавање, применом модела
социјалног предузетништва у

Драган Николић

сарадњи са локалном самоу
правом.
– У оквиру овог програма су
спроведене обуке за рањиве
категор ије
стан овн иш тва.
Двадесеторо је прошло обуку,
а од тога је петнаест лица већ
добило запослење у једној
фабрици. Десеторо полазни
ка су добили шиваће машине
за самосталан рад. С обзи
ром на то да се ради о прера
ди текстила и рециклажи, то
можемо назвати и зеленим
предузетништвом. Овом при
ликом ћемо потписати угово
ре и наших шест корисника ће

Новозапослена лица кроз пројекат

Слађана Теодоровић

добити ваучере за набавку
опреме, на основу бизнис
планова које су сами писали.
Ми ћемо им помоћи и оснажи
ти их да крену у посао који су
осмислили, изјавила је градо
начелница Светлана Милова
новић.
Град Сремска Митровица је
путем конкурса одабран за
доделу бесповратних сред
става у износу од стотину
хиљада евра, због тога што је
ГИЗ сматрао да је идеја за
спровођење пројекта инова
тивна, са становишта запо
шљавања и сектора у ком се

Весна Видојевић

ради, а то је зелена економи
ја.
– Нама је посебно задо
вољство јер је оно што је
написано у предлогу пројекта
и реализовано и овде смо
присутни да обележимо тај
леп резултат. Посебна вред
ност пројекта је и спроведена
обука за локалне службенике
у Сремском округу, како би
сазнали више о зеленој еко
номији и социјалном преду
зетништву. То су елементи
који су њима потребни за
даље планирање локалних
политика, изјавила је Весна
Видојевић, виша пројектна
менаџерка.
Када је у питању делатност
једног дела корисника, неки
од њих су се одлучили за одр
жавање хигијене простора, а
неки за превоз лица.
– Добио сам комби за пре
воз радника. Од мене зависи
сигурност тридесет породица
сваког дана, јер их ја прево
зим до радног места и назад.
Много нам свима то значи,
изјавио је Драган Николић.
Пројек ат се завршава за
око три месеца, а партнери на
истом ће се трудити да се са
таквом праксом настави.
– Ми се надамо да ћемо
наставити овакву врсту про
јекта, кроз оснивање социјал
ног предузећа или на други
начин, који ће помоћи кори
сницима да се повежу, рекла
је Слађана Теодоровић, члан
пројектног тима.
А. Д.
Фото: Б. Т.

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

Предавања о значају
донирања органа
Општа болница у Сремској Митрови
ци у сарадњи са Удружењем бубре
жних инвалида и локалном самоупра
вом обележила је почетак Европског
месеца донорства. У Дому ученика, у
недељу, другог октобра је тим поводом
одржан низ предавања о теми донор
ства.
– Ове године није била извршена
ниједна кадаверична трансплантација,
зато смо се највише и обавезали да
обележимо Европски месец донор
ства, како бисмо подигли свест наших
грађана на виши ниво. Србија има пет
трансплантационих центара. Раде се
три врсте трансплантација, срца, јетре
и бубрега, објаснила је Виолета
Србљанин, медицинска сестра.
– Имам 25 година, прошле године у
Новом Саду ми је извршена тран
сплантација у јуну. Бубрег сам добио
од оца. Провео сам петнаест дана у
болници након операције. Данас се
осећам одлично и немам никакве про
блеме. Први проблеми су се јавили
2014. године када сам приметио крв у
урину, па сам ишао на разне прегледе.
Нико од лекара није знао шта ми се
дешава, па сам 2018. године има јаке
главобоље. Након дуготрајног лечења
је установљено да ћу морати на хемо
дијализу. Психички је у неким тренуци
ма било тешко, али када сам видео да
постоји решење, све је било лакше,
казао је Драган Јандрић.
У читавој Европи се октобар обеле
жава као месец донорства, са циљем
да се скрене пажња на значај донира
ња органа, као једног од начина спаса
вања и продужетка живота оболелих,
који чекају трансплантацију.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„То су наших
руку дела“
Представници Савеза удружења
омладинских радних акција Србије,
посетили су Сремску Митровицу у
недељу, другог октобра. Њих је у Град
ској кући примила градоначелница Све
тлана Миловановић и упутила им речи
добродошлице и захвалности за посету
граду. Том приликом је председник
Савеза, Вук Жунић, гградоначелници
даровао књигу која садржи историју
добровољног омладинског рада у пери
оду од 1941. године до 1990. године. У
књизи се налазе подаци о радним акци
јама при изградњи путева, фабрика,
културних центара, спортских објека
та... За госте је приређен и пригодан
програм од стране ученика основних
школа „Јован Поповић“ и „Слободан
Бајић Паја“. Посетиоц
 и су се након тога
упутили у туристички обилазак града и
резервата природе „Засавица“.
А. Д.

Агробизнис сајам

ОДРЖАН ПРВИ АГРОБИЗНИС САЈАМ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

Представљање
локалних произвођача

Пригодним програмом је свечано отво
рен први Агробизнис сајам, у суботу,
првог октобра. Ова манифестација је
окупила локалне произвођаче пољопри
вредно-прехрамбених производа на про
стору испред Пољопривредне стручне
службе. Отварању сајма је присуствовао
и Бранко Ћурчић, потпредседник Покра
јинске владе, као и представници локал
не самоуправе.
– Наш Савез за координацију и праће
ње активности на територији Војводине
је одлучио да оснује Агробизнис инкуба
тор, с обзиром на то да смо увидели да
постоји реална потреба да се на овом
нивоу економског развоја покрене прича
око малих и средњих произвођача, који
желе да остану на тржишту, а треба им
нека врста подстицаја. Агробизнис инку
батор је основан да би им пружио помоћ
у књиговодственим и правним услугама,
наступу на тржишту, удруживању и сер

Бранко Ђурчић

тификацији производа. Кроз секретарија
те за пољопривреду и привреду омогу
ћиће се и одређене финансијке линије,
да би пласирали своје производе. Напра
вићемо одрживу причу у којој ће и они и
њихови запослени моћи од свог рада да
живе, изјавио је Бранко Ћурчић.
Агробизнис сајам је подржан и од
стране Развојне агенције Војводине,
Агенције за рурални развој града Срем
ска Митровица, Привредне коморе
Србије, градске Туристичке организације
и Пољопривредне стручне службе.
– Ово је прва манифестација, након
нашег вишемесечног рада. Надамо се да
ће сајам постати традиционалан и да ће
примити у наредним годинама каратер
међународног, каже Радослав Панић,
директор догађаја.
Заменик градоначелнице Сремске
Митровице, Петар Самарџић је прили
ком отварања манифестације изразио
захвалност Покрајинској влади, на помо
ћи приликом имплементације Агроби
знис инкубатора.
– Сајам прерађивачке делатности оку
пља локалне произвођаче прехрамбе
них производа. Може да се примети да
су на сајму окупљени и регистровани и
нерегистровани произвођачи, како бисмо
окупили почетнике и оне који имају више
годишњег искуства. Митровица је пре
неколико година покренула корпу срем
ских производа, а тренутно радимо на
њеном брендирању. То су декларисани
производи и то је једини начин да они
буду легално пласирани на тржишту.
Град ће им помоћи у презентацији и пла
сману, путем Туристичког инфо–центра,
у виду сувенира, подсетио је Самарџић.
Нажалост, временски услови нису
ишли на руку, те је сајам прекинут пре
времена.
А. Д.

ОПШТИНА ИРИГ
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НАЈАВА НОВЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ИРИГУ

Фрушкогорска
винска шетња

M NOVINE

ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

У сусрет
потребама
родитеља
У иришкој општини делатност вас
питања и образовања деце пред
школског узраста од 12 месеци до
поласка у школу је у надлежности ДУ
„Дечија радост“. Сваке године одбор
ници СО Ириг доносе одлуку о мрежи
дечијих установа на територији
општине.

Јелена Видановић

Винска шетња у Иригу

Покрајинска влада, у сарадњи са
Туристичком организацијом Војводине,
Општином Ириг и Удружењем фрушко
горских винара организовала је 1. окто
бра Фрушкогорску винску шетњу – „Fruš
ka Walk & Wine“ као најаву велике мани
фестације за наредну годину.
Циљ ове нове манифестације је пред
стављање туристичких потенцијала
Фрушке горе, посебно перспективног
винског туризма.
Шетња и представљање манифеста
ције је започело на Рибарском тргу у
Иригу, а на винским пунктовима су се
могла пробати најбоља фрушкогорска
вина као и пударски специјалитети.
– Осмислили смо нову манифестаци
ју, коју данас представљамо у Иригу и
која ће имати велики значај како за
виноградаре и винаре из целог Срема,
тако и за развој туризма у овом крају и
представљање укупних потенцијала
Фрушке горе, рекао је Игор Мировић,

председник Покрајинске владе.
Ова манифестација би требао да буде
и подршка иришкој општини да крене у
нову развојну фазу, када би већина гра
ђана могла имати неки свој мали бизнис
везан за вино, виноградарство, воће,
као и њихову прераду, јер је то будућ
ност Општине.
Игор Мировић је обишао и ССШ
„Борислав Михјаловић Михиз“, једину
школу у Војводини која има смер вино
градар– винар.
Тихомир Стојаковић, председник ири
шке општине је захвалио Покрајинској
влади која доста чини на промоцији
Општине и њених потенцијала.
Управо у складу са циљем да нова
манифестација промовише и развија
вински туризам овој Винској шетњи је
присуствовао и Ненад Иванишевић,
покрајински секретар за привреду и
туризам.
С. Џ.

Мреж у предшколских установа
чине објекти „Чаролија“ у Иригу,
„Вила“ у Врднику, као и одељења у
Нерадину, Крушедолу, Шатринцима,
Ривици и Јаску.
– Имамо 18 васпитно образовних
група, од тога 12 целодневног и шест
полудневног боравка. Седам група је
у Иригу, шест у Врднику и пет у сва
ком подручном одељењу по једна,
каже директорка ДУ „Дечија радост“
Јелена Видановић.
Са додатним уписом у овој устано
ви има укупно 325 деце.
– Изашли смо у сусрет потребама
родитеља за збрињавање деце у
целодневном боравку за припремни
предшколски програм, тако да је оста
ла група целодневног боравка и у
Иригу и у Врднику. Оно што је друга
чије у односу на претходну годину јесу
мешовите групе у објекту у Врднику,
рекла је директорка Јелена Видано
вић.

ПРВИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Понуђено
91,3 хектара

Игор Мировић

Председник Општине Ириг је донео
одлуку и расписао оглас за давање у
закуп пољопривредног земљишта у
државној својини 27. септембра.
У првом кругу лицитације је за закуп
понуђено 91,3 хектара, а обилазак
парцела за заинтересоване учеснике
лицитације је заказано за 6. октобар.
Рок за пријављивање и подношење
пријава у апликацију је до 12. октобра
у 14 часова, док је јавно надметање
заказано за 20. октобар.
С. Џ.
Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ОГАРУ

Боље водоснабдевање

Радови у Огару

Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић обишао је 30. септембра радове на
изградњи нове водоводне мреже у Огару.
У току је друга фаза изградње водоводне
мреже у овом насељу, а средства за реа
лизацију радова обезбедили су Покрајин
ски секретаријат за пољопривреду, водо
привреду и шумарство у износу од 19,1
милиона и Општина Пећинци у износу од
11,25 милиона динара.
– Ово је једна од старијих водоводних
мрежа у нашој општини, која је рађена
осамдесет прве или друге године и тада
је рађена са канализацион
 им цевима
које су у међувремену дотрајале, тако да
имамо много проблема и много кварова.
Нова водоводна мрежа ће грађанима Ога
ра обезбедити квалитетније и сигурније
водоснабдевање, а Јавном комуналном

предуз ећу „Водовод и канализација“ ће
у великој мери олакшати рад и смањи
ти трошкове одржавања мреже, рекао
је председник Ђокић и додао да је циљ
пећиначке локалне самоуправе да обез
беди сигурно водоснабдевање у свим
насељима општине.
Председник Савета месне заједнице
Огар, Милан Алексић, изнео је податак да
је у летњем периоду било дана у којима је
забележено чак 14 прскања цеви, што је
код мештана, посебно код оних који зави
се од редовног водоснабдевања, попут
сточара и пољопривредника, стварало
несигурност.
– Не зна се да ли ће се новом водоводу
обрадовати више мештани Огара или ЈКП
„Водовод и канализација“, који су овде
имали највише интервенција на терену.

Уз водоводну мрежу, очекујемо да ускоро
добијемо и гас, а све то ће нашим мешта
нима олакшати живот, изјавио је Алексић.
Како нам је рекао шеф градилишта
Немања Попадић, у овој фази ће бити
изграђено 3.300 метара водоводне мреже,
на коју ће бити прикључено 150 домаћин
става у улицама Партизанска и Шумска.
Радови, како је рекао, теку предвиђеном
динамиком и могли би бити завршени и
пре прописаног рока од 120 дана.
И прву фазу изградње водовода, која је
завршена прошле године, суфинансира
ли су Покрајински секретаријат за пољо
привреду, водопривреду и шумарство и
Општине Пећинци. Секретаријат је издво
јио 13,3 милион
 а динара, а Општина 3,3
милиона.
Д. С.

ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Прикупљено 46 јединица крви
У две акције добровољног давања крви
у општини Пећинци у петак је прикупљено
укупно 46 јединица крви. Акције је у Пећин
цима и Шимановцима организовао Црве
ни крст Пећинци, у сарадњи са Заводом
за трансфузију крви Војводине, а акције су
одржане у Дому културе у Шимановцима и у
Културном центру у Пећинцима.
Како је саопштио пећиначки Црвени крст, у
акцији у Пећинцима крв је понудило 48 дава
лаца, а успешно је дало њих 35, међу којима
је било 16 дама, а посебно је занимљиво да
је чак 14 давалаца први пут дало крв, најви
ше матураната пећиначке средње техничке
школе.
У Шимановцима је крв понудило 13 дава
лаца, али је двоје одбијено из медицинских
разлога, тако да је крв дало 11 давалаца,
међу којима 6 припадница лепшег пола и
један нови давалац.
Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА У ОГАРУ

Промоција и материјалне
и нематеријалне баштине
У дворишту Аксентијевог
кућерка у Огару, најстарије
очуване сеоске куће у Сре
му, 1. октобра су се окупили
бројни учесници и посетиоци
манифестације
„Михољски
сусрети села“, коју пету годи
ну заредом организује Тури
стичка организација општине
Пећинци у част кукуруза, једне
од најзаступљенијих пољо
привредних култура у овом
делу Срема.
Манифестација је пре пет
година започета као „Курзо
вина фест“ и прве три године
је одржавана под тим име
ном, али је, по речима дирек
торке пећиначке ТО Љубице
Бошковић, прерасла локалне
оквире, па је од стране Мини
старства за бригу о селу пре
позната како манифестација
од регион
 алног значаја и увр
штена у програм Министар
ства „Михољски сусрети села“.
– Последње две године се
одржава под овим именом и
под покровитељством Мини
старства за бригу о селу, а
Општина Пећинци је покрови
тељ од самог почетка. Мани
фестација је установљена
са циљем очувања културе и
традиције овог краја и сећања
на некадашњи начин живо
та људи на овим просторима,
а уједно као вид промоције
Аксентијевог кућерка, једног
од најзначајнијих туристичких
локалитета у нашој општини,
који сваке године посећује све
више туриста, рекла нам је
Бошковић и додала да је ово
годишња манифестација по
садржајима свакако најбогати
ја до сада.
Као и сваке године, пажњу
посетилаца су привукла удру
жења жена и удружења гра
ђана која су на својим штан

Синиша Ђокић у обиласку штандова

довима изложила права мала
кулинарска уметничка дела,
међу којима су доминирали
колач на „курзовини“ и проја.
Међу 20 излагача било је свих
девет удружења из пећиначке
општине, али и удружења из
суседних општина и региона,
а организатор је за све уче
снике и посетиоце припремио
сремски паприкаш.
Етнолог Завода за заштиту
споменика културе у Сремској
Митровици, Душанка Станко
вић, истиче да се Михољски
сусрети села одржавају на
локалитету који је споменик
културе од изузетног значаја,
тако да промовишу и матери
јалну и нематеријалну култур
ну баштину овог краја на јед
ном месту.
– Биће презентован онај део
баштине који је сачуван до
данашњих дана, који је везан
за ово поднебље, који је везан
за производњу кукуруза, за
прераду кукуруза, за призводе
од те пољопривредне култу

ре, тако да на неки начин она
презентује живот села некада,
али у великој мери и данас,
изјавила је Станковић.
У оквиру неколико интер
активних радион
 ица посети
оци су имали прилику да се
упознају са старим занати
ма и вештинама. Радион
 ицу
пустовања вуне држале су
Јасмина Поповић и Љиљана
Бабић, а радионицу шатвори
сања сувих тикава Ана Анто
нин. Посетиоци су први пут
имали прилику да се упознају
и са вештином израде грнча
рије у оквиру радион
 ице коју
је држао Немања Ђукановић,
као и да се опробају у стре
личарству, под будним оком
чланова Стреличарског клуба
„Инстинктивац“ из Шиманова
ца.
Сви који су то желели могли
су да уживају у вожњи селом
коњским запрегама, захваљу
јући Коњичком клубу „Сремач
ки ајгир“ из Огара.
У културно-уметничком делу

програма за сваког по нешто.
Наступила су три културноуметничка друштва – „Купи
ник“ из Купинова, „Извор Доњи
Товарник“ и „Искон ветерани“
из Шимановаца. Сјајну заба
ву за најмлађе је приредио
кантаутор Бранимир Росић
– Летећа гитара, а наступили
су и Певачка група „Свитац“,
вокални солиста Михајло Јан
ковић, песник Миломир Обра
довић и ученици Основне шко
ле „Слободан Бајић Паја“ из
Огара. Програм је водио Сло
бодан Станковић из пећинач
ког Културног центра.
Посетиоци су могли да се
опробају на такмичењима у
прављењу чардака од чока
ња и у брзом ручном круњењу
кукуруза.
Михољски сусрети села реа
лизовани су уз подршку Месне
заједнице Огар, Удружења
жена „Огарчанке“, Удружења
грађана „Огарнизација“ и Кул
турног центра Пећинци.
Д. С.
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РЕДАКЦИЈА „М НОВИНА“ ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ ПРВИ ПУТ ДОДЕЛИЛА НАГРАДУ
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“

