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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Промоција књиге
о страдањима у казниони

Надам се да ће публика, као и читаоци ове књиге спознати један део своје историје,
препознати одређене ствари, али суштина је да, након овога, ми наставимо даље, да
наставимо да напредујемо, да радимо на себи и да подижемо нашу државу у најбо
љој могућој мери, каже Александар Алимпић, управник Казнено поправног завода
У среду, 12. октобра је
одржана промоција књиге
„Страдање Срба у митровач
кој казниони током двадесе
тог века“, поводом обележа
вања 127 година постојања
Казнено поправног завода
Сремска Митровица. Аутор
књиге, др Ђорђе Цвијано
вић, директор Основне шко
ле „Слободан Бајић Паја“,
истакао је да је историја
важна за све народе, тако и
за српски.
– Један од повода за ову
књигу био је приказ исто
рије града из перспективе
институције, која је превази
шла оквире малог града као
што Митровица. Ту су бора
вили многи људи, не само
због тога што су починили
неко лоше дело, јер је било
и оних недужних, у много
лошим условима, у време
Аустроугарске. Између два
светска рата су ту бора
вили комунисти, у време
Независне државе Хрватске
Јевреји, Срби, национал
не мањине и други народи.
Установа никада није била
пасивни посматрач. Затвор
је отварао и затварао посеб
не хронолошке странице,
врло често и невидљиве за
све оне ван одвојеног света,
опасаног високим зидовима.
Казамат виђен и доживљен
изнутра има сасвим другачи
ју слику, где владају посебна

Промоција књиге

Александар Алимпић

мерила вредновања ствари
и људи, казао је Цвијановић.
Данас је затвор установа
општег типа, са затвореним,
полуотвореним, отвореним
одељењима и притвором.
– У свом пословању КПЗ
Сремска Митровица поста
вио је неке потпуно нове
трендове,
ресоцијализа
цију лица лишених слобо
де уз помоћ паса и коња, а
постоје и бројни програми
обуке за занимања која су
дефицитарна на тржишту
рада. Тако се нашим осуђе
ницима повећавају шансе
да, кад изађу на слободу
нађу себи посао и обезбеде
егзистенцију. Водимо рачуна
и о спортским активности

Ђорђе Цвијановић

ма, рекао је Дејан Царевић,
директор Управе за изврше
ње кривичних санкција.
Александар
Алимпић,
управник митровачког КПЗ-а,
као уредник и издавач књиге,
рекао је приликом свечано
сти, да је сећање споменик
тврђи од сваког камена.
– Ако смо људи опрости
ти морамо, али заборавити
никада не смемо. Митро
вачка казниона сама по
себи је историја. Народ који
не познаје своју историју,
има неизвесну будућност.
Надам се да ће публика, као
и читаоци ове књиге спозна
ти један део своје историје,
препознати одређене ства
ри, али суштина је да, након

Дејан Царевић

овога, ми наставимо даље,
да наставимо да напредује
мо, да наставимо да радимо
на себи и да подижемо нашу
државу у најбољој могу
ћој мери, каже Александар
Алимпић.
Књига описује историју
затвора, од његовог оснива
ња 1895. године. Приказује
страдања Срба у њему од
почетка двадесетог века до
1918. године када је затво
ром управљала Аустроугар
ска, а затим и боравак осу
ђених у време Краљевине
Југославије. Потом се нижу
подаци о страдањима 1942.
године, а онда и случајеви
политичких затвореника.
А. Д.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Унапред отплаћена срамота