Прва награда
Мухарему Баздуљу

Добитници награда „Владимир Влада Ћосић“:
Владимир Лојаница, Мухарем Баздуљ, Татјана Лош и Зоран Шапоњић

Чини ми се да нисмо до
сада имали до краја про
филисану награду, искљу
чиво за репортажу. Нарав
но да ми је велика част да
на првом конкурсу доби
јем прву награду, потпуно
сам субјективан и не поку
шавам то да кријем. Волео
бих да се ова традиција
настави и да у идућим
годинама се награда доде
љује, рекао је Мухарем
Баздуљ

Редакција „М новина“ ове године је
први пут доделила награду „Владимир
Влада Ћосић“ за новинарску репортажу
у писаним медијима. Свечаност је упри
личена првог октобра у Специјалном
резервату природе „Засавица“. Том при
ликом су додељене прва, друга и две
треће награде, а похваљене су и две
репортаже. Жири у саставу Драгорад
Драгичевић, Жарко Ракић, Дејана Ивано
вић, Драгана Пејовић и Чедо Кецо доне
ли су одлуку о наградама, након спрове
деног конкурса, а на свечаности их је
доделила Светлана Ћосић, председница
Одбора за доделу награда.
Прва награда припала је Мухарему
Баздуљу, за репортажу „Наливперо којим
је укинут Варшавски пакт: Спратови
мађарске историје на пештанском Музеј
ском тргу “ која је објављена на порталу
„Око“ Радио – телевизије Србије 22.
априла 2022. године.
– Веома је лепо што је редакција „М
новина“ одлучила да се на овај начин
сећа колеге Владимира Ћосића. Чини ми
се да нисмо до сада имали до краја про
филисану награду, искључиво за репор
тажу. Наравно да ми је велика част да на
првом конкурсу добијем прву награду,
потпуно сам субјективан и не покушавам
то да кријем. Волео бих да се ова тради

ција настави и да у идућим годинама се
награда додељује. Ја јесам добио прву
награду, али и све ове остале колеге
познајем по њиховом раду. Сматрам да
је овај први конкурс у потпуности испу
нио своју сврху, рекао је Мухарем
Баздуљ.
Део атмосфере са Засавице
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Драгорад Драгичевић
образложио је одлуку жирија

Друга награда је отишла у руке Влади
мира Лојанице, за репортажу „Звонар
доброселачке цркве сања да поведе
коло“ која је објављена у дневном листу
„Блиц“ 13. фебруара 2022. године. Две
треће награде су уручене Тањи Лош, за
репортажу „Слатк а лубеница је као
миражџика“ која је објављена на порталу
Вечерњих новости 2. августа 2022. годи
не и Зорану Шапоњићу, за репортажу
„Писмо са Голије, или, како ће доброта и
добри људи спасити свет“ која је обја
вљена у дневном листу „Курир“ 29. маја
2022. године.
– Ово је први пут да додељујемо награ
ду, као успомену на Владимира Владу
Ћосића, који је био добар новинар, умео
је да пише. Захвалила бих се свима који
су конкурисали, а добитницима честитам.
Изразила бих посебну захвалност члано
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Уручење прве награде: Мухарем Баздуљ и Светлана Ћосић

Задовољна сам одзивом
на конкурс, као и квалите
том репортажа. Као што се
наводи и у образложењу
жирија, награђене су пра
ве репортаже, жанровски
дефинисане, изјавила је
Светлана Ћосић уредница
М новина

Светлана Ћосић, Владимир Лојаница
и Зоран Шапоњић

вима жирија, а међу њима мојим колега
ма Драгораду Драгичевићу и Миомиру
Филиповићу Фићи. Задовољна сам одзи
вом на конкурс, као и квалитетом репор
тажа. Као што се наводи и у образложењу
жирија, награђене су праве репортаже,
жанровски дефинисане. Искрено се
надам да ће ова награда заживети и да
ће се и наредних година додељивати,
изјавила је Светлана Ћосић.
Похваљени су и Миња Шуковић – за
репортажу „Спретни прсти керањем зау
стављају вријеме“ која је објављена у
Независним новинама 23. октобра 2021.
године и Драгана Димић – за репортажу
„Село Модрин популарност стекло кроз
Мићу Гујара“ која је објављена на порталу
БН Телевизије 20. августа 2022. године.
А. Дражић
Фото: Ж. Петрас

ОДБРАНИЛА БОЈЕ СРЕМА:
Награђена Татјана Лош
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мухарем баздуљ - ПРВА НАГРАДА ЗА НОВИНАРСКУ РЕПОРТАЖУ
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“
Из шетње Мађарским народним музејом

Наливперо којим је
укинут Варшавски пакт:
Спратови мађарске историје
на пештанском Музејском тргу

Претпостављам да ни већина историчара нема неку посебну асоцијацију на први
јули 1991. Дан насред прве године последње декаде двадесетог века; неко опседнут
енглеском краљевском породицом, можда ће се сетити да је то био тридесети рођен
дан Дијане, принцезе од Велса. Неко опет упућен у Кину и њену повест, можда се
присети седамдесете годишњице утемељења Комунистичке партије Кине. Не ради
се, међутим, о Азији и утемељењу, него о Европи и укидању – тог 1. јула 1991. у Пра
гу је, наиме, официјелно расформиран Варшавски пакт

Б

удимпешта; Ускрс (по грегоријанском Барбарига крај Пуле. Посуђе је израђено
календару). Према прогнози, кише између IV и V ст., а било је похрањено у
није требало да буде ни за лек, но у великом брончаном вједру из VI или VII ст.
оно неко рано поподне кад још није време и захваљујући тому сребро је сачувано од
за ручак, ако се доручковало касно, киша оксидације. Пет великих сребрних тањура
почиње да лије. Добра прилика да се оде различите величине украшено је искуцава
до Мађарског народног музеја односно њем и ниеллом. У средњем медаљону и на
Magyar Nemzeti Muzeum. Волим да поре рубовима налазе се призори Сеусове гозбе
дим Народни музеј Србије са народним и лова, лова на каледонскога вепра итд.
музејима држава успоредивих по броју ста Пет врчева с окомитом ручком украшено је
новника и површини, као и по историјском женским ликовима и биљним мотивима, а
искуству. Мађарска се ту сасвим добро један дионизијским призором. Двије ситуле
украшене су призорима о Хиполиту и
уклапа.
Можда и кључна разлика између ова два Федри, а ваљкаста посуда са стожастим
музеја је што у оном будимпештанском поклопцем приказом женске тоалете.“
нема уметничких слика, кипова и других
Проактивношћу владе Виктора Орбана,
артефаката значајних мађарских и свет односно спремношћу да се плате десетине
ских уметника. То вероватно стоји другде, у милион
 а евра, ти величанствени комади
Национ
 алној галерији или неком сличном сребра завршили су у приземљу импресив
месту. Ово је заправо више нешто што би не зграде на пештанском Музејском тргу.
се могло назвати „историјским музејом“,
Сеусово благо има сопствене одаје, а
односно институција која нуди експонате о остатак сталне поставке простире се на
свим историјским периодама људског два спрата и започиње са каменим добом.
живота на територији данашње Мађарске.
То је она стандардна варијанта подастира
У приземљу је најпре сјајна поставка екс ња археолошких трагова нађених на вла
поната из времена Римског царства, понај ститом територију, а који потичу из времена
прије из колекције фамозног „Сеусовог бла када ништа слично савременим национал
га“.
ним идентификацијама није постојало ни у
Становита енциклопедијска јединица натрухама. Нема тога, међутим, превише.
овако описује дотичне археолошке налазе: Много више пажње је посвећено доласку
„Четрнаест комада раск ошно
украшена сребрнога столног
посуђа из античкога доба назва
нога по римском патрицију Сеусу,
чија се посвета налази у средњем
медаљону једне од посуда. Прет
поставља се да је он благо бјеже
ћи из Рима негдје закопао, али
није сигурно гдје. О томе се споре
Хрватска, Мађарска и Либанон.
Претпоставка о панонском про
стору као локацији блага темељи
се на томе што се на једној посу
ди спомиње језеро Пелсо (латин
ски назив за Балатон); у Хрват
Наливперо Јожефа Антала
ској је претпостављена локација

мађарских племена из азијских степа у
срце Европе, односно њиховим најдубљим
пенетрацијама у ткиво старог континента.
На великим зидним мапама су са станови
тим поносом означени градове и покрајине
до којих су у деветом и десетом веку стиза
ли наводни преци данашњих Мађара.
ад се дође до друге половине Средњег
века, историја Мађара је већ страшно
испреплетена са историјом Срба и
осталих Јужних Славена. Свако мало се
помињу топоними босански, хрватски и
српски, као и ликови из наше историјске и
књижевне баштине, што кулминира поја
вом Јаноша Хуњадија званог Сибињанин
Јанко. Слично се наставља и са временом
Османских освајања. Стога се у овом Музе
ју налази, између осталог, и портрет Мех
мед-паше Соколовића. Цела ова секција
музејске поставке завршава се експонати
ма из времена коначног ослобађања
Мађарске од турске окупације.
Има нешто што на психолошком нивоу
отежава једнократне посете великим музе
јима: кад дођете до најзанимљивијих дело
ва, већ сте преуморни од онога што сте већ
видели. Кад крене епоха Хабсбуршке
монархије, експоната је највише и најзани
мљивији су: од Моцартовог пијанина и кла
вира Франца Листа до целог низа књига и
новина из осамнаестог и деветна
естог века. У периоду између
Аустро-угарске нагодбе из 1867. и
Сарајевског атентата (1914.),
Мађарска пролази кроз својевр
сно златно доба које је овде изу
зетно богато документовано.
ратки двадесети век за
Мађарску није био нарочито
срећан. Можда и зато две
велике просторије са експонати
ма из тог периода јесу натпросеч
но мрачне. Међу експонатима ту
је и плакат на српском језику про
гласа начињеног у Бачу 18. апри
ла 1941. где „витез Vattay Antal“

К
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уверава становништво да ће „мађарска
администрација чувати личну и имовинску
безбедност“ сваког грађанина.
Ипак, ако је судити само по овом музеју,
совјетска окупација је за Мађаре била тра
уматичнија од нацистичке. Након што посе
тилац прегледа артефакте из времена од
1945. до краја осамдесетих, а затим и неко
лицину оних који призивају прве слободне
посткомунистичке изборе, ноге га саме вуку
према вратима на којима пише излаз. А пре
излаза, у висини очију, на белом зиду је
последњи ескпонат Мађарског народног
музеја, институције која чува успомену на
целокупну мађарску историју. Да ли, дакле,
историја Мађарске завршава крајем осам
десетих година прошлог века?
Последњи експонат мађарске историје
врло је тачно и прецизно датиран. Датум је,
дакле, први јул године хиљадудеветстоти
надеведесетипрве. Претпостављам да ни
већина историчара нема неку посебну асо
цијацију на први јули 1991. Дан насред прве
године последње декаде двадесетог века;
неко опседнут енглеском краљевском поро
дицом, можда ће се сетити да је то био
тридесети рођендан Дијане, принцезе од
Велса. Неко опет упућен у Кину и њену
повест, можда се присети седамдесете
годишњице утемељења Комунистичке пар
тије Кине. Не ради се, међутим, о Азији и
утемељењу, него о Европи и укидању – тог
1. јула 1991. у Прагу је, наиме, официјелно
расформиран Варшавски пакт.
Сам експонат је, наиме, једно елегантно
– наливперо. Испод уоквиреног и стаклом
заштићеног наливпера у раскошној дрвеној
кутији је „легенда“ исписана на мађарском
и енглеском језику у којој стоји како је
дотично пенкало направљено од злата и
иридијума, скупа са припадајућом кутијом
на нутрашњости чијег поклопца је уграви
ран грб Краљевине Шпаније, Фелипе Гон
залес, тадашњи шпански премијер, покло
нио првог јула 1991. у Прагу Јожефу Анта
лу, тадашњем председнику Владе Мађар
ске, а да овај њиме потпише документ о
расформиравању Варшавског пакта.
На трагу лоше схваћених Фукујаминих
теза, Гонзалес и Антал су можда помисли
ли да Мађарска и Европа тога дана – изла
зе из историје. Коминике којим је Варшав
ски пакт престао да постоји осим председ
ника Владе Мађарске, потписали су и (пот)
председници односно премијери Албаније,
Бугарске, Пољске, Румуније, Чехословач
ке, ДДР-а и СССР-а. Међународна војна
организација утемељена у мају месецу
1955. једва, дакле, да је напунила 36 годи
на пре него је угашена.
Варшавски пакт био је одговор на осни
вање НАТО савеза шест година пре тога,
односно у априлу 1949. Неко наиван те је
1991. године засигурно помишљао да и
НАТО тешко може да поживи и преживи
још шест година, сада кад је остао без
главног такмаца и разлога за постојање.
Ипак, шест година након што је Варшавски
пакт угашен, НАТО је био на пола пута реи
магинације сврхе властитог постојања у
виду малтене хуманитарне организације,
пошто је доктрина „хуманитарне интервен
ције“ већ била теоретски утемељена, као и
краткорочно имплементирана кроз кампа
њу бомбардовања положаја војних форма
ција босанских Срба и чекао се само повод
да се кроз бомбардовање СР Југославије,
а о „округлој“ и јубиларној годишњици
оснивања овог војног савеза, та доктрина
практично прогласи и за официјелни raison
d’être.
Политичке фигуре какве су били Фелипе
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Сам експонат је, наиме,
једно елегантно – налив
перо. Испод уоквиреног и
стаклом заштићеног
наливпера у раскошној
дрвеној кутији је „леген
да“ исписана на мађар
ском и енглеском језику у
којој стоји како је дотично
пенкало направљено од
злата и иридијума, скупа
са припадајућом кутијом
на унутрашњости чијег
поклопца је угравиран грб
Краљевине Шпаније,
Фелипе Гонзалес, тада
шњи шпански премијер,
поклонио првог јула 1991.
у Прагу Јожефу Анталу,
тадашњем председнику
Владе Мађарске, а да овај
њиме потпише документ о
расформиравању Варшав
ског пакта

Гонзалес и Јожеф Антал незамисливе су
изван хладноратовског контекста. Гонзалес
(рођен 1942.) је био лидер Социјалистичке
радничке партије Шпаније, левичар, дакле,
трећи по реду шпански премијер након кра
ја франкистичке диктатуре. Начин на који је
шпанска транзиција спроведена као и улога
коју су у њој имале леве политичке снаге и
идеје дубински је повезана са тадашњом
расподелом моћи у свету. Јожеф Антал је
био десет година старији од Гонзалеса. Са
очеве стране био је потомак ситног мађар
ског племства, док је са мајчине стране
имао и трагове јеврејског порекла. Био је
активан учесник устанка из 1956, па је
након совјетске интервенције неколико
пута хапшен и затваран. Највећи део соци
јалистичког периода провео је радећи као
библиотекар и историчар медицине. Као
представник Мађарског демократског
форума на преговодима о реформи Устава
крајем осамдесетих година, постаје препо
знатљива фигура у јавности те је као такав
изабран за премијера након првих демо
кратских избора. Здравље му се погоршало
већ почетком мандата те је умро пре него
се његов четворогодишњи мандат и завр
шио (крајем 1993.). Данас се по њему зове
једна од зграда Европског парламента у
Бриселу, а наливперо које је добио на
поклон стоји на почасном – последњем –
месту, крај самог излаза из музејске постав
ке која путника намерника у сат-два-триили-четири спроводи кроз целокупну исто
рију Мађарске и Мађара.
рвог јула прошле године, Република
Словенија је преузела ротирајуће
шестомесечно председавање Европ
ском унијом. Десило се то тачно на триде
сету годишњицу полуфарсичног „десето
дневног рата“ између Територијалне одбра
не Словеније и Југословенске народне
армије, рата који је трајао од 27. јуна до 7.
јула 1991. Нико се није сетио да тог дана
пада и тридесета годишњица гашења Вар
шавског пакта, да се тај војни савез самоу
кинуо тачно три дана након што се држава
на ничијој земљи између Варшавског пакта
и његовог западног такмаца почела у крви
распадати. Берлински зид је пао. Порука на
другом зиду је била јасно исписана, али
мало је, као и увек, било пророка у стању
да је прочитају.

П

(Портал „Око“ РТС, 22. април 2022.)
Фото: РТС
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ССШ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Посета
наставника
из ЕУ
Последње недеље у сеп
тембру ССШ „Бранко Ради
чевић“ у Руми је била дома
ћин за 20 наставника који су
дошли из Грчке, Португала,
Исланда и Белгије у оквиру
пројекта дигиталне спрем
ности за европско учење на
даљину. Реч је о Еразмус+
програму стратешког парт
нерства шест школа из
Србије, Грчке, Португала,
Исланда и Белгије који је
почео у марту прошле годи
не и трајаће две године, а
паралелно се одвија и на
платформи etwinning.

ОПШТИНА РУМА
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ПОЉОПРИВРЕДА

Кише успориле
јесењу бербу
Жетва кукуруза на подручју
општина које покрива Пољо
привредна стручна служба
Рума, а то су Рума, Ириг и
Инђија је почела и први при
носи се бележе у интервалу
од 3,5 до седам тона по хекта
ру.
Просечан принос, за сада,
је око пет тона по хектару, а то
је принос значајно мањи у
односу на период од 2018. до
2020. године. На пример,
2018. године он је износио 10
тона по хектару, а пре две
године девет тона. Прошле
године просечан род је био
шест тона по хектару.
– Kише тренутно ометају
жетвене радове. У септембру
је већ пало преко 100 литара
кише по квадратном метру и

Горан Дробњак

остаје жал што распоред
падавина није био другачији.
Већ су кренуле и припреме за

сетву пшенице. Пре основног
ђубрења и основне обраде
требало би урадити анализу
земљишта на основну плод
ност која је и ове године за
пољопривреднике са терито
рије румске општине бесплат
на, поручује Горан Дробњак,
стручни сарадник у ПСС
Рума.
При основном ђубрењу даје
се целокупна количина фос
фора и калијума, а може да се
примени и део азота. Основна
обрада се изводи у зависно
сти од количине жетвених
остатака и влажности земљи
шта тањирањем или орањем.
– Сетву хлебог зрна би тре
бало завршити до краја окто
бра, каже Горан Дробњак.
С. Џакула

ЗЗ ГРАБОВЦИ
Све партнерске школе
припадају средњем образо
вању, већина њих струков
ном. Главни циљ пројекта је
подизање дигиталних ком
петенција наставника и уче
ник а партнерских школа
увођењем нових алата wеб
2.0, новог софтвера и мето
да који се могу користити за
квалитетно учење на даљи
ну за образовни поступак.
Наставници из партнер
ских школа дочекани су уз
пригодан културно - умет
нички програм у просторија
ма школе где им је дирек
тор Мирко Зрнић пожелео
успешну обуку и пријатан
боравак у Руми.
Почетне активности и
обука су до сада реализо
ване на Исланду и у Белги
ји, сада су тимови настав
ник а боравили у ССШ
„Бранко Радичевић“, а у
свом слободном времену
са домаћинима су били и у
посети Новом Саду и Бео
граду.
Активности су реализова
не у медијатеци школе уз
подршку експерата из при
вреде и Уније послодаваца
Војводине. По овом пројек
ту преостале још две обуке,
једна у Грчкој и друга у Пор
тугалу, а пројек ат ће се
завршити у августу 2023.
године.
С. Џ.

Спремни за почетак
сетве пшенице
Земљорадничка задруга у
Грабовцима има 37 члано
ва који обрађују око 300 хек
тара земље, 250 својих и 50
хектара у закупу. Задругари
гаје највише пшеницу, уљану
репицу и сунцокрет.
И у овом селу је у току уби
рање кукуруза и до сада је
ова култура скинута са око 20
одсто засејаних површина.
– Највећи проблем је била
суша која је узела свој данак
тако да је просечан принос
кукуруза око три тоне по хек
тару. Дакле, готово су препо
ловљени приноси у односу
на прошлу годину која такође
није била идеална, али сва
како била боља од ове, каже
за наше новина Дејан Рахар,
директор
Земљорадничке
задруге у Грабовцима.
Када је реч о уљаној репици
проблем је било прошлогоди
шње сушно лето, потом дуга
јесен, док је киша пала тек
половином октобра, тако да
је уљана репица ушла непри
премљена у зиму.
У пролеће је било мало
падавина, па биљке нису сти
гле да се разгранају а рано је
почела цваст, тако да су при
носи били око две тоне по
хектару.
Сунцокрет је биљка која

подноси сушу тако да су при
носи били од 2,5 до три тоне
по хектару, зависно од парце
ле.
– Нису неки приноси али ће
трошкови бити покривени и
остаће нешто и за нас. Лане
смо имали 3,5 тоне по хек
тару, истиче Рахар и додаје
да су у току припреме за још
један важан посао у пољопри
вреди, а то је сетва пшенице.
Он каже да ће се, у односу
на прошлу годину, мало пове
ћати површине под хлебним
зрном, управо зато што ова
култура избегава могућност
дугог сушног периода, јер се
жање крајем јуна.
– Имали смо и више сунцо
крета засејаног ове године, а
он је добар предусев за пше
ницу. Са нашим кооперанти
ма мислим да ће бити засе
јано око 400 хектара.Све смо
припремили за сетву, семен
ска пшеница је набављена,
дизела је битно да има, а
цена је таква каква је, мало
је основно ђубриво у односу
на претходну годину скупље
и за ту њихову повећану цену
биће и скупља сетва, рекао је
Дејан Рахар.
Оптимални рок за сетву
пшенице је од 5. до 25. окто
бра, али из искуства рата

Дејан Рахар

ра у последњих пар година
боље су пролазили они који
су имали нешто каснију сетву.
Наиме, деси се да октобар
и новембар буду топлији па
биљке нападну инсекти.
– Ове падавине су добро
дошле, али су закасниле за
садашње културе. Међутим,
добро ће припремити земљи
ште за сетву, биће идеално и
за сејалице, наравно ако се
не настави са јаком кишом.
Ове количине које су пале до
сада не шкоде, има још доста
времена и за припрему и за
сетву, истиче Рахар који прву
сетву пшенице, али и јечма
који се прво сеје, очекује
после 10. октобра.
С. Џакула
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МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНЦИЈЕ

Добили средства сви
који су испунили услове
Пројектом повећања енергетске ефи
касности породичних кућа и станова у
румској општини ове године ће бити
обухваћено 440 грађана, односно сви
они који су поднели валидну документа
цију за добијање средстава за суфинан
сирање мере енергетске санације. Да
би се могли исфинансирати сви ови
захтеви на седници Општинског већа
одржаној 29. септембра, донете су две
одлуке. То је одлука о додели беспо
вратних средстава крајњим корисници
ма за спровођење мера енергетске
санације које заједно субвенционишу
Министарство рударства и енергетике Управа за подстицање и унапређење
енергетске ефик асности и Општина
Рума.
По овој основи обезбеђено је укупно
30 милиона динара, 15 надлежно Мини
старство и исто толико румска општина.
Друга је одлука о додели бесповрат
них средстава крајњим корисницима за
спровођење мера енергетске санације
које самостално субвенционише локал
на самоуправа из општинског буџета.
– Издвојили смо додатних 25 милио
на, тако да је са претходних 15 милиона
румска општина ове године обезбедила
укупно 40 милион
 а динара за пројекте
енергетске санације: замену столарије,
уградњу котлова, изолацију фасада...
Обухваћено је укупно 440 грађана, што
је рекордан број, а све њих је за само
две недеље обишла надлежна Комиси

Александра Ћирић

ја, истакла је председница Општине
Александра Ћирић.
Већ од 30. септембра могу да се пот
писују уговори и да крене са заменом
столарије, уградњом котлова, изолаци
јом фасада, уградњом соларних пане
ла...
– Веома смо поносни на све наше
сараднике који су учествовали у овом
програму, а посебно смо задовољни
што смо успели да обухватимо свих 440
пријава за које смо обезбедили и
потребна средства, указала је Алексан
дра Ћирић.
С. Џакула

ЈП „СТАМБЕНО“ РУМА

Спремни за почетак
грејне сезоне
Грејна сезона званично почиње 15.
октобра, а како сазнајемо у ЈП „Стамбе
но“ све припреме за њу су готово при
ведене крају, тако да ће њихов даљин
ски систем грејања спремно дочекати
почетак рада. Завршене су ремонти, а
до почетка октобра и хладне пробе и
систем је напуњен. Планирано је да се
почетком октобра заврши и топловод ка
Дому здравља тако да ће се и у том
делу вршити хладне пробе везане за
сектор котларнице „Солидарност“.
Како сазнајемо од Живана Михајло
вића, руководиоца сектора грејања у
ЈП „Стамбмено“ поручена је и друга
цистерна мазута за котларницу Робна
кућа, тако да ће за ову једину котларни
цу која је остала на мазут, енергената
бити готово до краја новембра. На тај
начин је испуњена и законска обавеза
да се обезбеде резерве мазута за 15
дана.

Радови на новој котларници Центар југ

Нова котларница „Центар југ“ која се
гради преко пута Поште, требало би да
се заврши до половине октобра, одно
сно до почетка грејне сезоне.
У граду има пет котларница које има
ју алтернативу, односно могу користити
и гас и мазут, док котларнице „Тивол“,
„Солидарност“ и нова „Центар југ“ кори
сте само природни гас.
С. Џ.
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ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ
ПЕНЗИОНЕРА РУМА

Пријаве за
пакете помоћи
Општинско удружење пензионера
Рума, на основу инструкција Републич
ког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање за спровођење поступка за
финансирање солидарне помоћи кори
сницима пензија у пакетима са основ
ним животним намирницама и хигијен
ским средствима, отворио је јавни позив
за доделу поменуте помоћи. На овај
позив могу конкурисати само они пензи
онери чији износ пензија није већи
16.884,94 динара. Основни критеријум
за доделу ове хуманитарне помоћи је
висина пензија. При утврђивању ранг
листе предност имају самохрани кори
сници или корисник у вишечланом дома
ћинству у којима је једини извор пензија
која није већа од 16.884,94 динара, као и
навршене године живота, а предност
имају старији корисници. Потребно је да
се за пријављивање донесе последњи
чек од пензије и лична карта на увид, а
пријавни образац се добија у ОУП. При
јаве се могу предати у седишту Општин
ског удружења пензионера Рума, Улица
Вељка Дугошевића 142 у времену од 9
до 12 часова, а рок за пријаве је 21.
октобар. Пензионери који испуњавају
услове своје пријаве могу поднети и у
месним одборима удружења у оним
селима где постоје. Јавни позив је отво
рен до 21. октобра

Почео попис
Попис становништва је почео 1. и тра
јаће до краја октобра. У румској општи
ни овај важан посао ће реализовати 88
пописивача са којима су потписани уго
вори. Ови пописивачи су изабрани јер су
постигли најбоље резултате на обуци и
тестирању, односно, освојили су најве
ћи број бодова. Представници Пописне
комисије су после потписивања уговора
пописивачима предали легитимације,
пописни материјал, лаптопове и паке
те дезинфекционих средстава. Потом
су пописивачи обишли пописне кругове
за које су задужени заједно са својим
инструкторима.Попис
становништва,
домаћинстава и станова се спроводи у
периоду од 1. до 31. октобра у складу са
Законом о попису становништва, дома
ћинстава и станова. Први попис станов
ништва у Србији је извршен 1834. годи
не. Између два светска рата су извршена
два пописа становништва, док је после
Другог светског рата попис вршен 1948.
године, као „скраћени попис“, а после
1961. године се врши на сваких десет
година. Финансијска средства за овај
попис су обезбедили заједно Република
Србија и Европска унија. Помоћ је део
пројекта ЕУ за развој статистике у Србији
чија је укупна вредност 29 милиона евра,
од чега је ЕУ обезбедила 20 милиона
евра.
С. Џ.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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Како је градска администрација у другој половини XIX века
уређивала свакодневни живот Митровчана и Сремаца? (15)

Како је у Гргуревцима
заказивана јавна продаја
разноврсног вина

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

О

глас Градског поглаварства
број 121 од 21. марта 1884.
године односи се на продају
вина на подручју Гргуреваца, где
ће се од 16. марта и сваке наредне
недеље на јавној лицитацији при
општинском уреду у овом месту за
„готов новац“ вршити продаја укуп
но 500 до 600 акова белог вина и
шилера (црвеног розе вина) по
количинама које желе купци.
„Оглас којим се од свеобћег зна
ња ставља да ће се у подручију
политичне обћине Грегуревци од
16. овог мјесеца почетши, те сва
ке идуће недеље у 2 сата по подне
код обћинског уреда у Грегуревци
путем јавне дражбе 500 до 600
акова разновтстног вина белог и
шилера на веће и мање квантуме
по жељи купаца, за готов новац
продавати, што се до знања про
глашује.“
Објава број 150 од 30. марта
1884. године односи се на новаче
ње (регрутацију) војних обвезника
на подручју Митровице. Позивају
се сви обвезници рођени ове или
претходне две године да 3. априла
1884. године у 7 сату ујутру дођу у

Објава на молбу месара Симе Волфа

двориште магистрата уредно обу
чени, обријани и окупани како би
добили даље инструкције“
„Сад у четвртак у 8 сати из
јутра предузеће се новачење вој
нички обвезника код овога града.
Сви ове године, лане и преклане
пописани и о том већ обавешћени
младићи имаду се у четвртак 3.
априла у 7 сати изјутра у двори
шту магистрата чисто обучени,
обријани и са опраним телом
нефаљено даљне одредбе очеки
вати“
Оглас број 170 од 13. марта 1884.
године указује на појаву да поједи
ни грађани своје отпатке и ђубре
уместо на своје ђубриште бацају у
канал који је ископан о трошку
општине. Примећено је такође да
многи просипају цеђ поред капије
па се она излива на сокак и омета
пролазнике. Ове појаве се строго
забрањују уз претњу новчаним
казнама.
„Опазило се да млоги испред
кућа очишћено ђубре место на
свој ђубрењак у јендек, који је ско
ро о обштинском трошку изпред
кућа ископан сачишћавају, а млоги

цеђ код своје капије просипа који
се на сокак излије те пролазећи
народ преко њега гази. То се
строго забрањује и ко се усуди
против ове забране то чинити
бити ће новчаном глобом од 5 до
10 форинти кажњен“
Објави број 178 из априла
1884. године даје се до зна
ња да је код месара Симе
Волфа утврђена цена говеђег меса
од 44 новчанице за један килограм.
„На молбу овдашњег месара
Симе Волфа даје се до обћег зна
ња да је код њега циена 1. кило
грама говеђег меса за мјесец мај
ове године на 44 новч. установље
на.“
У Огласу број 183 из априла
1884. године најављује се вежба
гађања из ватреног оружја на
„Легету“ па се становништво упозо
рава да се не креће овим подруч
јем.:
„25. травња ове године одпоче
ће се пуцање у нишан у „Легету“
по овдашњи домобрани, што се у
овом подручју ради избегнућа
погибељи – свестраног знања
проглашује.“
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БОГДАН БОГДАНОВИЋ - КТИТОР ЈУГОСЛОВЕНСКОГ СЕЋАЊА НА РАТНЕ ЖРТВЕ

Човек који нам је изградио
храм једне тужне успомене

Треба да се запитамо шта је нама данас Спомен - гробље и шта после толике вре
менске дистанце знамо о страшним ратним догађајима које парк обележава. Богда
новић је био уметник који је прилагодио људе природи и оставио нам парк којим
можемо да се поносимо, као и сваки уметник, оставио је да тумачимо његово дело.
Хвала му

А

рхитектура је као и свака уметност,
узвишена. У својој основи она трага
за лепим, за симболима, меша
облике и боје. Ипак, мали је број оних који
архитекту сматра уметником. Архитекта
често бива виђен као неимар, главни мај
стор, неко ко се у посао не разуме као
зидар. Мале, симпатичне, апсурдне ситу
ације. Али архитекта је аутономно умет
ничко биће које даје свој одраз у делу и
оставља његовом конзументу да га тума
чи и обликује према свом оку. Зато је ова
прича о архитекти Богдану Богдановићу,
који је пројектовао митровачко Спомен гробље.
Случај је хтео да се стогодишњица
рођења Богдана Богдановића поклопи са
осамдесетогодишњицом злочина на Спо
мен - гробљу које је пројектовао, а потре
фило се да је двадесет година напунио
20. августа, у време када је усташки пре
ки суд у Срему почео своју „експедицију“.
Сам Богдановић је робијао током окупа
ције што је на њега оставило снажан ути
сак, за који се може рећи да је утицао на
његово целокупно дело. Богдан Богдано
вић је био ктитор југословенског сећања
на ратне жртве и подарио нам је Спомен
- гробље, место среће и живота настало
на тужним догађајима. Цитираћемо госпо
ђу Марију Маркс која је поводом обележа
вања осамдесет година страдања на
Спомен - гробљу почетком септембра,
рекла једну просту, али једину истину о
том злочину и самом рату: „Ко је прежи
вео, преживео је – ко није, није“.
Претпоставимо из данашње перспекти
ве да је Богдановић послератни човек
имао осећај за обнову, сећање и тугу за
онима који су страдали и личну, интимну
победу што је остао жив. Пројектовао је
спомен обележја и паркове у Косовској
Митровици, Мостару, Јасеновцу, Прилепу,
Крушевцу, Лесковцу. Посебност његовог
уметничког дела је у композицији спомен
комплекса, који има предност над самим
спомеником. Богдан Богдановић је на
стратишта долазио, ту је боравио, желео
је да осети простор. Испитивао је форму,
облике, карактеристике, природу. Питао
се шта је оно што ће достојно да обележи
страдање, а шта ће славити живот. Зато
се служио природом као највећим споме
ником живота.
Градња сремскомитровачког Мемори
јалног комплекса „Спомен - гробље“ је
текла у неколико фаза и почела је 1959.
године, а дефинитивно се сматра завр

Богдан Богдановић
(фото: Википедија)

Богдановић је бирао мате
ријале, облике и симболе
који су карактеристични за
овај простор, зато је кори
стио црвену опеку, камен
и земљу, материјала који
су карактеристични за
Срем и који су коришћени
за градњу насеља на про
стору данашње Митрови
це од најранијег периода
шеним 1981. У међувремену су се сваке
године достојно обележавао тужни август
и крвави септембар, а комплекс је обила
зио и председник Јосип Броз Тито. Наши
мало старији суграђани се сећају када су
ту долазили као пионири и омладинци,
учени да се ту догодио страшан злочин и
да им је то сада дато као парк где ће
радост живота славити страдале. Данас
не можемо да замислимо овај парк без
густих шумарака, а у настајању била је то
гола пољана. У време злочина, 1942. дру
ге овде је била једна мочварна површина,
Мајурска бара наслоњена на Православ
но гробље. Ту је била и где која башта
или воћњак околног живља.
Прва ексхумација извршена је одмах по
завршетку рата о чему говори страшна
слика уцвељених жена које исплаканим
очима траже своје миле. Међутим,

мочварна вода и живи креч учинили су
своје. Само је пар стотина идентификова
но, па је већина страдалих и даље испод
зелене оазе. Бара је исушена, али је Бог
дан Богдановић испратио форму коју је
природа исцртала. То му је дало сјајну
прилику пространи парк и дистанцу изме
ђу важних тачака на обележју. Према све
дочењу стручњака, сам комплекс је почи
њао у некадашњој улици Алеја хероја,
обелиском који је представљао својевр
стан улаз у парк. Пространост парка и
дужина путање којом мора да се прође,
остављају могућност дужег задржавања у
парку чиме се одаје пијетет жртвама.
арком доминира урна, која је пресе
чена на пола. Симболично се овим
наглашава да је нешто насилно
прекинуто. Страдалима је прекинут живот,
али недостојним начином прекинут им је
и мир смрти. Централни део представља
ју хумке и споменик који представља све
тилиште. Над сваком хумком стоји пла
мен сачињен од бронзе. Када кренете
према централној плочи на којој су испи
сане речи Добрице Ћосића, ви силазите и
полако идете све ниже. Управо је овај део
удубљен и нижи у односу на остатак како
би се изазвао тај осећај силаска у јаму.
Богдановић је бирао материјале, облике и
симболе који су карактеристични за овај
простор, зато је користио црвену опеку,
камен и земљу, материјала који су карак
теристични за Срем и који су коришћени
за градњу насеља на простору данашње
Митровице од најранијег периода. Испред
светилишта налази се лавиринт од зеле
ног ниског растиња, који поново треба да
направи препреку како би се пролазник
дуже задржао. Наводи се да је на том
месту првобитно била музеј, који је укло
њен и направљен је садашњи у стилу
сремске куће са тремом, где ће од следе
ће године поново бити стална поставка,
баш како се мало старији суграђани сећа
ју. Накнадно је комплекс обогаћен и Пар
ком република, па зато имамо груписане
дивне врсте дрвећа, које представљају
бившу нам домовину.
Треба да се запитамо шта је нама
данас Спомен - гробље и шта после толи
ке временске дистанце знамо о страшним
ратним догађајима које парк обележава.
Богдановић је био уметник који је прила
годио људе природи и оставио нам парк
којим можемо да се поносимо, као и сва
ки уметник, оставио је да тумачимо њего
во дело. Хвала му.
Читанка