П

редседник Србије Алексан
дар Вучић уобичајио је да на
хрватске, бошњачке и, разуме
се, српске злураде најаве његовог
скорог слома и увођења санкција
Русији одговара подсећањем да је
прошло, на пример, сто педесет,
сто деведесет, двеста или двеста
десет дана, а Србија санкције Руси
ји није увела. При томе не открива
када ће и да ли ће уопште Србија
увести санкције Русији.
Иза оваквог мерења издржљиво
сти српског противљења санкција
ма неки виде напросто разоблича
вање пропагандних лажи против
Србије, што је вероватно најближе
истини.
Неки, међутим, ово мерење про
лазног времена српске издржљиво
сти у неувођењу санкција Русији
виде знак да ће санкције једном
бити уведене, али ће се Русима
моћи да каже: ви сте нама санкције
увели трећег дана након што их је
Запад увео, а ми смо то вама учи
нили, на пример, двеста педесетог
дана након што их је Запад увео.
Тако је ово председниково мере
ње пролазног времена разумео
председник парламентарног одбо
ра за Косово Милован Дрецун, који
вели да ће Србија „у неком тренутку
увести санкције Русији” како би
смањила притисак за пуштање
Косова у УН. У коме тренутку? Кад
штета од не увођења санкција буде
већа од користи.
Ако је Танјуг тачно пренео Дрецу
ново разумевање Вучићевог мере
ња пролазног времена не увођења
санкција Русији, и ако је Дрецун
добро разумео председника, Срби
ја је на путу да поентира против
Русије са најмање 250 дана разли
ке у антисанкционој издржљивости!
Дрецун није једни српски званич
ник који мисли да зна шта се крије
из Вучићевог мерења пролазног

времена антисанкционе издржљи
вости Србије. Дрецун је за Танјуг
изјавио да га изненађује што Русија
сама не препозна тежину ситуације
у којој се Србија налази, иако руски
званичници признају да се врши
снажан притисак на Србију. Руси су
заузети својим проблемима, каже
Дрецун, али и нас гурају у нове про
блеме. Није објаснио у какве про
блеме осим ако се од Русије не
очекује да сама себи уведе српске
санкције против ње.

Данаш ња
Путин ов а
Русија стиди се оног
несрећног увођења санк
ција Србији које је преду
зела Јељцинова Русија.
И Србија ће, макар у анти
санкционој издржљиво
сти многоструко надма
шила Јељцинову Русију,
морати да се застиди.
Бар једном годишње, у
октобру, у месецу у коме
су Руси 1944. за ослоба
ђање Београда положи
ли 960 живота и много
унапред одрадили за
Јељцинову срамоту
Данашња Путинова Русија стиди
се оног несрећног увођења санкци
ја Србији које је предузела Јељци
нова Русија.
И Србија ће, макар у антисанкци
оној издржљивости многоструко
надмашила Јељцинову Русију,
морати да се застиди. Бар једном
годишње, у октобру, у месецу у
коме су Руси за ослобађање Бео
града положили 960 живота и много

унапред одрадили за Јељцинову
срамоту.
Ако историја потврђује да се
западњачки насртаји на исток пона
вљају као испод индига, онда је
неумесно изводити дневну рачуни
цу мање користи него штете.
До овог лицитирања коришћу и
штетом од не увођења санкција
Русији нисмо знали да је односе
између Србије и Русије тако лако
прорачунати са три дана антисанк
ционе издржљивости ондашње
Русије и са најмање 250 дана анти
санкционе издржљивости данашње
Србије.
Ако је тако лако чак и оно што је
веома тешко, онда ће једног бити
лако израчунати да је мања штета
од одустајања од Косова него од
признања његове независности.
ни који лако израчунавају
већу штету од користи у
односу Србије према Русији
могу лако и да провере своју рачу
ницу. Ако упитају Запад шта нам
нуди за увођење санкција Русији
добиће одговор: нудимо вам да
будете на правој страни историје!
Али, пошто ћете бити нови на пра
вој страни историје не можете
одмах бити једнаки са онима који су
дуго на правој страни, и морате
проћи кроз промене да бисте се
квалификовали за место на правој
страни историје.
Ако упитају Запад шта нам нуди
за признање независности Косова,
добиће одговор: нудимо вам бржи
пут ка Европској унији! Али тај бржи
пут није баш брз ако нисте на правој
страни историје, ако бомбардовање
Србије сматрате злочином уместо
поук ом, ако нервирате суседе
митом о Јасеновцу, ако Србе  преко
Дрине подбуњујете некаквим пра
вима из Дејтонског уговора, ако твр
доглаво верујете да вам је језик већ
родно осетљив.