П
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ЈЕЛЕНА (МАРА) КЋЕР ДЕСПОТА ЛАЗАРА БРАНКОВИЋА
И СУПРУГА БОСАНСКОГ КРАЉА СТЈЕПАНА

Последња деспотица Смедерева
и босанска краљица
Ј

елена, у Смедереву звана
Јелача, била је кћер
деспота Лазара Бранкови
ћа и Јелене Палеолог. Претпо
ставља се да је Јелена била
њихово прворођено дете.
Године 1459, како стоји у
српским летописима, „удаде
деспотица Јелена кћер своју
Јелену, за кнеза Стјепана,
сина Томаша, краља босанско
га“.
Удаја Јеленина, требало је
да буде спас српске државе,
која је након смрти њеног оца,
деспота Лазара, била на изу
зетно климавим ногама. Тада
ће српски и босански велика
ши пожелети да споје деспото
вину са босанском краљеви
ном. Јелена ће се удати за
босанског краљевића са свега
12 година. Преговоре о склапа
њу овог брака, водио је Ради
вој, брат краља Томаша и Сте
фан Ратковић, велики српски
војвода. По овом споразуму
краљевић би, одмах по женид
би постао српски деспот.
Муж младе Јелене, већ 21.
марта, узео је власт у своје
руке. Међутим, кратко је траја
ла његова владавина. 20. јуна
српску деспотовину задесиће
коначна пропаст. Султанова
војска, како истиче Вукићевић,
„појавила се по Видовдану
испред смедеревских зидина и
кула, и славни град Смедерево
који је раније издржавао онако
јаке опсаде, сад је пао Турци
ма у руке без икакве борбе.
Изашли су безбедно из Смеде
рева Томашевић, стриц му
Радивоје, жена му млада Јела
деспотова унука и последња
деспотица Смедерева, с мај
ком Јеленом. Томашевић и
Јелена, присељени, одлазе на
двор у Босну“.
Године 1461. 10. јула, умро
је краљ Босне, након чека је
Стеван преузео титулу. Тако је
унука деспота Ђурађа Бранко
вића, постала босанска кра
љиц а, тачн ије пос ледњ а
босанска краљица. Према
неким изворима, када је поста
ла краљица, Јелена је проме
нила име, поставши Марија
(Мара). Међутим, многи исто
ричари, почевши од Руварца,
не слажу се са овом тезом.
Руварац тврди „да су српски

Пише: др Снежана Булат

Руварац тврди „да су српски љетописи погрешили,
називајући кћер Лазареву удату за краљевића, и од
године 1461. краља босанскога Стјепана, Јелена (Јела
ча), помијешавши кћер са матером, која се звала Јеле
на ... но из других и бољих извора зна се, да се најста
рија кћи деспота Лазара, потоња и пошљедња краљица
босанска од крштења свога звала Марија (Мара) и да
није тек послије, пошто јој се муж Стјепан венчао, кра
љевство примила име Марија“
љетописи погрешили, назива
јући кћер Лазареву удату за
краљевића, и од године 1461.
краља босанскога Стјепана,
Јелена (Јелача), помијешавши
кћер са матером, која се звала
Јелена ... но из других и бољих
извора зна се, да се најстарија
кћи деспота Лазара, потоња и
пошљедња краљица босанска
од крштења свога звала Мари
ја (Мара) и да није тек послије,
пошто јој се муж Стјепан вен
чао, краљевство примила име
Марија“.
Краљ и краљица су живели
на двору у Бобовцу, и у том
граду су добили двоје деце.

Према записима бискупа Анге
ла Масарелија, краљица Мара
је са Стјепаном Томашевићем
имала двоје неименоване
деце. Но, срећа њихова, била
је кратког века.
Због Османлија, Јелена је
изгубила дедино Смедерево.
Нови налети Турака и осваја
ња босанске државе, задаће
њеном нежном срцу нове удар
це. Година 1463. била је кључ
на за живот шеснаестогоди
шње краљице. У страховитом
налету османских трупа, за
неколико дана нестала је сред
њовековна босанска држава, а
Јеленин муж, изгубио је главу.

Краљев случај послужио је као
свирепа опомена другима.
Према Ћоровићу „Ашик-паша,
турски хроничар, изрично
каже, да је султан рекао: ’Ако
неке градове дамо овом кра
љу, извор за рат остаће!‛ И с
тога је издао наредбу да одсе
ку главу и њему, као и краљеву
стрицу Радивоју, који је с њим
заједно, од Смедерева, водио
политику нелојалну према сул
тану. Предање каже, да је вер
ски поглавица и пратилац сул
танов дао Мехмеду и савет и
образложење за такав посту
пак упозоривши га, да не треба
дозволити да га два пута уједе
иста змија. С краљем заједно
Турци су заробили и двоје
Томашеве деце од друге жене,
Сигисмунда и Катарину, и њих
је султан одвео са собом“.
ланови владарске поро
дице Котроманића и
босанских феудалних
породица покушавали су да
спас пронађу у приморским
градовима, међу којима је
Дубровник заузео прво место.
Успела је млада Јелена, по
други пут да преживи осман
лијске нападе. Веће, дозвоља
ва Мари да се склони на неко
од дубровачких острва истичу
ћи како ће „разговарати са
њом о неким битним питањи
ма како за њих тако и за кра
љицу“. Претпоставља се да су
се битна питања односила
управо на куповину драгоце
них реликвија светог Луке, које
је дванаестогодишња Јелена,
након пада Ђурђевог Смеде
рева, пренела у Босну. Угарски
краљ за реликвије нуди Јеле
ни три или четири града у
Угарској. Ипак, реликвије напо
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Краљ Стјепан Томашевић

слетку добијају Млечани.
Орбин оставља интересант
не податке о Мариној судбини,
након пада Босне. Наим
 е, кра
љицу је приликом бега заро
био хрватски бан Павао Спе
ранчић. „Стефанова жeна
Марија, кћи другог деспота
Србијe Лазара, поневши са
собом много блага, повукла се
у Далмацију, но на путу је ухва
тио славонски бан Павле. Овај
је вероломно бацио у тамницу,
отео јој све што је са собом
носила и већ се спремао да је
преда Мехмеду. Међутим,
Мехмед је, по праведном суду
божјем, упутио своје људе да
опустоше Павлову земљу, тако
да је Павле био приморан да
изиђе са својим људима на
бојно поље. Том приликом
Марија је побегла из тамнице и
кренула у Приморје. Одатле је
на једној лађи коју јој је ставио
на располагање дубровачки
сенат отпловила у Истру, а из
Истре је наставила својој мај
ци у Угарску“.
Одговоре на питање, шта је
даље било са Јеленом, нуди
Политичка историја Царигра
да од 1391. до 1578. године,
која казује да је султан Мехмед
босанску краљицу Мару заро
био и одвео у Цариград. Пре
ма истом извору, краљица је
тамо имала тетку Мару Бран
ковић, којој је султан уступио у
баштину село Јежево у обла
сти Сера. „Њој се у Јежеву још
1469. године, након дугог лута
ња широм европских држава,
придружила сестра Катарина
Бранковић, жена грофа Урлиха
Цељског“. Даље, Теодор Спан
доунес за босанску краљицу
каже да
„је заробљена и

касније дата за жену једном
спахијском старјешини“.
Ипак, Руварац примећује „да
цар Мехмед није 1463. ухватио
краљицу Мару и одвео са
собом у Цариград, нити ју је
преудао за свог дворанина,
већ је она сама послије године
1466. отишла са запада под
окриље турског цара Мехмеда
Другог и живела са својим тет
кама, с царицом Маром и Кан
такузином до своје смрти, која
се догодила послије год. 1476“.
Живот са теткама није био
мед и млеко. Делује готово
нестварно, али Јелена је пра
вила невиђене циркусе. Како
Ређеп истиче, Мара је у перио
ду 1475./1476. ‘опала’ (оцрни
ла) своју тетку Катарину Канта
кузину, цељску грофицу, чиме
је ова пала у немилост султа
ну. Шта је конкретно рекла и
због чега ју је тужила султану
не зна се. Познато је само да је
Катарина завршила у затвору.
Зар да стрпа тетку у затвор?
Јелена (Мара) је очигледно
била итекако поштована и ува
жавана од стране султана.
Али, не можемо чудом да се
начудимо. Откуда сад то?
ије ово једини скандал
који је Јелена изазвала.
Нак он смрти царице
Маре 1487. и Катарине 1490.
године, босанска краљица је
добила у наследство, према
шеријатском праву, њихову
имовину. Доспеће Јелена и на
суд, и захтеваће Катаринину и
Марину имовину, па чак и ону
која је била завештана Хилан
дару. Тако је коначно постала
зла жена и у очима калуђера.
Интересантно је Упутство из
1485. године дато Дубровач
ким поклисарима који су ишли
на Порту у којем им се поручу
је: „Ако вас од стране босанске
краљице или од стране других
упитају за оно што уобичавамо
дати као милост светог Михаи
ла у Јерусалиму, рећи ћете да
о томе немате никакав налог и
ко има да тражи нека дође у
Дубровник“. А, султан босан
ску краљицу и даље штити...
Иронија живота... У турским
нападима Јелена је тако пуно
изгубила. Сетимо се деде Ђур
ђа, бабе Јерине, оца Лазара,
мајке Јелене, а најпре сиротог
мужа, Стјепана. Но, Јелена ће
ипак, свој спас наћи управо у
Османском царству, царству
које ће јој бити главни осло
нац, до конца живота.

Н

У следећем броју:
Катарина Косача,
жена босанског краља
Стјепана Томаша

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.
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Велико интересовање
публике у Пећинцима

Детаљ са промоције

Пред више стотина посети
лаца у пећиначком Културном
центру 30. септембра одр
жана је свечана промоција
првог романа двадесетосмо
годишњег мастер - историчара
Ивана Гмизића из Карловчића
под називом „Битка“.
Орган из атор и
књиж евн и
вечери која је одржана у окви
ру петог по реду Сајма културе
младих на селу били су Кул
турни центар и Народна
библиотека у Пећинцима, под
покровитељством Министар
ства културе и информисања
Републике Србије и Општине
Пећинци.
Узимајући у обзир чињеницу
да је ауторов хоби свирање
хармонике, свечана промоција
започела је изведбом полазни
ка Студија за музичку едукаци
ју и образовање КЦП и ванред
ног ученик а Музичке школе
„Петар Кранчевић“ у Сремској

Митровици Милоша Станкови
ћа из Пећинаца.
Директорка Народне библи
отеке у Пећинцима Невена
Наић уручила је Ивану Гмизи
ћу почасну чланску карт у
библиотеке и истакла да је
издавањем ове књиге Гмизић
постао још један у низу младих
завичајних писаца на терито
рији општине Пећинци.
Аутор је у разговору са
модератором промоције Сло
боданом Станковићем говорио
о томе колико је био тежак пут
да се изда његов први роман,
али и о ономе што тренутно
ради када је писање у питању.
Иван Гмизић ради на посло
вима дигитализације архивске
документације у Архиву Југо
славије у Београду. Посебно је
активан у сфери спорта, те је
тако тренер, капитен и играч у
Фудбалском клубу „Ловац“ у
Карловчићу.

ГАЛЕРИЈА „МИРА БРТКА“

Изложба
светлећих објеката
У Галерији „Мира Бртк а“
Центра за културу Стара
Пазова у уторак, 27. септем
бра постављена је нова изло
жба радова академске умет
нице Анастасије Ћирак из
Старе Пазове. Под називом
„Извориште“ Анастасија је
публици приредила врло спе
цифичну изложбу светлећих
објеката који кроз ситне тач
кице и кругове бацају разли
читу светлост. Оно што је
дало посебну драж је отвара
ње изложбе у мраку где је
дошло до изражаја 7 објеката
али и видео пројекција вели
ког круга у ком кружи вода,

представљајући непрекидни
цикличан ток.
Академски сликар Марјан
Каравла који је отворио изло
жбу, истакао је да је Галерија
доста пута већ сарађивала са
Анастасијиним ликовним ате
љеом и да је право време да
се уметница прикаже у само
сталној изложби.
Најновију изложбу „Извори
ште“ посетиоци могу погледа
ти до 23. октобра и доживети
необичну врсту уметности,
поготово у вечерњим сатима
када ће Галерија бити у мра
ку.
З. К.
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У РАКОВЦУ ОДРЖАН 12. ФЕСТИВАЛ ХРАНЕ

„Ал‘ се некад добро јело баш!“

Биљана Јанковић у обиласку штандова

Општина Беочин има чиме да се поноси јер међу суграђанима имамо људе који се
на најбољи начин окупљају око идеје афирмације локалних вредности, традиције и
хуманих циљева, изјавила је председница Општине Беочин Биљана Јанковић
Да је Раковац место људи
великог срца, вредних жена и
добрих домаћина показала је
најб ољ е
атм осф ер а
на
фестивалу хране „Ал’ се
некад добро јело баш!“ који је
12. пут одржан у суботу, 1.
октобра, у организацији удру
жења жена “Горска ружа” из
Раковца.
Председница општине Бео
чин Биљана Јанковић отвори
ла је ову манифестацију која
је и ове године окупила број
не
изл агач е,
пријатељ е
фестивала, мештане и посе
тиоце око шарених штандова,
богато сервираних столова и
оно најважније, око идеје
хуманости и препознавања
вредности и успеха деце из
Раковца.
– Задовољство је бити део
фестивала са традицијом
одржавања дужом од децени
је. Општина Беочин има чиме
да се поноси јер међу сугра
ђанима имамо људе који се
на најбољи начин окупљају
око идеје афирмације локал
них вредности, традиције и
хуманих циљева. Управо су
они наш најбољи бренд и

искрени промотери општине
Беочин које ћемо кроз рад
њихових удружења наставити
да подржавамо, истакла је
председница општине Беочин
Биљана Јанковић.
У излагачком делу фести
вала учествовало је двадесе
так удружења жена од којих
су уз вредне и креативне

жене из наше општине стале
и жене из Руме, Буковца, Бер
касова, Бешенова, Шимано
ваца, Кузмина, Старог Леца,
Куцуре и Јаска.
Поред колача, посластица
и финих деликатеса нацио
налне кухиње, запажени су
били и штандови локалних
уметника и произвођача руко

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

творина као и штанд са скулп
турама и излагачким програ
мом раковачког удружења
„Бели Мајдан“ и љубитеља и
познаваоца гљива Фрушке
горе.
У
култ урн о– ум етн ичк ом
програму фестивала учество
вала су деца из црквеног хора
„Свети Василије“ са својом
наставницом Евгенијом Којић,
локални тамбурашки састави
и деца Основне школе „Јован
Грчић Миленко“ са наставни
цом ликовног Весном Мијин
која су у оквиру ликовне ради
онице вредно цртала и слика
ла у просторијама раковачког
Дома културе.
Идеју хуманитарног карак
тера фестивала најбоље је
представил а председница
удружења „Горска ружа“ из
Рак овца и организаторк а
фестивала Тања Ајети, која је
уручила награде подршке
родитељима деце из Раковца
која остварују врхунске спорт
ске резултате и уз велики
труд и залагање својих поро
дица нижу успехе.
Ј. В.
Фото: Општина Беочин
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ШАТРИНЦИ

Одржана 16. Гушчијада

Гушчијада у Шатринцима

Шатринци су мало село, али су позна
ти по узгоју гусака, па је овој пернатој
животињи посвећена и њихова манифе
стација.
Реч је о „Гушчијади“ која је 1. октобра
по 16. пут одржана у Шатринцима.
Организаторе, МЗ Шатринци и Тури
стичку организацију Ириг, као и покрови
теља, а то је Општина Ириг, послужило
је лепо време које је трајало таман док
су уручене награде учесницима манифе
стације.
„Гушчијаду“ је отворио Миодраг Бебић,
заменик председника Општине. Наиме,
управо локална самоуправа и подржа
ва и труди се да свако село у иришкој
општини има неку манифестацију по
којој ће бити препознатљиво, како би

се око те манифестације ангажовали
мештани, али код њих у госте дошли и
представници других средина.
У кувању гушчијег паприкаша такмичи
ло се осам екипа, а најбољи паприкаш
су припремили чланови Добровољног
ватрогасног друштва из Марадика.
Деца су била ангажована у припреми
свог дела програма, а то је дечији базар
, али и маскенбал. И они су имали госте,
вршњаке из подручних одељења из Кру
шедола и Нерадина.
У програму су учествовала и културно
уметничка друштва из Марадика, Ири
га и Шатринаца, а свој штанд су имале
и жене из иришког актива. Наравно, на
штанду се традиционално продавала и
гушчија маст коју многи користе управо

у време које нам долази, за лечење пре
хлада.
– И даље ћемо се трудити да се ова
манифестација у част гуске, по којима је
наше село познато, одржава. Приметно
је и да се повећава број гусака које се
гаје у селу, чему је мислим допринела
и ова манифестација. Дакле њено одр
жавање има позитиван ефекат, гуске
има готово свака кућа, а њихов узгој се
исплати, каже Јаника Такач, председник
Савета МЗ Шатринци.
После званичног дела, учесници и
гости су наставили дружење у сали, уз
гушчији паприкаш и музику Тамбурашког
оркестра „Ладан шприцер“ из Голубина
ца. 
С. Џакула
Фото: М. Такач

СМОТРА ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Прва награда Душку Стефановићу
У уторак, 27. септембра је
у Галерији „Лазар Возаре
вић“
одрж ан а
Смот ра
ликовн ог
ствар ал аш тва
аматера Сремске Митрови
це. Поред награђених радо
ва, саопштено је и ко се
пласирао на зонску смотру.
Организација је и ове годи
не припала Установи за
неговање културе „Срем“.
– Ове године је прија
вљен је 21 аутор са 36
дела. Жири у саставу Татја
на Марељ Зечевић, Марија
Вуруна и Милан Кардаш,
имали су веома тежак зада
так да одаберу радове који
ће ићи даље, на Зонску
смотру која ће се одржати у
Инђији 16. октобра, рекла
је Мирослава Илијић, в. д.
директора Установе за
неговање културе „Срем”.