О
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ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

Гради се мултифункционална
спортска хала

Полагање камена темељца за фискултурну салу

Са новом школом и новом фискултурном салом ученици и запослени
ће имати савремене услове за рад и боравак и постизање бољих резул
тата, изјавила је градоначелница Светлана Миловановић
Председник Покрајинске
владе Игор Мировић и гра
дон ач елн иц а
Сремс ке
Митровице положили су
камен темељац за изградњу
фискултурне сале у Основ
ној школи „Добросав Радо
сављевић Народ“ у Мачван
ској Митровици, у уторак 11.
октобра. Том приликом су
истакли да је ово још једна
важна инвестиција у обла
сти образовања и улагање у
здравије детињство.
– Ово је почетак великог
посла, инвестиције чија је
вредност око 430 милиона
динара, коју заједнички
финансирају Покрајинска
влада и Град Сремска
Митровица, а чијом реали
зацијом ће деца добити
нову фискултурну салу где
ће разв ијат и спортс ке
вештине и користити сло

Игор Мировић

бодно време за спортске
активности, изјавио је пред
седник Мировић изразивши
очекивање да ће радови
бити завршени у планира
ном року.

Светлана Миловановић

Игор Мировић је оценио
да је образовање изузетно
значајно за читаву нацију, а
да је веома важно у каквим
условима се деца школују и
бораве, нарочито у мањим

Слађан Папић

срединама, те ће стога
Покрајинска влада у још
већем обиму наставити са
финансирањем припреме
пројектне документације,
санације постојећих објека

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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та основних и средњих шко
ла и изградње нових широм
Војводине.
– Мање средине траже
значајнију пажњу и подршку
да би се очувале и зауста
виле миграције. Ова школа
има још шест подручних
одељења и таквих примера
има пуно, а наш је циљ да
сваку школу сачувамо, како
бисмо одржали наша села,
навео је Мировић.
Пројектом је предвиђено
да сала буде површине 995
квадратних метара, која ће
задовољавати потребе свих
спортова у дворанама. Пла
ниране су и трибине за
посетиоц
 е, капацитета 205
седећих места. Осим тога,
предвиђена је и изградња
просторија за ђачки ресто
ран, учионица за техничко и
дневни боравак.
– Сремска и Мачванска
Митровица имају заједничку
историју, али и будућност.
Изградили смо овде нову
школу и решили вишедеце
нијски проблем. Са новом
школом и новом фискултур
ном салом ученици запо
слени ће имати савремене
услове за рад, боравак и
постизање бољих резулта
та, изјавила је градоначел
ница Сремске Митровице,
Светлана Миловановић.
Директор школе, Слађан
Папић, нагласио је да је
северна Мачва одувек има
ла квалитетне спортисте,
који ће убудуће имати још
боље услове.
– Нисмо имали до сада
где да припремамо децу за
спорт. Користили смо лива
ду испод кеја, али само
када је лепо време. Тамо су
деца играла фудбал, имали
смо вратило и импровизо
вали смо одбојкашки терен.
Хтели смо да анимирамо
децу на неки начин и да се
они имају где дружити. Изу
зетно нам је драго да се
сада ради на изградњи,
имаћемо у потпуности сре
ђену школу и салу, не само
за децу Мачванске Митро
вице, већ и околних села,
изјавио је Слађан Папић.
Догађају су присуствова
ли и министар пољопривре
де, шумарства и водопри
вреде Бранислав Недимо
вић, покрајински секретар
за спорт и омладину Дане
Баста и директор Управе за
капитална улагања Војво
дине Милош Малетић.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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ТОМИСЛАВ МОМИРОВИЋ У РУМИ: После реконструкције,
отворена деоница пруге Београд - Шид

Од Руме до Београда
за 50 минута

Обилазак Железничке станице у Руми

Министар грађевинарства,
саобраћаја и инфраструкту
ре Томислав Момировић је
обишао румску Железничку
станицу 14. октобра и том
приликом истакао да му је
велико задовољство што је
коначно завршена рекон
струкција пруге код Голуби
наца и да је поново успоста
вљен саобраћај не само за
Руму, већ и за Сремску
Митровицу, Шид, али и за
Шабац и Лозницу.
– Инсистирао сам да пусти
мо у саобраћај ову пругу јер
она представља директну
железничку везу са Београ
дом за више од 200.000
људи. Од данас су Шабац ,
Лозница, Рума, Сремска
Митровица и Шид директно
повезани са Београдом изу
зетно квалитетном железнич
ком инфраструктуром тако
да се данас од Руме до Бео
града путује 50 минута, рекао
је министар Момировић.
Отварањем шидских коло
сек а је после три године
поново успостављен дирек
тан путнички саобраћај на
релацији Београд центар –
Шид (преко Руме и Сремске
Митровице) и Београд цен
тар – Мали Зворник (преко
Руме, Шапца и Лознице).