На Зонску смотру је упу
ћен 21 рад митровачких
уметника.
– Што се квалитета тиче,
он се некако подразумева.
Ми заиста имамо одличну
аматерску, уметничку сце
ну и надам се добрим
резултатима са даљих так
мичења, изјавила је Марија
Вуруна, члан селекторске
комисије смотре.
Прву награду на 19. Смо
три ликовног стваралаштва
аматера Сремске Митрови
це је добио Душко Стефа
новић са својом скулпту
ром „Долази зима“. Другу
награду жири је доделио
Срећку Радуловићу за дело
„Светлост“ и трећу награду
Јованки Јејини за дело
„Испод плаветнила“.
– Почео сам као дечак да

Душко Стефановић

се бавим ручним радом,
кроз играње. Последњих
двадесетак година радим
мало интензивније и редо
ван сам учесник на овој
манифестацији. То је једна
од ретких прилика, за нас
аматере, да покажемо шта

радимо. Направим десет
до петнаест фигура годи
шње, а ако је мој избор
потврђен на овај начин,
онда ми је то додатно задо
вољс тво.
Победн ичк а
скулпт ур а
предс тав ља
Херцеговца са нарамком
дрва, који се са коњем вра
ћа са планине. То је мотив
са фотографије коју је
направио мој нећак у Неве
сињу. Ја сам то изабрао,
између осталог, због тога
што сам погодио корак тог
човека, из којег се може
видети да је он највећи део
живота ходао по камени
тим стазама, објаснио је
Душко Стефановић.
Свечаност је употпуњен
пригодним културно – умет
ничким програмом. А. Д.
Фото: Б. Т.
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Обележен
Светски дан срца
Поводом Светског дана срца који је
установљен 2000. године, Црвени Крст
Стара Пазова у сарадњи са Домом
здравља „Др Јован Јовановић Змај“
организовао је у четвртак, 29. септем
бра акцију бесплатне контроле шећера
у крви, притиска али и консултацију гра
ђана са доктором овог Дома здравља.
Ове године Светски дан срца обележа
ва се под слоганом: „Свим срцем за сва
срца“, а има за циљ да истакне важност
глобалног покрета у превенцији боле
сти срца и крвних судова. Поред поме
нутих активности, грађани су послед
њег четвртка у месецу имали прилику и
да дају крв на редовно организованој
акцији. Већина кардиоваскуларних
болести узрокована је факторима ризи
ка који се могу контролисати, лечити
или модификовати и управо због тога је
важно едуковати становништво о пре
познавању фактора ризика који доводе
до болести. Сви суграђани добили су
адекватне савете и неопходне препору
ке, у зависности од самих резултата.
Организатори акције кажу да су задо
вољни одзивом грађана на ову, али и
друге које реализују, посебно истичући
чињеницу колико су грађани општине
Стара Пазова хумани и колико брину о
свом здрављу.

СУРДУК

ДРУШТВО
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Добијено 3.600
вакцина против грипа

Дистрибуција вакцина против грипа
почела је 27. септембра и завршена је
до почетка октобра. У Србију је стигло
373.360 доза четворовалентне вакцине
против грипа, у складу са планом Инсти
тута за јавно здравље Батут.
Реч је о вакцинама произвођача
„Санофи Пастер“ а почела је и дистри
буција 22.640 доза вакцина против грипа
Института за вирусологију, вакцине и
серуме „Торлак“ у Београду.
Набавку вакцина је спровео Републич
ки завод за здравствено осигурање, а
вакцине против грипа су стигле до свих
здравствених установа.
Вакцинација против грипа ће се спро
водити на вакциналним пунктовима у
домовима здравља који су надлежни за
спровођење имунизације.
Како сазнајемо од директора Дома
здравља Рума др Зорана Славујевића,

ова здравствена истанова је добила
3.600 вакцина. Они који су заинтересо
вани да приме вакцину прво се морају
обратити својим изабраним лекарима.
Вакцинација против сезонског грипа је у
румском Дому здравља почела 3. окто
бра.
Ко би обавезно требало да прими вак
цину? Вакцину против сезонског грипа
обавезно треба да приме хронични
болесници, особе старије од 65 година,
труднице и здравствени радници. По
епидемиолошким индикацијама вакци
нација се спроводи и код лица смеште
них и запослених у геронтолошким цен
трима и социјално - здравственим уста
новама.
Најбоље је вакцинисати се око месец
дана пре него што се уобичајено поја
вљује вирус грипа у циркулацији.
С. Џакула

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА

Усвојен финансијски
извештај

Споменик борцима
и жртвама фашизма

Седница Удружења за дистрибуцију гаса

Уз минут ћутања али и интонирање
химне, споменик Сурдучким борцима и
жртвама фашизма у периоду од 1941.
до 1945. године данас су свечано откри
ли представници општине Стара Пазо
ва, у присуству више десетина грађана.
Својим присуством овај важан дан за
Сурдучане увеличали су припадници
Војске републике Србије, као и пред
ставници СУБНОР-а Србије и Војводи
не и месних удружења из Срема. Поди
зање и откривање овог споменик а
помогле су Месне Заједнице, представ
ници СУБНОР-а Подунавље, као и
општина Стара Пазова.
З. К.

Сремска Митровица је била домаћин
седнице редовне Скупштине Удружења
за дистрибуцију природног гаса. Удруже
ње чини 27 предузећа из јавног и приват
ног сектора. Стручно удружење за
дистрибуцију природног гаса основано је
2011. године а тренутно га чини 27 члани
ца из целе Србије са тенденцијом пове
ћања броја чланова. Седиште удружења
је у Новом Саду, али су се чланови оку
пили у Сремској Митровици, где је у име
Удружења домаћин била директорка ЈП
„Срем-гас“ Сремска Митровица, Даница
Недић, иначе актуелна председница
Скупштине.
На дневном реду је било усвајање
Извештаја о раду Удружења, а извести
лац је био потпредсесдник Управног
одбора, као и Извештај Надзорног одбо
ра. Чланови су једногласно усвојили оба
извештаја. Усвојен је и финансијски

извештај и завршни рачун за 2020. и
2021. годину јер се Скупштина није
састајала због епидемиолошке ситуаци
је.
– С обзиром на велике промене у прав
ној регулативи које су се у протеклом
периоду дешавале на тржишту гаса, као
и на глобалну неизвесност када је у пита
њу тржиште гаса све чланице сусрећу се
са разним проблеми који се много лакше
решавају кроз деловање и рад Удруже
ња, заузимањем заједничких ставова и
заједничким одлучивањем. Удружење
ради на остваривању сарадње са надле
жним институцијама како би се свакој
чланици олакшало пословање и у томе је
веома успешно, рекла је Даница Недић.
Усвојени су и планови за 2022. годину,
а конструктивна дискусија допринела је у
отварању нових важних тема које ће уна
предити рад Удружења.
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ГИРЕВОЈ СПОРТ: ПРВЕНСТВО БАЛКАНА И КУП СРБИЈЕ

Пећинчанима осам медаља

Учесници Балканијаде у гиревој спорту

Под покровитељством Спортског
савеза „Развој спортова“, Спортско
удружење „Гиревој спорт“ из Пећина
ца организовало је у суботу 1. октобра,
у спортској хали у Доњем Товарнику
Првенство Балкана и Куп Србије.
Свечаном отварању такмичења при
суствовао је и Синиша Ђокић, председ
ник општине Пећинци.
– Драго нам је што имамо могућност
да организујемо такмичења у спорту,
који је још увек у повоју. Спортски живот
у нашој средини је све садржајнији,
а прилику да се искажу имају сви, без
обзира на пол и године. Верујемо да ће
се учесници Купа Србије и шампионата
Балкана вратити својим кућама препуни
позитивних утисака, а ми ћемо се потру
дити да све ово постане лепа традици
ја и да свако наредно такмичење буде
успешније од претходног, изјавио је
председник Ђокић.
На Балканијади, односно Купу Срби
је (у зависности од тежине гирја) уче
ствовало је 56 такмичара из Словачке,
Чешке, Мађарске, Бугарске, Босне и
Херцеговине, Црне горе и Србије.
На Купу Србије домаћи такмичари су
освојили четири медаље. Злато су осво

јили Марија Продановић, Милан Јови
чић и Милан Ђурић, а сребро Мирослав
Кнапчек.
На Балканијади су се од домаћих так
мичара сребром окитили Љубица Ште
тић, Милинко Митровић и Бојан Станко
вић, а бронзом Дарко Танацковић.
Милинко
Митровић,
председник
Спортског удружења „Гиревој спорт“
Пећинци, био је пун позитивних утисака
са овог међународног такмичења.
– Овај спорт је изузетно погодан за
све узрасте и полове, и као такав про
налази свој пут. Почели смо врло скром
но пре 4-5 година и са малим бројем
чланова. Међутим, сваке године диже
мо лествицу што у резултатима, што у
ширењу духа гиревој спорта. Уосталом,
учешће спортских пријатеља из седам
држава је најбољи показатељ. Наравно
, наша сарадња се развија и кроз наше
узвратне посете. Посебно смо поносни
на сарадњу са гиревој федерацијама из
Мађарске и Бугарске. Да би ово такми
чење успело у сваком погледу, огромну
помоћ добили смо, као и претходних
година, од Спортског савеза „Развој
спортова“, Трудимо се да будемо што
бољи домаћини, како би на достојан

начин репрезентовали нашу средину и
спорт у целини, рекао је Митровић
Гиревој спорт, очигледно, има све јачи
корен у пећиначкој општини.
– Успевамо да одолевамо времену,
каже Љубица Штетић, технички секре
тар и активни такмичар Спортског удру
жења и додаје:
– Све је више младих чланова, тако
да ће неко остати иза нас. У овом спор
ту не важе старосне границе и разлике
у половима. Ово је посебно изражено
код спортских пријатеља у Мађарској.
Трудимо се да што више популаришемо
овај спорт, који је изузетно користан и
да тело и за психу. Када смо пре неко
лико година ушли у ову причу, било нас
је неколико фанатика, који смо све ово
радили из љубави. Волели смо друже
ња, а ишли смо чак и на међународ
на такмичења. Наша прича се почела
ширити и развијати. Људи воле да нас
гледају. Многи пробају да вежбају, а нај
упорнији опстају.
Куп Србије и Првенство Балкана, по
општим оценама учесника, организова
ни су на најбољи начин, а на крају је све
„зачињено“ заједничким ручком.
Д. С.

КК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ИНЂИЈА

Победа на старту првенства
KK „Железничар“ Инђија – КК „Подриње“ Мачванска Митровица 88: 82
(19:18, 25:21, 25:22, 19:21)
KK „Железничар“: Опачић 2, Косјер
2, Петровић 18, Бодрожић, Петковић,
Ћирић, Пешут, Нешић 25, Николић 7,
Павелић 7, Калањ 9, Миливојевић 18.
КК „Подриње“: Н. Андрић, Тодоровић
12, Миросављевић, Чергић, Н. Ранковић
15, Цундра 12, Марковић 8, Ђорђић 2,
Плавањац, М. Андрић 2, Н. Ранковић 3,
Ивановић 28.
Кошаркашки клуб „Железничар“ из

Инђије на самом старту сезоне угостио
је „Подриње“ из Мачванске Митровице.
Сремски дерби одигран је у недељу, 2.
октобра, у Спортском центру Инђија, а са
трибина га је испратило око 150 гледа
лаца.
Домаћи су нову такмичарску сезо
ну започели са старим амбицијама али
у готово непрепознатљивом саставу.
Током целе утакмице виђена је борбена

игра обе екипе. Гости су могли и до побе
де али их шут није служио у последњим
минутама меча те су бодови, на старту
такмичења у ПМРЛ Север, на крају оста
ли у Инђији.
Са 25 поена најбољи у домаћем
тиму био је Нешић, док је код гостију из
Мачванске Митровице најефикаснији
био Ивановић са 28 поена.
М. Ђ.
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВИШЕБОЈУ

Атлетичаркама „Срема“
четири медаље
На Атлетском стадиону у Сремској
Митровици је током викенда одржано
Првенство Србије у вишебоју. Атлетича
ри АК „Срем“ освојили су две медаље.
Милана Симић је нови шампион Србије у
дисциплини седмобој за млађе јуниорке.
Она је 100 метара препоне претрчала за
14,99 секунди (1. место) и скочила у вис
1,52 метра (2. место). Куглу од три кило
грама је бацила 11,05 метара (1. место)
и на крају првог дана у трци на 200 мета
ра победила је са 26.65 секунди. Другог
такмичарског дана скочила је у даљ 5,45
метара (2. место), бацила копље је од
500 грама 38,55 метара и на крају трчала
800 метара за 2:39:42. Укупно је освојила
4731 бод.
Ива Бежановић је направила мали
подвиг освојивши бронзану медаљу у
дисциплини шестобој за старије пионир
ке с обзиром да је годину дана млађа од
осталих конкуренткиња. Најпре је била
десета на 80 метара са препонама и
осредњим резултатом од 14,19 секунди.
Потом следи њена најјача дисциплина
скок у вис у којој побеђује са 1,58 мета
ра, а први дан такмичења завршава са
четвртим местом у бацању кугле од три
килограма и резултатом од
8,40 метара. Други дан такмичења
почиње са скоком у даљ и осмим местом
резултатом 4,67 метара, затим побе
ђује у бацању копља са 33,57 метара и
у трци
на 600 метара резултат од 1:51:10
доноси јој шесто место и укупно 3999
бодова да остане на трећој позицији у
шестобоју.
Врло добра, пета је у истој дисципли
ни и категорији била Теодора Чонић која
је завршила на петој позицији са укупно
3703 бода. Она је 80 метара са препона
ма истрчала за 12,79 секунди, скочила у
вис 1,37 метара, куглу од три килограма

Вишебојке „Срема“ Милана Симић и Ива Бежановић

је бацила 7,96 метара. У даљ је скочила
4,91 метар а копље од 400 грама добаци
ла је до 24.16 метара и 600 метара истр
чала за 1:54:21.
Сјајан петопласирани - јер и он је мла
ђи годину дана, био је и Марко Лукач у
дисциплини седмобој за старије пиони
ре. 100 м истрчао је за
12,31секунди, у даљ је скочио 4,77
метара, куглу од четири килограма доба
цио је до 10,22 метра, у вис је скочио 1,55
метар, 100 метара са препонама трчао
је 16,07. Копље од 600 грама бацио је
33,69 метара и на крају 1000 метара пре
шао је за 3:08:21. Пројектовани пласман
за Марка је био између осмог и десетог
места али он је изненадио борбеношћу
и трудом, на њему слабијим дисципли

нама.
Две медаље и два пета места је биланс
овогодишњих вишебоја за АК
„Срем“ а по свему судећи то следеће
године може бити и боље, кажу у клубу.
Лепе вести за АК „Срем“ стигле су про
шлог викенда са Зрењанинског полума
ратона. У женској конкуренцији на 21,1
километар атлетичарке „Срема“ освојиле
су две медаље. Александра Костадино
вић је била сребрна резултатом 1:28:55
док је Јована Шубатлија била треће
пласирана са 1:32:12. По јаком ветру и
топлом времену, недељу дана након
Румског полумаратона Александра и
Јована задовољне су постигнутим. Побе
дила је Нора Тркља из „Црвене звезде“
са 1:24:29.

JIU JITSU ММА КЛУБА „БЕЗБЕДНОСТ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Четири медаље најмлађим члановима

На Купу Србије
у Jiu jitsu борбама
одржаном у Новом
Бечеју 1 . октобра,
на којем је наступи
ло око 180 такмичара
наступила су и чети
ри најмлађа такми
чара из Jiu jitsu ММА
клуба „Безбедност“
Сремска
Митрови
ца који су освојили
четири медаље и то:
Срђан Бојић и Урош
Шимуњик - злато,
Бранислав Бојић и
Урош Џамбас - сре
бро.

Најмлађи чланови са тренером Браниславом Стојаковићем

M NOVINE

5. OKTOBAR 2022.

27

ДОЊИ ТОВАРНИК: ВИКЕНД ПОД КОШЕВИМА

Нова деца, нови таленти и нове наде

У Спортској хали у Доњем Товарни
ку 25. септембра је завршен дводневни
кошаркашки камп „Викенд под кошеви
ма“, који по 13. пут организује Кошарка
шки клуб „Срем Баскет“ из Пећинаца, под
покровитељством Спортског савеза „Раз
вој спортова“. Током два дана кампа, на
два терена такмичила су се деца пионир
ског узраста и млађи минибаскет узраст.
Својевсрна кошаркашка манифестаци
ја, једина таква у нашој општини, сваке
године окупи младе таленте, а како нам
је рекао секретар Развоја спортова Милан
Ђокић ово је прилика да се деца окупе,
друже, али и науче доста једни од других.
Спортски савез, како је рекао, заједно са
локалном самоуправом, посебан акце
нат ставља на рад са младима, а ова
кав кошаркашки камп свакако заслужује
посебну пажњу, деце и родитеља, као и
свих љубитеља кошарке.
Организатор кампа и тренер пећи
начког „Срем Баскета“ Живко Мисирача
свакако је најзаслужнији за многобројне
успехе појединаца, који сада, како нам је
рекао, играју лиге по Европи, неки играју
наша домаћа првенства, док неки дечаци
и девојчице играју лиге у Америци и Шпа
нији.
– Желео бих да се захвалим људи
ма из нашег Спортског савеза и Општи
не Пећинци што су ми дозволили да у
тешким условима короне пре две године
функционишемо. Лига нам је тада кре
нула, имали смо проблема са болесном
децом али успели смо да завршимо сезо
ну, па чак и да организујемо камп. Зна
чило је и деци и мени да нисмо правили
паузу. Наравно, захваљујући тој подршци
ево нас 13. пут на паркету Спортске хале,
са неком новом децом и новим таленти
ма. Трудимо се да истрајемо до краја, јер
у данашње време је заиста тешко децу
извести из куће, одвојити их од телефона
и рачунара, рекао је Мисирача.
А као посебан вид подршке за децу,
другог дана кампа са децом се дружио
и Игор Тадић, бивши репрезентативац
Босне и Херцеговине, а сада скаут Кли
вленд Кавалирса. Игор Тадић био је на
првом „Викенду под кошевима“, а дошао
је и после 13 година поново да подр
жи младе кошаркаше, јер, како је рекао,
почео је да тренира са седам година,

„Викенд под кошевима“ у Доњем Товарнику

управо као и они.
– Пре свега сам дошао на позив Жив
ка Мисираче, мог друга, бившег саигра
ча и колеге на факултету. Био сам пре 13
година, нисмо били у хали, него напољу
на теренима, и сећам се када су клин
ци „Срем Баскета“ почињали. Много ми
је драго да видим сву ову децу на окупу,
тренере и родитеље, јер тешко је аними
рати децу за кошарку. Ипак, најважније је
да деца да буду у спорту, посебно у овом
узрасту, да пре свега стекну радне нави
ке, одговорност, обавезу и да поред шко
ле имају активности, да нису на улици. Ми
смо земља кошарке и увек ћемо то бити.
Небитно је да ли ће ова деца да се баве
професионално кошарком, најбитније је
да они израсту у праве људе. Кошарка
у овом узрасту крене као игра, али зато
после уђе у крв и деца је заволе, и даље
сами крче свој пут, казао нам је Тадић.
Током 13. „Викенда под кошевима“
првог дана такмичила су се деца пионир

ског узраста КК „Срем Баскет“, КК „Дунав“
из Старих Бановаца, КК „Јадран“ из Голу
бинаца и КК „Срем“ из Сремске Митрови
це, док су се у недељу такмичила деца
минибаскет узраста КК „Срем Баскет“, КК
„Џокер“ из Београда, КК „Железничар“ из
Инђије и КК „Џез Баскет“ из Руме.
Првог такмичарског дана победио је
„Дунав“ из Старих Бановаца, испред
„Срем Баскета“ из Пећинаца, „Срема“ из
Сремске Митровице и „Јадрана“ из Голу
бинаца. У шутирању „трица“ победио је
Огњен Гератовић из „Јадрана“, док је
други био његов клупски колега Милош
Радић, а трећи Милош Обрадовић из
„Срем Баскрета“.
Другог такмичарског дана најуспешни
ји су били домаћини минибаскет узраста
„Срем Баскет“ из Пећинаца, док је у шути
рању „двојки“ најуспешнија била Теодо
ра Мисирача из „Срем Баскета“, испред
Дејана Капчије из „Џез Баскета“ и Матеје
Тадића из „Џокера“.
Д. С.