Министар је рекао да
постоји иницијатива европ
ских партнера, покренута из
Љубљане, да поново сао
браћа воз на прузи Љубљана
– Загреб – Београд.
– Желим да људи уђу у
нове возове које смо купили,
да осете тај нови талас
инвестиција, пре свега у
железницу. Ми смо заиста
железнички лидери на Бал
кану. Овде се не ради само о
брзом возу између Београда
и Новог Сада, већ о великом
броју градова који су повеза
ни железницом. Нећемо
стати док највеће градове,
док важне железничке чворо
ве не повежемо, истакао је
Томислав Момировић и поз
вао све грађане да користе
возове када путују за Бео
град, јер тиме учествују и у
смањењу емисије штетних
гасова, с обзиром да је
железница еколошки најоп
тималнији вид саобраћаја.
Министра Момировића је
на Железничкој станици
дочекала
председница
Општине Александра Ћирић
са сарадницима.
Она је подсетила да се
Рума налази на раскрсници
важних саобраћајница, али је
и железничко чвориште.

Управо таква позиција је ути
цала и да бројне инвестиције
дођу у румску општину.
– Велики број компанија,
поготово инвеститора који су
у протеклих неколико година
отворили производне погоне
у нашој општини, користи
железнички саобраћај за сла
ње или допремање материја
ла и сировина . Одговорност
нас као локалне самоуправе
је да побољшамо саму
инфраструкт уру на нашој
железничкој станици, при
ступ железничкој станици,
такође да учествујемо са
Министарством и другим
самоуправама у даљем уна
пређењу овог железничког
правца према Шиду и према
Београду. Да нашим грађани
ма покажемо колик о су
заправо возови већ сада уна
пређени, колико је квалитет
није, брже и једноставније
данас путовати возом до
Београда, истакла је Алек
сандра Ћирић.
Она је указала и на пода
так да је у Руми први воз кре
нуо давне 1898. године. Кроз
читав 20. век па и сада у 21.
веку, кроз Руму пролази
велики број не само путнич
ких, већ и транспортних и
међународних возова. С. Џ.
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ИРИГ: ПОТПИСАНО 29 УГОВОРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Штедња енергије све актуелнија

Тихомир Стојаковић

Уговори између крајњих корисника за
мере енергетске санације на породичним
кућама и становима, односно грађана и
извођача радова потписани су 7. октобра
у згради Општинске управе у Иригу.
Трећи је на овим уговорима био потпис
председника Општине Тихомира Стоја
ковића.
Ове године средства за суфинанси
рање неке од мера енергетске санаци
је добило је 29 подносилаца захтева, а
укупна средства за субвенционисање
мера су ове године износила 3,5 милио
на динара. Међу корисницима је највише
њих -  24 конкурисало за замену стола
рије, три су добила средства за фаса
ду, а два корисника за набавку котла на
природни гас и пелет. Шест привредних

Потписивање уговора о енергетској санацији

субјеката је одређено за реализацију
ових мера -  четири за замену столарије
и по један за фасаде и котлове.
– Укупна вредност субвенције је изно
сила до 50 процената вредности предра
чуна за сваку меру. Средства у висини од
3,5 милиона динара су обезбедили Упра
ве за подстицање и унапређење енергет
ске ефикасности и локална самоуправа.
Највеће интересовање грађана је било
за замену столарије, а остало је још
500.000 динара за соларне панеле. Иза
брани су привредни субјекти који ће то
радити, а позив ће се за заинтересова
не грађане отворити када Министарство
да сагласност, односно од њих очекује
мо модел јавног позива, каже Богданка
Филиповић Лекић, која је руководилац