ШАХ

Митровчани ушли у Сремску лигу

Мушка екипа Шаховског клуба „Сирмиум“ из Сремска Митро
вице освојила је 1. место у Зонској лиги и пласирала са у Срем
ску лигу - трећи ранг у Србији.
У девет одиграних кола остварено је осам победа и један
нерешен резултат. Екипа ће се у наредном периоду спремати да
и у вишем рангу игра запажену улогу. Основни састав у коме је
екипа наступала чине: Звездан Радовић, Драган Лазић, Милан
Жутић, Крешимир Кологнат, Стеван Ћетковић, Душан Живанић,
Ненад Динић, Александар Николић, Недељко Вујић и Златко
Кадар.
ШК „Сирмиум“ је једини преостали шаховски клуб из Сремске
Митровице и ради на озбиљан и организован начин. Простор за
школу шаха и такмичарске активности обезбеђен је захваљујући
МЗ „Сутјеска“.

Шахисти „Сирмиума“ прваци Зонске лиге
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12. КОЛО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Три бода „зелено-белима“

Победа „Инђије“ у 12. колу ПЛС

ФК „Инђија Тојо Тајерс“ Инђија – ФК „Јединство“ Уб 2: 1 (2: 0)

Најмлађи такмичари Џудо клуба „Сир
мијум“, након војвођанског првенства,
одакле су се квалификовали за држав
но првенство, наступили су у Београду
на првенству Србије . Такмичари клу
ба Теодора Вукасовић Лана Новаковић
Маша Живановић и Младен Мацканић
након освајања медаља са покрајинског
првенства уврстили су се међу шеснаест
најквалитетнијих такмичара Србије. У
конкуренцији 65 клубова из целе Срби
је са 232 такмичара само у једној узра
сној групи, стварно се мора поседовати
квалитет даби се освојила медаља. Свих
четворо су се добро борили, међутим
на оваквом нивоу искуство није било на
њиховој страни. Највише искуства има
Лана Новаковић која већ има државну
медаљу од прошле године, од ње се и
очекивало да се попне на победничко
постоље. Лана Новаковић је освојила
бронзану медаљу у категорији до 48 кг.
и потврдила свој квалитет. Има нешто
што Лану издваја, што је својеврсни
куриозитет. Лана је имала четири меча
на првенству , а сви заједно нису траја
ли ни минут времена. То говори колики
је она жесток борац, прави фајтер, агре
сивна, међутим пошто је још млада тре
ба да научи да постоји и одбрана у мечу
не само напад. У четвртфиналном мечу
је имала противницу сличну њој која ју
је предухитрила и на опште изненађење
Лану бацила у првим секундама меча. У
првих седам који се бодују на ранг листи
Џудо савеза Србије нашла се и Теодора
Вукасовић у категорији до 40 кг она је са
две победе и два пораза, освојила седмо
место али се одлично борила, и показа
ла да има одређени квалитет. Ако буде
вредно тренирала ,и напредовала посеб
но у техничком смислу, што важи за све
остале такмичаре , биће од њих нешто.

ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Рнић, Десан
чић, Јањић (Ђоковић 90′), Србијанац
(Ракић 85′), Бојовић, Мијаиловић, Стева
новић (М. Стојановић 68′), Ђурић, С. Сто
јановић (Вуковић 85′), Кукољ, Радосавље
вић. Тренер: Горан Драгољић.
ФК „Јединство“ Уб: Јовановић, Бог
дановић, Андрић, Радојичић, Додеровић
(Севић 71′), Бошковић, Денић, Ибрахим
(Живојиновић 63′), Стеванчевић (Аврић
46′), Адамовић (Маринковић 76′), Kwaka.
Тренер: Милош Обрадовић.
Победом Фудбалског клуба „Инђија Тојо
Тајерс“ завршена је утакмица 12. кола
Прве лиге Србије одиграна у недељу, 02.
октобра на Градском стадиону „Тојо тајерс
арена“ у Инђији. „Зелено - бели“ угостили
су „Јединство“ из Уба а тај сусрет завршен
је резултатом 2:1.
Гости су припретили на самом почетку
меча. Изведен је корнер, уследио је цен
таршут Адамовића а највиши у шеснае
стерцу домаћих био је Андрић, чији уда
рац главом брани голман „Инђије“ Рнић.
Славиша Стојановић, нападач „зелено
- белих“ није искористио шансу у 8. мину
ту када је шутирао из слободног ударца
али лопта завршава поред гола гостију.
Грешку исправља у 24. минуту. Центар
шут Кукоља, лопта стиже до Славише

Стојановића који главом постиже погодак,
1:0. Само два минута касније исти играч
повећава предност на 2:0. Стојановић је
шутирао са неких 15-так метара и та лопта
завршава иза леђа голмана „Јединства“.
Још једна шанса за „зелено - беле“ виђе
на је на самом крају првог полувремена.
Лопта долази до Ђурића који је са неких
седам метара пребацује преко гола.
Гости из Уба до првог гола и смањења
предности „Инђије“ дошли су убрзо након
што је главни судија Јаковљевић означио
почетак другог полувремена.
Домаћи су извели корнер, играчи
„Јединства“ се одбранили и уследила је
контра која је резултирала голом Kwake
за 2:1.
До већег вођства фудбалери „Инђије
Тојо Тајерс“ могли су доћи у 53. минуту
меча. Радосављевић је шутирао са неких
шеснаест метара, али мало изнад пречке.
У 77. минуту још једна добра прилика за
„зелено - беле“, али је Радосављевић био
непрецизан. Ђурић је имао шансу да се
упише у листу стрелаца у 84. минуту али
је шутирао преко гола.
Након 12. кола, Фудбалски клуб „Инђи
ја Тојо Тајерс“ заузима трећу позицију на
табели Прве лиге Србије са освојених 20
бодова.
М. Ђ.

11. КОЛО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Подела бодова у Крушевцу

ФК „Трајал“ Крушевац – ФК „Инђија Тојо Тајерс“ 1:1 (1:1)

Фудбалери „Инђије Тојо Тајерс“ у сре
ду, 28. септембра гостовали су у Крушев
цу где их је на стадиону „Младости“ доче
кала екипа „Трајал“-а. У овој утакмици 11.
кола Прве лиге Србије дошло је до поде
ле бодова јер је на семафору након 90
одиграних минута било 1:1.
Играло се борбено и динамично, али
на тренутке и нервозно, што је само
потврдило да су оба тима желели до
победе. На крају су се морали задовољи
ти половичним „пленом“. Крушевљани су
амбициозно отворили меч и иницијати

ву крунисали вођством, које им је у 18.
минуту донео Стефан Голубовић. Међу
тим, у завршници полувремена „Трајал“
остаје без Радосава Алексића који је,
после прекршаја над Десанчићем, зара
дио директни црвени картон, односно
искључење, да би у 44. минуту Бојан
Мијајиловић постигао аутогол и захва
љујући њему гости су дошли до изједна
чења. У другом полувремену мреже су
мировале, па је резултат 1:1 остао кона
чан исход утакмице.
М. Ђ.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Младост ГАТ – Црвена Зве
зда 0:4; Партизан – Војводина
4:1; Спартак ЖК – Раднички
1923 1:2; Чукарички – Раднички
Ниш (су били одиграли у поне
дељак); Нови Пазар – Младост
3:1; Напредак – Колубара 4:0;
ТСЦ – Радник 2:1; Јавор Матис
– Вождовац 0:2.

Рад – ИМТ 2:3; Металац –
Трајал 1:0; Инђија Тоyо Тирес –
Јединство 2:1; Лозница – Желе
зничар 0:0; Раднички НБ – Гра
фичар (су били одиграли у поне
дељак); ОФК Вршац – Слобода
(су били одиг рали у понедељак);
Раднички СМ – Нови Сад 1921
(су били одиг рали у понедељак);
Мачва – Златибор (су били оди
грали у понедељак).

Чортановци: ЧСК – Љуково
3:0; Жарковац: Напредак –
Младост 3:2; Никинци: Полет
(Н) – Фрушкогорац 3:2; Обреж:
Граничар – Хајдук 1932 3:1;
Крушедол: Крушедол – Рудар
1:0; Јазак: Цар Урош – Камени
2:1; Добринци: Сремац – Полет
(НК) 1:6.

Равње: Зек а Буљубаша –
Напредак 4:1; Ердевик: Ерде
вик 2017 – БСК 1:2; Рума:
Јединство – Змај 5:0; Адашев
ци: Граничар – ОФК Бикић 2:0;
Лаћарак: ЛСК – Фрушка Гора
4:0; Салаш Ноћајски: Борац
(Р) – Борац (ВР) 0:0; Кукујевци:
Обилић 1993 – Срем 2:0.

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

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

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

11
13
11
11
13
13
12
13
13
12
12
13
12
13
13
13

9
7
8
7
8
7
6
5
4
4
3
3
2
2
2
0

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

0
1
2
1
5
4
2
5
6
6
6
7
6
8
9
9

34:5
23:7
23:10
27:7
20:13
13:14
19:11
14:25
10:13
13:13
16:24
14:26
10:15
19:32
6:24
9:31

29
26
25
24
24
23
22
18
15
14
12
12
10
9
8
4

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Ветерник: Ветерник – Шај
каш 1908 4:0; Темерин: Слога
(Т) – Железничар (прекид);
Нова Пазова: Раднички (НП) –
Младост 1:2; Рума: ГФК Словен
– Дунав 1:1; Доњи Товарник:
Слобода – Јединство 1:1; Нови
Сад: Славија – Слога (Е) 1:2;
Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Раднички (Ш) 1:0; Дивош: Хај
дук – Индекс 3:0.
01. Хајдук
02. Слога (Е)
03. Индекс
04. Слобода
05. Железнич.
06. ГФК Словен
07. Ветерник
08. Доњи Срем
09. Слога (Т)
10. Дунав
11. Младост
12. Јединство
13. Радн. (НП)
14. Славија
15. Шајкаш
16. Радн. (Ш)

8 7 1 0 14:1 22
8 6 0 2 15:10 18
8 5 1 2 16:11 16
8 4 2 2 12:9 14
7 4 1 2 16:7 13
8 4 1 3 14:11 13
8 3 2 3 9:11 11
8 3 2 3 7:10 11
7 3 1 3 7:6 10
8 2 4 2 4:5 10
8 3 1 4 10:14 10
8 2 3 3 12:7 9
8 2 3 3 8:8
9
8 2 0 6 13:15 6
8 1 0 7 4:27 3
8 0 2 6 5:14 2

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

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

9
7
5
5
5
5
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2

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

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

20:8
26:11
21:13
15:12
14:11
12:10
14:14
12:12
13:15
13:17
10:14
11:17
10:21
4:7
5:14
12:16

29
23
20
18
18
17
14
14
12
12
12
12
11
10
10
9

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА
Бечеј: ОФК Бечеј 1918 –
Први Мај 0:1; Кула: Хајдук 1912
– Раднички 1912 0:0; Нови
Бановци: Омладинац – Једин
ство 0:1; Нови Сад: Кабел –
Нафтагас 3:0; Белегиш: Поду
навац – Раднички 1:0; Шајкаш:
Борац – Текстилац 1:1; Адор
јан: Тиса – Динамо 1945 2:3;
Станишић: Станишић 1920 –
ОФК Бачка 2:1.
01. Раднички
02. Јединство
03. Борац
04. Текстилац
05. Кабел
06. ОФК Бечеј
07. Омладинац
08. Подунавац
09. Први Мај
10. Хајдук
11. Нафтагас
12. Тиса
13. ОФК Бачка
14. Динамо
15. Станишић
16. Раднички

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

16:6
15:10
16:9
12:8
9:6
14:10
7:6
5:4
8:8
6:6
9:13
16:19
7:10
10:17
5:14
5:14

19
18
14
14
13
12
12
12
11
11
11
7
7
7
7
5

СРЕМСКА ЛИГА

Бешка: Хајдук (Б) – Хајдук (В)
1:1; Деч: Сремац (Д) – Подриње
0:1; Огар: Шумар – Будућност
0:0; Голубинци: Јадран – Сре
мац (В) 3:0; Мартинци: Борац
1925 – Срем 0:8; Ириг: Раднич
ки – Граничар 2:0; Вогањ: Сло
га – Партизан 2:1; Манђелос:
Фрушкогорац – Напредак Мери
диан 3:1.

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

23:10
23:11
11:7
15:9
12:9
12:9
23:11
14:11
18:14
14:18
12:8
12:16
9:13
7:11
7:14
2:43

17
15
15
14
14
14
13
13
11
11
10
10
8
7
7
1

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

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

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

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

37:4
14:4
14:9
17:8
14:5
12:9
17:15
16:13
18:21
9:12
18:21
14:18
6:14
2:55

19
16
15
13
13
12
10
9
9
8
7
7
4
0

7 6 1 0 25:8 19
7 6 0 1 24:5 18
7 5 1 1 23:7 16
7 5 1 1 19:6 16
7 5 0 2 19:7 15
7 5 0 2 12:5 15
7 3 2 2 11:8 11
7 3 0 4 12:9 9
7 2 1 4 11:11 7
7 0 4 3 5:15 4
7 1 1 5 4:22 4
7 1 0 6 3:21 3
7 0 2 5 7:27 2
7 0 1 6 9:33 1

ОФЛ ШИД
Јамена: Граничар – Синђе
лић 0:2; Илинци: Борац – ОФК
Бингула 3:0; Љуба: Јединство
– Братство 6:4; Шид: Једнота –
Омладинац 5:3; Сремац је био
слободан.

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

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

4
4
5
5
5
4
4
3
4

4
4
3
2
1
1
1
0
0

0
0
1
1
3
0
0
1
0

0
0
1
2
1
3
3
2
4

15:5 12
14:4 12
11:5 10
14:7 7
11:12 6
6:9
3
10:14 3
2:6
1
5:26 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Нерадин: Војводина – Борац
1:0; Шатринци: 27.Октобар –
Слога (К) 3:1; Марадик: Слога
(М) – Планинац 1:3; Дунав је
био слободан.

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

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

5
4
4
5
4
4
4

4
3
3
2
1
1
0

0
1
0
0
1
0
0

1
0
1
3
2
3
4

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

5
5
4
4
3
4
3

4
4
2
1
1
1
0

0
0
1
1
0
0
0

1
1
1
2
2
3
3

19:6 12
18:7 12
10:7 7
9:12 4
5:5
3
5:20 3
2:11 0

6
6
6
5
5
5
5
5
6
5
6

5
4
4
3
2
2
2
1
2
1
1

0
1
0
0
1
1
0
3
0
0
0

1
1
2
2
2
2
3
1
4
4
5

18:12 15
16:8 13
16:9 12
19:19 9
16:16 7
8:9
7
15:13 6
13:13 6
12:16 6
7:15 3
5:15 3

3
4
3
3
3

3
3
1
0
0

0
0
0
1
1

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

ОФЛ РУМА
Доњ и Пет ровц и: Доњ и
Петровци – Борац (С) 1:3; Кра
љевци: Јединство (К) – Фру
шкогорац 1:6; Грабовци: Грани
чар – Хртковци 0:4; Јединство
(П) је било слободно.

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

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

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Лежимир: Планинац – Срем
1:3; Шуљам: Напредак 2021 –
Сремац 1:0; Шашинци: Слобо
да – Слога (З) 4:1; Гргуревци:
ОФК Спарта – ОФК Босут 3:2;
Сремска Митровица: Трговач
ки – Слога (Ч) 3:2; Митрос је
био слободан.

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

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Суботиште: Витез – Младост
1935 3:0; Брестач: ОФК Бре
стач – Ловац 4:0; Словен је био
слободан.

1.
2.
3.
4.
5.