пројекта енергетске санације породич
них кућа и станова у иришкој општини.
Председник Општине Ириг, Тихомир
Стојаковић каже да је задовољан одзи
вом, јер се на конкурс јавило 57 грађа
на, а њих 29 је и добило средства за
суфинансирање мера енергетске сана
ције. Додаје да ће се и следеће године
определити средства за ове мере било
у суфинансирању са Министарством
рударства и енергетике или, ако наредне
године не буде овог пројекта, општина ће
сама издвојити одређена средства.
– У сваком случају определићемо
средства и мислим да ће то бити свака
ко више него ове године, бар за милион
динара, каже први човек иришке општи
не.
С. Џакула

ОКРУГЛИ СТО У ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Сарадња школа и вртића

Округли сто за васпитаче и учитеље на
тему   „Приказ резултата акционог истра
живања о значају повезивања предшкол
ске установе и основне школе“ одржан је
у ДУ „Дечија радост“ у Иригу 7. октобра.
Ово истраживање је реализовано у окви
ру ЕРАЗМУС+ пројекта „Развој компетен
ција рефлексивних практичара за транзи
ционе процесе између вртића и школа“,
чији је координатор Тенинг центар „Коцев
ски” из Новог Сада, а партнери вртићи из

Округли сто у иришком вртићу

Словеније, Македоније и Бугарске.
У истраживању су учествовали васпи
тачи из ДУ „Дечија радост“  и учитељи из
ОШ „Доситеј Обрадовић“  из Ирига.
Предмет овог истраживања предста
вљају потребе деце, васпитача и учитеља
на тему екологија у вртићу и школи.
– Нашим истраживањем дошли смо до
резултата који нас охрабрују у настојању
да се креирају нови путеви сарадње изме
ђу вртића и школе у циљу унапређења

транзиционих процеса између два нивоа
образовања. Показано је да постоје више
него довољни услови да се оствари кон
тинуитет у образовању и васпитању деце
у области екологије, као и да се органи
зују многе заједничке еколошке активно
сти. Тиме се омогућава   боље упозна
вање васпитача и учитеља и њиховог
начина рада у образовању и васпитању,
деци предшколског узраста се приближа
ва   свет основне школе и омогућава да
у сарадњи са ученицима   боље упознају
школско окружење, каже Јелена Видано
вић, директорка ДУ „Дечија радост“.
Оваква истраживања су се показа
ла као потреба и не захтевају превели
ко ангажовање практичара, а дају веома
значајне повртане информације за уна
пређивање васпитно-образовне и обра
зовно –васпитне праксе.
Закључено је да је потребно допуни
ти план рада стручног актива васпита
ча и учитеља, како би деца имала што
више заједничких еколошких активности.
Такође,  у наредном периоду ће се у ово
истраживање укључити и ОШ „Милица
Стојадиновић Српкиња“ из Врдника.
С. Џакула

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
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ПОЧЕЛА КАМПАЊА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ

Род задовољавајући, сласт мала
Вађење шећерне репе ове године
мало касно у односу на претходну. У ста
ропазовачком атару је има на мало повр
шина и зато произвођачи нису ни журили
са овим послом.
У Земљорадничкој задрузи „Агропром“
у Старој Пазови где под шећерном репом
имају 550 хектара,  почела је 7. октобра.
Први показатељи приноса са скинутих
10 одсто површина се крећу око 80 тона
по хектару,   што је задовољавајуће с
обзиром на неповољне временске усло
ве, који су пратили производни циклус.
– За ову годину то је можемо рећи екс
тра година с обзиром на то да је година
била јако сушна. Зато смо и чекали са
почетком кампање, тако да ови резулта
ти сада су задовољавајући и ако буде
овакав род до краја, бићемо задовољни,
каже Златко Пјетловић, агроном у овом
предузећу.
Корен је на овом терену здрав.  Про
ценат трулежи се креће у неким нор
малним границама од 1 до 3% , али у
Доњем Срему ће бити проблем, међу
тим слатки корен ове године није
довољно сладак.  Кише у септембру су
утицале  на његову  тежину корена,  али

је с друге стране изгубио на сласти.
– Дигестија се креће око 14  - 15 проце
ната а ако узмемо у обзир сушну годину,
то није задовољавајућа дигестија. Можда
је то и последица киша, јер су оне допри
неле тежини корена, али је због тога
изгубљена сласт, али се надамо да ће до
краја кампања и та да се повећа, рекао
је Пјетловић.
Вађење шећерне репе би према про