ОФК Брестач
Ловац
Витез
Словен
Младост

9
9
3
1
1

30

СПОРТ

M NOVINE

5. OKTOBAR 2022.

УТАКМИЦА ШЕСНАЕСТИНЕ ФИНАЛА ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ

Сензација „Радничког“ која
је заталасала фудбалску Србију
ФК „Раднички“ Сремска Митровица – ФК „Партизан“ Београд 1:1 (0:1) (пенали 2:0)

Тренуци неописиве радости играча и навијача „Радничког“

ФК „Раднички“: Драгићевић, Про
тић, Игњатовић, Петровић, Пуис (од 73.
Маринковић), Милинковић, (од 84. Бача
нин ), Ђорђевић (од 46. Ковачевић ), Илић
(од 46. Ристовић ), Спасојевић, Грбовић
(од 76. Гајић ). Тренер: Дејан Николић.
ФК „Партизан“: Лукач, Марковић,
Андраде, Траоре, Гомеш, Шеховић (од 87.
Филиповић ), Живковић, Дијабате, Терзић
(од 69. Лутовац ), Белић, Урошевић. Тре
нер: Гордан Петрић.
Стрелци: Патрик Андраде 18. мин,
Јован Маринковић 92. мин.
Жути катртони: Протић, Грбовић, Гајић
(Раднички); Траор
 е, Белић (Партизан)
Главни судија: Павле Илић, помоћници:
Живковић, Говедаровић.
Фудбалери „Радничког“ из Сремске
Митровице направили су спортску сенза

цију елиминишући „Партизан“ из даљег
такмичења за трофеј Купа Србије. Среда,
28. септембар 2022. године остаће запи
сана у спортској историји града на Сави
због подвига који је данима таласао срп
ску фудбалску јавност. Тешко да се ико
надао оваквом расплету догађаја иако су
поједини играчи и навијачи „Радничког“
маштали и потајно прижељкивали пролаз
над фаворизованим противником. Реч
је о једном од најуспешнијих резултата
митровачког клуба у својој стогодишњој
историји.
„Партизан“ је, лишен услуге неколи
ко стандардних појединаца почео меч
са офанзивним амбицијама па је прва
изгледна прилика пред голом Михајла
Драгићевића виђена већ у 3. минуту када
је после центаршута непрецизан био

Нисам имао страх

Ђорђе Петровић стрелац другог гола
из пенала одиграо је вероватно најзна
чајнију утакмицу досадашње каријере.
Био је један од момака „Радничког“ који
су се одважно јавили да шутирају пенал
и самим тим преузео је велику одговор
ност. Ђорђе тврди да је интимно био
уверен у успех о чему је говорио и пре
почетка утакмице.
– Чим је судија свирао крај утакмице
и кад се знало да се одлази у пенале,
прво што ми је прошло кроз главу је
било да морам да шутирам тај пенал,

јер та прилика се једном указује. Нисам
имао неки одређени страх осим те неке
позитивне треме због које фудбал и има
чар. Узео сам лопту и јавио сам се да
изведем пенал. Олакшавајућа окол
ност ми је била што је Михајло прет
ходно одбранио Рикардов шут. Са мало
мањим притиском пришао сам лопти и
чекао Лукача до краја. Шутнуо сам мало
оштрију лопту у угао и он није могао да
је стигне. У том моменту нисам знао шта
да радим од среће и почео сам да се
радујем, рекао је Петровић.

Рикардо Гомеш. Међутим домаћи играчи
узвратили су до 12. минута у два наврата
преко Николе Милинковића. Из одлично
израђеног напада преко Фусениа Дија
батеа на левој страни Патрик Андраде
примио је повратну лопту и ефектним
ударц
 ем са 16 метара савладао дома
ћег голмана. Минимално водство унело је
дозу сигурности у игри црно - белих који су
до краја полувремена имали две изглед
не прилике, најпре шансу Андрадеа у 38.
минуту а потом и стативу Рикарда у 44.
минуту. После шансе Светозара Маркови
ћа главом у 53. минуту уследио је нешто
мирнији период у наставку игре али су
играчи „Радничког“ показивали жељу да у
надигравању и борби за сваку лопту дођу
до прилике за погодак. После прекида у
70. минуту четворка Митровчана Лазар
Ивић покушао је ударцем главом али је
лопта завршила изнад гола. У моментима
кад су играчи „Партизана“ очекивали да
ће утакмицу у Митровици рутински при
вести крају домаћин је у последњих неко
лико минута бивао све опаснији. Шок за
госте стигао је у најнезгоднијем тренутку
за њих, у другом минуту судијске надок
наде, кад је на асистенцију Николе Ристо
вића са леве стране Јован Маринковић
упутио прецизан шут у небрањени део
мреже голмана Милана Лукача. Резултат
је био изједначен а по правилима куп так
мичења одмах се приступило извођењу
једанаес тераца. Пробуђени и одушевље
ни навијачи домаћих гласно су клицали
бојама вољеног клуба, на ногама очекују
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Ветар у леђа
Телефон спортског директора „Рад
ничког“ Драгана Деспотовића од мно
гобројних позива и честитки „усијао“ се
непосредно после утакмице.
– Фудбал је такав спорт. Кад утакми
цу посматрамо по сегментима, видимо
да смо ми смо имали прву озбиљну сто
процентну шансу и после тога још један
добар шут. Они су дали водећи гол и
после њега су били бољи у свим сег
ментима игре, са једном пречком и ста
тивом. Међутим у другом полувремену
била је егал утакмица. „Партизан“ није
имао ништа посебно, а ми смо пред
крај утакмице забележили „зицер“ Иви
ћа главом и ту добру полуконтру коју је
наш Јован добро испратио и дали смо
гол за 1:1. Кад би се све сабрало, ово
није нереалан резултат. Сигурно да је
такав резултат „ветар у леђа“ за ове
момке од којих многи нису играли овај
ранг такмичења. Играли су са једним
од највећих клубова у Србији и показа
ли су да могу да играју, да имају срце и
да то могу да изнесу, рекао је директор
Деспотовић не желећи да прејудици
ра ко би могао бити пожељан против
ник „Радничког“ у осмини финала Купа
Србије.
Поред „Црвене звезде“ сви потенци
јални противници Митровчана знаће се
након 19. октобра и одигравања прео
сталих куп утакмица.
ћи оно што су многи сматрали немогућим.
У невероватној пенал серији реномирани
гости промашили су сва четири шута да
би Немања Спасојевић и Ђорђе Петро
вић својим головима одвели екипу „Рад
ничког“ у осмину финала Купа Србије.
На фудбалерима и стручном штабу
митровачког прволигаша стоји задатак да
се озбиљно припреме за наредног, без
сумње квалитетног противника у овом
такмичењу. У „Радничком“ се надају да
ће прошлонедељни тријумф дати ветар
у леђа бољим резултатима екипе Првој
лиги Србије, о којој је протекле сезоне
остварен успех пласманом у плеј - оф.
По завршетку утакмице шеф струке
„Партизана“ Гордан Петрић био је видно
незадовољан резултатом и издањем сво
јих изабраника али је спортски и коректно

Пиус Обуја у једној од акција (Фото: Филип Савић)

честитао домаћину на проласку у даљи
ток такмичења.
– Можда нисмо искористили шансе које
смо имали да завршимо утакмицу, међу
тим и они су имали две шансе из којих су
могли да нас угрозе и кад се све сабере,
после пенала можда и нисмо заслужили
да идемо даље. Да ли је данас терен био
слабији па ми нисмо могли да пружимо
бољу игру - то су приче „за малу децу“.
Терен је и нама и њима исти. На мени
је и мом стручном штабу да анализира
мо утакмицу и освежимо играче за важну
утакмицу против „Војводине“ у првенству,
рекао је тренер Петрић, надајући се да ће
његова екипа из овог пораза извући аде
кватну поруку и показати праву реакцију у
наредним мечевима.
Стратег сремскомитровачког прволига

ша Дејан Николић следећим речима освр
нуо се на несвакидашњи подвиг првоти
маца са Хесне.
– Да је остало 1:0 за „Партизан“ ја не
бих био незадовољан. Нама је био циљ
да држимо утакмицу у некој неизвесно
сти и мислим да је „Партизан“ имао две
- три ситуације да реши овај меч. Сигур
но, да су дали други гол то би већ била
друга прича, овако резултат од 1:0 нас је
држао у некој жељи да бар покушамо да
их угрозимо. На нашу срећу то се десило,
након 90. минута. Пенали су лутрија. Ми
смо овог пута имали више среће од „Пар
тизана“ тако да нам овај историјски успех
сигурно прија, рекао је тренер Николић
пожелевши противнику срећу у наставку
првенства и наступу у Европи.
Дејан Мостарлић

Био сам сконцентрисан

Један од јунака победе
играча у црвеним дресовима
свакако је и голман Михаило
Драгићевић, који заслуге за
пролаз дели са свим саигра
чима. „Прочитао“ је шутеве
одличних интернационала
ца „Партизана“ Рикарда и
Андрадеа.
– Срећан сам и драго мије
што се ово десило. Са сво
јим цимером Ђорђем Петро
вићем слутио сам да би ова
ко нешто могло да се деси,
само смо мало „омашили“ је
л“ је он требало да одбра
ни пенал, а ја да дам гол у
току саме утакмице. Био сам

довољно сконцентрисан и
нисам имао трему и био опте
рећен пре извођења пенала.
У току самих пенала знао сам
да могу много да добијем а да
немам шта да изгубим. Сигур
но да смо на папиру били аут
сајдери али кад играш против
такве екипе, некако верујеш
да можеш да направиш чудо
и добар резултат, каже гол
ман Драгићевић који је задо
вољан бодрењем публике
у завршници меча и позива
навијаче да у већем броју
подрже његову екипу у насту
пајућим првенственим и куп
утакмицама.

Са конференције за новинаре тренера
Гордана Петрића и Дејана Николића
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ПЛИВАЧКИ И ВАТЕРПОЛО КЛУБ „СРЕМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Најбоља такмичарска
година у историји клуба
Са последњег пливачког митинга у Кикинди одржаног у суботу 1. октобра у конку
ренцији такмичара из пет земаља пливачи „Срема“ донели су осам медаља. Бошко
Ђекић и Страхиња Дрмановић били су „златни“ на 50 метара леђно, односно краул.
Поред њих, вредна одличја у банатском граду освојили су Матеја Видовић и Дуња
Новотни

Чланови ПВК „Срем“ са тренером Драганом Чудићем

Са више од 100 активних
чланова Пливачки и ватер
поло клуб „Срем“ један је
од најмасовнијих спортских
колектива у Сремској Митро
вици. Када је осниван - пре
28. година, овај клуб био је
једини на простору Срема.
Кроз стручни рад са „Сремо
вим“ тренерима вештину пра
вилног пливања до сада је
стекло више од 13.500 деце и
непливача. Ова година посеб
но је значајна за историју клу
ба с обзиром да из поменуте
митровачке школе први пут
долазе прваци Србије и Вој
водине у различитим дисци
плинама, а на међународним
такмичењима освојено је пре
ко 70 медаља. Са последњег
пливачког митинга у Кикинди
одржаног у суботу 1. октобра
у конкуренцији такмичара из
пет земаља пливачи „Сре
ма“ донели су осам медаља.
Бошко Ђекић и Страхиња
Дрмановић били су „златни“
на 50 метара леђно, одно
сно краул. Поред њих, вред
на одличја у банатском граду
освојили су Матеја Видовић и
Дуња Новотни.

Иначе, Милица Љубиса
вљевић је актуелна шам
пионка Србије у пливачком
маратону а њена млађа
сестра Мирна Љубисавље
вић у најмлађој конкуренцији
трећа је маратонка у Србији.
Матеја Видовић је на држав
ном нивоу четврти у марато
ну а иначе је изузетан млади
пливач на кратким стазама.
Највише медаља на међуна
родним такмичењима - преко
50 одличја, освојио је Стра
хиња Дрмановић који редов
но доноси медаље из сва
ке дисциплине коју плива а
успешан је у свим пливачким
стиловима. Шампион Војво
дине на 200 метара леђно је
Немања Радовић. У клубу су
посебно поносни на чиње
ницу да из њихових редова
долази Александар Коваче
вић, дванаестоструки уза
стопни победник Специјалне
државне олимпијаде који је
својевремено добиo и Плаке
ту Града Сремске Митрови
це. Ове године Александар је
поновио успех. Поменимо да
је прошле године из „Срема“
у Ватерполо клуб „Војводина“

Матеја Видовић

прешла талентована Ната
лија - Нана Ћорда из Руме
која је постала и члан младе
репрезентације Србије.
Што се тиче ватерполо спо
рта, он се у Сремској Митро
вици развија паралелно са

Немања Радовић

пливачким
дисциплинама.
Тренутно постоји двадесетак
чланова „Срема“ који играју
ватерполо. У складу са могућ
ностима митровачког базена
и простора за тренинг клуб се
тренутно такмичи у Војвођан
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Будући шампион
и
Петнаестогодишњаг Немања Радовић бави
се пливачким спортом пуних пет година. Уче
ник је спортског смера Митровачке гимназије
а своју перспективу види у новим пливачким
рекордима.
– Кад се отворио градски базен желео сам
да пробам нешто ново и да видим како ће ми
ићи. Остао сам у овом спорту где бих желео
да остварим врхунске резултате и успем у
пливању. Пливање јесте захтевно, али је
мени и занимљиво управо због тих рекор
да које обарам. Тренирам два пута дневно и
успео сам томе да прилагодим своје обавезе,
каже најбољи пливач Србије у дисциплини
200 метара леђно.
Милица Љубисављевић почела је са плива
њем у својој шестој години. Ученица је Основ
не школе „Душан Јерковић“ у Руми. Милица
каже да јој понекад буде тешко, али да успева
са усклађивањем тренинга, школских обавеза
и путовања. Остварени резултати свакако је
подстичу и мотивишу за даљи рад. Најбоља
је маратонка Србије на 5000 метара а жеља
јој је да следеће године заплива на стази од
10.000 метара. Каже да јој је један од узора
млада маратонска пливачица Река Варга.
ској ватерполо лиги без неких
запаженијих резултата али
са намером стручног штаба
да што већи број младих у
Митровици и Срему заволи
овај спорт и окуша се у ватер
полу.
У Пливачком и ватерпо
ло клубу „Срем“ ангажова
но је чак девет тренера. То
су Драган Чудић, Владимир
Петковић, који су уједно и
ватерполо тренери, односно
Никола Маљковић, Борислав
Грујичић, Игор Шпановић,
Јоца Копчић, Марко Штефа
новић, Дамир Дураћ и Сава
Грујичић. Рекреативце и так
мичарску групу „Срема“ чине
чланови узраста од 4 до 19
година. Савршена организа
ција и начин функционисања
клуба који одговарају раду
најуспешнијих
привредних

Будућност ПВК „Срем“: Милица Љубисављевић и Страхиња Дрмановић

субјеката недавно су препо
знати и награђени од стране
једне међународне институ
ције.
На челу клуба од првог
дана налази се Драган Чудић,
бивши официр југословенске
армије, својевремено најбо
љи спортиста у време свог
војног школовања и радне
каријере, освајач преко 500
медаља и носилац армијских
пливачких рекорда који још
нису оборени. Студентски
шампион СФРЈ, свеармиј
ски пливачки шампион ЈНА,
најбољи спортиста Војних
академија 1976. године и гол
ман ВК „Војводина“ – само су
нека од пливачких достигну
ћа оснивача и првог трене
ра „Срема“. Уједно је лицен
цирани тренер пливања и
ватерпола, односно спорт

Детаљ са ватерполо тренинга

ски менаџер. Драган важи за
ентузијасту који је у готово
немогућим условима 13. јуна
1994. године постао пионир
модерног пливачког спорта у
Срему, оформљујући пливач
ки и ватерполо клуб у граду
који није имао базен. Годи
нама су митровачки пливачи
путовали на базене у дру
гим градовима и срединама.
Коначно, изградњом градског
базена у Митровици створе
ни су услови за такмичарско
пливање.
– Ову годину дефинитив
но сматрамо такмичарски
најбољом у историји клуба
јер Митровица до сада није
имала шампион
 е Војводине
и Србије у пливању. Задово
љан сам одзивом и начином
на који чланови клуба одгова
рају својим обавезама. Има

мо одличну сарадњу са мла
дим пливачима и њиховим
родитељима. За тренинге на
располагању имамо укупно
четири термина недељно а са
најперспективнијим такмича
рима радимо и додатно кроз
посебне тренинге које смо као
клуб обезбедили и финанси
рали. Пливање је иначе врло
захтеван спорт који тражи
велико ангажовање а ми смо
у својим редовима препозна
ли десетак изузетних пливача
који заслужују посебне, сва
кодневне тренинге уз над
зор тренера. Ми смо их као
клуб стимулисали и посебно
мотивисали. Наши најбољи
такмичари и пливачи не пла
ћају чланарину и добијају
комплетну бесплатну опрему.
У складу са правилником клу
ба, који је можда јединствен
у нашем окружењу, та деца
одлазе бесплатно на летова
ња и зимовања. До сада је
преко 65-оро деце боравило
на летњим и зимским при
премама у организацији клу
ба. То је значајан трошак за
клуб али и велико улагање у
будућност, каже тренер Дра
ган Чудић и подвлачи да клуб
редовно измирује све обаве
зе. Подршка локалне само
управе тренутно се огледа
у обезбеђивању бесплатних
термина за редовне тренин
ге. Према Чудићевим речима,
два сремскомитровачка пли
вачка клуба још увек су једи
ни у „Срему“ и то је разлог
што ка највећем сремском
граду гравитирају деца и так
мичари из околних места и
општина. 
Д. Мостарлић
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очекасмо и то да се докопамо елите
у фудбалској Лиги нација. Подвиг
који сам по себи не носи неку наро
читу тежину, ако се узме у обзир ко све
шпарта кроз тај елитни ранг. Ни само так
мичење није бог зна како „елитно“, али
мора се признати да из године у годину
добија на значају.
Пре свега, прилика да се надмећеш са
неким од најјачих репрезентација у Евро
пи доноси многобројне бенефите. Стиче
се искуство и менталитет преко потребан
за искушења која касније вребају на
Европском и Светском првенству. Није
мала ствар имати прилику да одмериш
снагу са најјачима, па макар била то и
тамо нека Лига нација. Ту треба додати и
гласину да се увелико преговара са
јужноамеричким селекцијама око учешћа
на овом такмичењу. Е то би већ било
нешто. А наравно, ту је и финансијски
део који није занемарљив.
Елем, Србија је освајањем првог места
у својој групи изборила привилегију да се
такмичи са најбољима, а у исто време и
други шешир у квалификацијама за сле
деће Европско првенство.
Ово друго је можда и битније, с обзи
ром на то да ћемо имати изгледне шансе
да се коначно пласирамо на то фамозно
Европско које нам стално измиче. Следе
ћи континентални турнир се одржава у
Немачкој, па ето прилике да Срби, како
одавде, тако и у дијаспори, напуне стади
оне и направе добар штимунг својој
репрезентацији.
Наша репрезентација је освојила групу
у Лиги нација победама у последња два
меча против скандинавских противника.
После Швеђана, који су пали у Београду,
најебали су и Норвежани, и то пред сво
јом публиком.
Да се разумемо, ретко кад селекције са
севера континента представљају неки
битан фактор у европском и светском
фудбалу. Углавном су то екипе саста
вљене од неких просечних играча коју

Луда храброст
муку муче са том округлом стварчицом
која се котрља по терену. Умеју да трче,
да ударе и да набоду главом. И да, увек
имају у својим редовима неког вансериј
ског талента који вуче на леђима остатак
екипе.
Србија је била боља од својих ривала
у ова два последња меча и то су призна
ли и њихови селектори. Оно што радује,
јесте нападачка игра, од које наш селек
тор не одустаје од самог почетка свог
мандата на клупи наше репрезентације.
Како да не волите тим који у основи има

Пикси има толико луде
храбрости па да игра са
само три класична дефан
зивца. У формацији 3-5-2
бочни играчи би требали
бити универзалци који оба
вљају и офанзивне и
дефанзивне задатке под
једнако. Пикси је на те
позиције ставио класична
крила. У нападу, то је рап
содија. У одбрани би могло
бити великих проблема
против јачих селекција
ултраофанзивну филозофију и излази на
терен спреман да се надиграва са сва
ком екипом?
Треба коначно да постанемо свесни да
имамо екипу за велика дела. Да ли има
мо памети, то ће се видети врло брзо.
Када је у тиму капитен славног Ајакса,
један од најбољих нападача Премијер
лиге, један од најбољих нападача и један
од најбољих везних играча италијанске
лиге, употпуњени бројним талентима који
имају важне улоге у својим екипама

широм Европе, то је онда репрезентација
које сви треба да се плаше.
Ипак, забрињава бизарна чињеница да
Пикси има толико луде храбрости па да
игра са само три класична дефанзивца.
У формацији 3-5-2 бочни играчи би тре
бали бити универзалци који обављају и
офанзивне и дефанзивне задатке подјед
нако. Пикси је на те позиције ставио кла
сична крила. У нападу, то је рапсодија. У
одбрани би могло бити великих пробле
ма против јачих селекција.
У Енглеској су, на пример, екипе махом
прешле на формацију коју форсира и
наш селектор. Само, код њих су бочни
играчи углавном бекови који су временом
надоградили своју игру и науч
 или да
доприносе и у нападу. Да ли је Пикси
лудак или генијалац, време ће показати.
видом у мечеве које су током ове
репрезентативне паузе одиграли
наши ривали у групи на наредном
Светском, стиче се утисак да ће нам бити
паклено тешко. Посебно са Бразилом и
Швајцарском. На Камерун мало ко обра
ћа пажњу. Јебига, ако њих не победиш,
тешко да можеш нечему да се надаш.
Бразилци раде оно што најбоље знају,
а то је да играју фудбал. Језиво делује и
само летимичан поглед на играче које
имају на располагању. А наравно, ту је и
Неимар, узданица ове генерације и играч
у којег ће све очи бити упрте. Посебно
због тога што је један од промотера тур
нира, а за то је добио масну лову.
Ни Швајцарци нису ништа мање опа
сни. Добили су недавно Шпанију у гости
ма и то је довољан разлог да се схвате
крајње озбиљно. Једна од најодвратнијих
репрезентација, која у својим редовима
има и два покварена политичка провока
тора, биће можда и највећи испит за
наше момке у Катару. Али добро, можда
је још рано паламудити о Светском
првенству које нам је, истина, све ближе.
Оно што је битно је да ложење и званич
но може да почне.

У

КУП ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РУМА

Победник ФК „Јединство“

Победник Купа Фудбалског савеза
општине је екипа румског ФК „Јединства“
која је у финалу победила екипу „Полета“
из Никинаца резултатом 3:0.
Финална утакмица је одиграна на тере
ну ГФК „Словен“ у Борковачкој долини,
а утакмицу је пратила и председница
Општине Александра Ћирић, која је, по
завршетку утакмице, победничкој екипи
уручила новчану награду од 100.000 дина
ра, док је другопласирана екипа из Ники
наца добила новчану награду од 50.000
динара.
Она је том приликом истакла да локал
на самоуп
 рава даје велику подршку спор
тистима који треба да дају и пример мла

ђим генерацијама о важности бављења
спортом.
– Доста улажемо у спортску инфра
структуру и финансирање рада клубова и
за то смо ове године издвојили за четвр
тину већа средства него прошле године.
Конкретно смо за суфинансирање клу
бова издвојили 22 милиона динара, а у
спортску инфраструктуру смо уложили од
почетка године 34 милиона динара. Са
улагањима ћемо наставити до краја годи
не, а за наредну планирамо да повећа
мо износ средстава који ћемо уложити у
спорт, рекла је председница Ћирић.
Синиша Сремац, председник Општин
ског фудбалског савеза је рекао да ће се,

уз помоћ локалне самоуправе, реализова
ти један од најважнијих задатака, а то је
улагање у млађе категорије.
– Покренућемо два пилот пројекта бес
платних школа фудбала у Путинцима и
Платичеву. Спортска инфраструктура се
драстично побољшала, јер румска општи
на има слуха за потребе клубова и на осно
ву тих захтева се раде одређене инвести
ције, каже Синиша Сремац који је најавио
и скорашњу поделу опреме и реквизита
свим клубовима у румској општини који су
добијени од Фудбалског савеза Србије.
Победник ФК „Јединство“ је обезбедио
пласман на Куп подручног фудбалског
савеза Срем.
С. Џ.
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ОЛИМПИЈСКО ДИЗАЊЕ ТЕГОВА

Првенство Србије за ветеране
У организацији Савеза Србије за диза
ње тегова (ССДТ) а у техничкој организа
цији Клуба дизача тегова Спартак из
Суботице и уз свесрдну помоћ и подршку
Министарства омладине и спорта у Вла
ди Републике Србије, Олимпијског коми
тета Србије, Антидопинг агенције Репу
блике Србије и Спортског савеза града
Суботице, 29. септембра у Суботици је
одржано Првенство Републике Србије у
олимпијском дизању тегова за мушкарце
ветеране а по правилима Међународне
федерације за дизање тегова (IWF) и
Међународне ветеранске федерације за
дизање тегова. На овом спортском так
мичењу учешће је узео и старопазовачки

Клуб дизача тегова „Јединство“ и пости
гао веома запажен резултат. У категори
ји до 67 кг телесне тежине, а у старосној
групацији М3 од 45. до 49. године живота
Синиша Танасковић освојио је три злат
не медаље у такмичарским дисциплина
ма трзај, избачај и олимпијски биатлон.
Такође, поставио је и нове рекорде Репу
блике Србије у трзају, избачају и олим
пијски биатлону, и проглашен је за нају
спешнијег ветерана у такмичарском
релативу минулог Првенства државе, а
уједно Синиши је ово девета узастопна
титула ветеранског шампиона Републике
Србије у олимпијском дизању тегова.
З. К.
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KУГЛАШКИ КЛУБ „СРЕМ“

Наставили
победнички низ

2. И 3. КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ А СТОНОТЕНИСКЕ ЛИГЕ

Половичан успех Сремаца

Прошлог викенда одиграно је 2. и
3. коло Војвођанске А стонотениске
лиге. Екипа СТК „Срем-спина“ пора
жена је у недељу 2. октобра као дома
ћин у Сремској Митровици од гостију
из Српског Милетића - екипе „Миле
тић“ резултатом 0:4. Гости су у овом
мечу оправдали улогу фаворита. Еки
па из Српског Милетића у истом колу,
дан раније била је као домаћин боља

од „Подриња“ из Мачванске Митрови
це резултатом 4:1. Мачвани су у тре
ћем колу, у другом мечу овог двокола
дочекали екипу СТК „Новог Сада“ и
убедљиво тријумфовали резултатом
4:1. Митровчани су у 2. колу били сло
бодни. Друга екипа „Срем – спина“ која
наступа у Сремској лиги у комшијском
дербију била је боља од екипа „Подри
ња 2“ резултатом 4:2.

Марко Егић, појачање „Срема“

Kуглашки клуб „Срем“ из Сремске
Митровице као домаћа екипа у 3. колу
Прве Војвођанске лиге одиграо је про
шле недеље утакмицу против екипе
„Слободе“ из Старе Моравице. Митро
вачки куглаши још једном убедљивом
победом од 7:1 са 3412 оборених чуњева
задржали су високу позицију на табели.
Како шампионат одмиче Митровчани све
сигурније играју и показују амбицију да
освоје наведену лигу. Утакмицу су обе
лежила три играча „Срема“ као најбољи
у одиграном колу код свих домаћина.
Марио Ружецки је био најбољи са 591
обореним чуњем. Први је играч прошлог
кола и најбољи појединац утакмице.
Ковачић Предраг са 589 чуњева постигао
је други резултат кола а Анђелко Клича
рић са 587 чуњева је трећи.

Општина Ириг- Општинска управа, Служба за имовинско-правне послове и урбанизам, на основу члана 50. став 2.
Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019
- др. Закон 9/ 2020 и 52/2021), и члана 55. став 5. Правилник а о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр. 32 /2019),
оглашава

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА ВРДНИК
Поновљени Јавни увид у део нацрта Плана детаљне
регулације центра насеља Врдник одржаће се од
5.10.2022.године до 19.10.2022 године, у трајању од 15
дана.
Део Нацрта Плана детаљне регулације центра насеља
Врдник, са комплетом графичких прилога, биће изложен
у згради Општине Ириг, Војводе Путника 1, Ириг - у цен
тралном холу зграде и у канцеларији Службе за имовин
ско правне послове и урбанизам, сваког радног дана од
8-14 часова.
Нацрт Плана детаљне регулације центра насеља Врдник,
биће доступан на увид заинтересованој јавности и у диги
талном облику на званичној интернет адреси Општине
Ириг www.irig.rs.
Примедбе на део нацрта Плана детаљне регулације цен
тра насеља Врдник, физичка и правна лица могу доста
вити, искључиво у писаном облику, путем писарнице

Општинске управе Ириг или препорученом пошиљком,
Служби за имовинско-правне послове и урбанизам
Општинске управе Ириг, Војводе Путника бр. 1, Ириг, у
току трајања поновљеног јавног увида, до 19.10.2022.
године.
Јавна седница Комисије за планове Општине Ириг, биће
одржана по завршетку јавног увида у понедељак ,
24.10.2022. године са почетком у 13 часова у згради
Општине Ириг (свечана сала) у Иригу, улица Војводе Путни
ка бр. 1.
У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и
изградњи, о извршеном поновљеном јавном увиду надле
жни орган, односно Комисија, ће сачинити Извештај о
обављеном јавном увиду и доставити га Носиоц
 у израде
Плана – Општини Ириг.
НАЧЕЛНИК
ср Оливер Огњеновић
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VREMEPLOV
5. октобар
2000. После неуспелих покуша
ја полиције да сузавцем расте
ра на стотине хиљада демон
страната у центру Београда,
који су протестовали због пони
штавања председничких избо
ра, грађани ушли у Савезну
скупштину, а нешто касније и у
зграду Радио-телевизије Срби
је. Под притиском, Слободан
Мил ош ев ић,
дес тогод иш њи
неприкосновен лидер Србије,
следећег дана признао изборни
пораз од кандидата Демократ
ске опозиције Србије Војислава
Коштунице.
6. октобар
1903. Рођен ирски физичар
Ернест Томас Синтон Волтон,
један од пионира нуклеарне
физике, добитник Нобел ове
награде за физику 1951. С
Џоном Дагласом Кокрофтом, с
којим је поделио Нобелову
награду, 1929. развио први
атомски акцелератор.
7. октобар
1885. Рођен дански атомски
физичар Нилс Хенрик Давид
Бор, добитник Нобелове награ
де за физику 1922. за истражи
вања структуре атома, један од
оснивача атомске физике.
1959. Совјетски васионски брод
Луна 3 први фотографисао там
ну страну Месеца.
8. октобар
1856. Велика Британија је поче
ла „други опијумски рат“ против
Кине, у којем јој се придружила
и Француска.
1912. Црна Гора је објавила рат
Турској и истог дана напала тур
ске положаје код Скадра, чиме
је почео Први балкански рат.
1970. Нобелову награду за књи
жевност добио је руски писац
Александар Исајевич Солжењи
цин.
9. октобар
1967. У Боливији је убијен
аргент инс ки
рев ол уц ио н ар
Ернесто “Че” Гевара, симбол
револуције у Јужној Америци.
1993. У сукобима Муслимана и
Хрвата у Мостару (Босна и
Хецеговина) срушен је Стари
мост, симбол града, саграђен у
16. веку за време турске влада
вине.
10. октобар
1813. Рођен италијански компо
зитор Ђузепе Верди.
1913. Завршена изградња
Панамског канала, дугог 81,6
километара, којим су спојени
Атлантски и Тихи океан.
1985. Умро амерички филмски
глумац, режисер и продуцент
Орсон Велс.
11. октобар
1579. У Цариграду један дер
виш убио турског државника и
војсковођу, пореклом из Босне,
Мехмед-пашу Соколовића.
1963. Умрла француска певачи
ца Едит Пјаф.

5. OKTOBAR 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Уз добру про
цену могућности и
прав ил ан
изб ор
сарадника релативно
брзо можете да остварите своје
циљеве на пословној сцени.
Када сте добро расположени
имате утисак да су вам доступне
најбоље могућности и тада обич
но бирате неку доминантну улогу
пред својим партнером.
БИК: Постоје важни
циљеви које можете
да
оствар ите
у
разним фазама или
на неки заобилазан начин. Стало
вам је да осмислите добру
пословну стратегију на основу
које ћете успешно реализовати
скоро све сто сте замислили.
Наставите да се понашате
довољно промишљено у проце
ни правих вредности. Очекује
вас позитиван обрт у љубавном
животу.
БЛИЗАНЦИ: Разми
слите о промени
одређених критерију
ма и услова у догово
ру са сарадницима како бисте
побољшали своју пословну пози
цију. Слободно можете да инси
стирате на својим идејама јер
имате врло поуздане показате
ље о успеху. У свом емотивном
заносу спремни сте да учините
нешто посебно как о бисте
импресионирали партнера.
РАК: Добре идеје које
имате захтевају и
ширу подршку од оне
коју тренутно уживате
у кругу сарадника. Све што жели
те можете и да остварите, али уз
асистенцију и нечију подршку.
Будући да ви сјајно функциони
шете у партнерству потрудите се
да око себе окупите особе од
поверења и угледа. Довољно сте
вешти да приволите вољену осо
бу на неке своје замисли.
ЛАВ: Ослањате се на
своје преговарачк е
манире, јер да без
доб ре
прип рем е
нема ни заједничког успеха.
Потребно је да се усаглашавате
са својим сарадницима око
важних питања како би сви око
вас осетили моралну и матери
јалну сатисфакцију. Пажња и
разумевање које добијате у кругу
своје породице делују врло под
стицајно. Потрудите се да обра
дујете блиске особе.
ДЕВИЦА: Потрудите
се да успешно спро
ведете све своје иде
је и планове у дело.
Важно је да поред себе имате
особу од поверења и тиm прове
рите сараднике за које вас везују
зајeднички интереси. У љубав
ном односу, немојте узалудно
покушавати да промените парт
нерово понашање или да мења
те ток ствари које не зависе од
ваше воље.

ВАГА: Делујете врло
амбициозно пред сво
јом околином и свима
јасно дајете до зна
ња, да не желите да вам се неко
супротставља по било којој осно
ви. Пажљиво процените ситуа
ције које захтевају неки вид ризи
ка или веће улагање новца. Нео
пходна вам је породична хармо
нија и нечије присуство како
бисте остварили бољу психоло
шку равнотежу.
ШКОРПИЈА: Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили
ком испуњавања разних догово
ра 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 ситуац
 ије које не
доносе жељени ефекат.
СТРЕЛАЦ: Захваљу
јући добрим идејама
и стратегији коју спро
водите делујете вео
ма озбиљно на своје сараднике.
налазите се у сјајној прилици да
остварите дугорочне пословне
интересе. Умете да се наметнете
у правом тренутку. Важно је да
подстичете двосмерне контакте.
Догађаји који вас прате у љубав
ном животу делују охрабрујуће.

Crkveni
kalendar
Среда, 5. октобар
(22. септембар)
Свети свештеномученик Фока:
Свети пророк Јона
Четвртак, 6. октобар
(23. септембар)
Зачеће Светог Јована Претече
и Крститеља
Петак, 7. октобар
(24. септембар)
Св.првом уч. Тек ла; Преп.
Симон; Св. краљ Владислав и
Преп. Давид Српски
Субота, 8. октобар
(25. септембар)
Преподобне Ефросинија; Преп.
Сергије Радоњешки – Задушни
це
Недеља, 9. октобар
(26. септембар)
Свети апостол и јеванђелист
Јован Богослов
Понедељак, 10. октобар
(27. септембар)
Свети мученик Калистрат и
остали
Уторак, 11. октобар
(28. септембар)
Преподобни Харитон Исповед
ник

Плазма коцке

ЈАРАЦ:
Улаж ет е
вел ики нап ор да
остварите позитивне
резултате у свом про
фесионалном изражавању, али
постоје изненадне ситуације које
ремете ваше планове и пословну
концепцију. Потребно је да се
растеретите од додатних обаве
за, немате довољно енергије да
се ангажујете на више страна
истовремено. Склони сте честим
променама емотивног располо
жења.

Састојци: 300 г млевене пла
зме, 400 г шећера у праху, 200 г
маслаца, 300 г кикирики путера.
Глазура: 150 г кикирики путера,
200 г млечне чоколаде, 50 г сец
каног кикирикија.

ВОДОЛИЈА: У зави
сности од личног
инт ер ес ов ањ а
и
мотивације коју има
те, осмислите нек а
нова или решења која ће вам
доносити резултате. Потребни су
вам дипломатски манири као
успешна формула која доноси
корисне и дугорочне резултате. У
љубавном животу уживате у
разноврсним ситуацијама.

Припрема: У чинију сипати
млевену плазму и шећер у праху,
па промешати. Додати кикирики
путер и руком сјединити. Додати
на крају отопљен маслац и меша
ти. Смесу пребацити у плех обло
жен пек папиром. Утапк ати и
поравнати смесу и ставити да се
охлади. Глазура: У отопљену чоко
ладу додадти кикирики путер и
сјединити, на крају прелити охла
ђени колач и посути сецк аним
кикирикијем. Поново охладити.

РИБЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети
нечију реакцију. Боље је да се
држите проверених правила и
да избегавате било коју врсту
ризика. Одложите неке напорне
обавезе док не добијете боље
услове. Налазите се у фази емо
тивног узлета, тако да односи са
партнером доживљавате као
остварење својих слатких сно
ва.

• Парфем се ставља на
чисту кожу, љубав на
чисто среце.
• Лепа реч је као лепо
стабло, корен му је дубо
ко.
• Живи у садашњици,
учи из прошлости и пла
нирај будућност.