РАДИ СЕ ДЕОНИЦА ПУТА ОД РЕСТОРАНА „ПУТНИК“
ДО КРАЈА НАДВОЖЊАКА

Затворен пут за Војку

Од петка 14.октобра због реконструкци
је затворен је пут од Старе Пазове ка
Војки. Ради се деоница од ресторана
„Путник“ до краја надвожњака као и сам
надвожњак. Пут ће бити затворен наред
них 30 дана и надлежни апелују на возаче
да користе алтернативни правац преко
Нове Пазове.
У „Ласти“ сазнајемо да ће до отварања
пута сви путници који чекају аутобус за
Војку на станици „Путник“ то од сада
чинити на тзв. „Дунав“ станици према
Новој Пазови, што је нова траса аутобуса
за Војку и Kрњешевце.
Радови на овој деоници део су велике
реконструкције путне мреже Стари Банов
ци -  Нова Пазова -  Војка -  Kрњешевци.
Након завршетка ове деонице, радови се
премештају на део од центра Војке до

Kрњешеваца и на део од центра Војке па
до кружног тока у Новој Пазови. Деоница
од ауто -  пута до кружног тока у Новој
Пазови недавно је завршена.
Уређење путне инфраструкт уре у
Општини Стара Пазова приоритет је у
овој години, а колико је локална самоу
права озбиљно схватила пројекат доказу
је чињеница да је у њега уложено чак 980
милиона динара што представља највећу
инвестицију у историји општине Стара
Пазова.
Инвестицијом од готово милијарду
динара и рехабилитацијом наведених
деоница у старопазовачкој општини уна
пређује се постојећа путна мрежа која
повезује аутопут, локалне и регионалне
центре и подиже ниво опште безбедности
друмског саобраћаја.
Д. Г.

цени, требало да се заврши до краја
новембра,  те се надају да сласт достићи
стандардних 16 процената. Све што се
извади, не лагерује се већ се одмах
одвози у шећерану. Шећерна репа се ове
године   налази на свега 1500 хектара у
старопазовачкој општини, и то углавном
на парцелама пољопривредних предузе
ћа и задруга, у индивидуалном сектору је
има јако мало.	
З. Кожик

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА
СТАРА ПАЗОВА – ИНЂИЈА

Стари пут
у новом руху
Пут између Старе Пазове и Инђије ће
ускоро бити реконструис ан. Овај правац
је део државног пута Р-100 који се пружа
од Београда до Новог Сада преко насе
љених места, и након изградње ауто - 
пута је познатији као „стари пут“. Највећи
део ове трасе између Новог Сада и
Инђије је већ реконструис ан, а у наред
ном периоду на ред долази и део између
Старе Пазове и Инђије. Пут је од држав
ног значаја и у надлежности ЈП „Путеви
–Србије“ које је одговорно за његову
реконструкцију. Најпре ће се радити део
ница од изласка из Старе Пазове ка
Инђији у дужини од 3 км. У одређеним
фазама реконструкције пут ће бити пот
пуно блокиран па ће се користити обила
зница преко Голубинаца или се може
ићи ауто-путем.
Знакови везани за алтернативне прав
це су већ постављени и чека се званич
но одобрење почетка радова.
З. К.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Додељене Октобарске награде

Добитници Октобарских награда и захвалница

Са поносом и посебном захвалношћу обележавамо сећање на историјску победу
нашег народа за слободу. Овим празником се подсећамо на то да треба да чувамо
Беочин и све оно што је у њему лепо, изјавила је председница општине Биљана Јан
ковић
Поводом обележавања Дана општине,
током читавог октобра се у том месту
одржавају бројне културне, спортске и
друштвене активности. У недељу, 16.
октобра, на сам Дан ослобођења Беочи
на у Другом светском рату, традиционал
но су у преподневним сатима положени
венци и цвеће на спомен – обележје Сте
вану Петровићу Брилету. Том чину прису
ствовала је председница Општине Бео
чин Биљана Јанковић са својим сарадни
цима, као и бројни мештани. Поред
локалне самоуправе на челу са председ
ницом, венце су положиле и делегације
месне заједнице Беочин град, затим
СУБНОР-а, Војске Републике Србије,
Општинског одбора Социјалистичке пар
тије Србије, Општинског одбора Српске
напредне странке, као и делегација из
братске Месне заједнице Угљевик. При
сутнима се најпре обратила председница
општине, која је честитала својим сугра
ђанима Дан општине.
– Са поносом и посебном захвалношћу
обележавамо сећање на историјску побе
ду нашег народа за слободу. Овим пра
зником се подсећамо на то да треба да
чувамо Беочин и све оно што је у њему
лепо, а наравно да у будућности сви
заједно дајемо подстрек и нове идеје.
Планови и визије за развој Беочина
постоје, да би он био место доброг одра
стања за нашу децу и бољу сигурност
целе општине, изјавила је Биљана Јанко
вић.
Након церемоније на спомен обележју,
у наставку програма обележавања Дана

општине је одржана свечана седница на
којој су додељене Октобарске награде,
признања и захвалнице, заслужним гра
ђанима, који су се истакли у свом раду и
доприносу за развој Беочина. Поред
бројних гостију и делегација, овом дога
ђају присуствовао је и Бранко Ћурчић,
потпредседн ик Покрајинске влад е.
Награде су доделили председница
општине Биљана Јанковић и Немања
Вилић председник Скупштине општине
Беочин.
– Добитници Октобарских награда би
требало да знају да је ово један од нај

Биљана Јанковић

лепших тренутак а, који грађанин или
привредно друштво Беочина могу да
доживе, као сатисфакцију за све оно
чему су допринели својим радом и зала
гањем за напредак општине, поручио је
Немања Вилић.
Октобарске награде додељене су
манастиру Раковац за изузетне резулта
те на очувању старог и формирању новог
библиотечког фонда и уређењу мана
стирске библиотеке. С обзиром на то да
Октобарска награда, поред плакате под
разумева и новчану награду, манастир
Раковац је своја средства поклонио бео

Исмет Адемовски
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Акција
озелењавања

Полагање венаца на спомен – обележје

чинској основној школи. За резултате у
унапређењу производње воћа, едукације
воћара у примени агротехничких мера и
пласману производа, Октобарска награ
да је додељена Милану Ковачевићу из
Черевића, чије је газдинство један од нај
већих извозник а на руско тржиште.
Плакету за добру сарадњу са локалном
самоуправом добио је и Марко Попадић,
директор београдске „Градске чистоће“,
која је вишезначном донацијом унапре
дила рад ЈКП „Бечин“. У његово име при
мио је награду сарадник Зоран Живко
вић.
За посебан допринос афирмацији Бео
чина, Октобарска награда је отишла у
руке Друштва љубитеља фотографије,
филмских и видео остварења „Беофото“.
Награду примио председник друштва,
Исмет Адемовски, који се и обратио при
сутнима у име свих награђених.
– Захвалио бих се предлагачима, коми
сији и грађанима Беочина. За нас је ова
награда врло значајна. То је круна наших
15 година рада. Трудимо се да радимо на
афирмацији беочинске општине и
мислим да у томе успевамо кроз разне
пројекте, рекао је Исмет Адемовски.
Захвалнице Општине Беочин додељују
се за допринос афирмацији. Прву захвал
ницу је локална самоуправа доделила
постхумно, Светозару Кокићу, а награду

је примила његова супруга Соња Кокић.
Захвалница је додељена за резултате у
здравственој заштити становника Миле
ни Стјепановић, која је сада у пензији, а
највећи део радног века је провела у бео
чинском Дому здравља, али и др Ружици
Недић, за борбу током пандемије вируса
корона. За резултате у области техничких
наука захвалницу је добила др Дајана
Бјелајац, а за резултате у музичкој умет
ности је захвалница припала Милици
Кеча. За истицање и залагање у органи
зацији културних манифестација, захвал
ница је припала Удружењу „Мирошкине
рукотворине“ из Раковца. Радомир Лазић
радни век је провео у области противпо
жарне заштите и ванредних ситуација, те
је њему уручена захвалница за допринос
заштити имовине и становника Беочина.
Професор Драган Митић захвалницу је
добио због унапређења васпитно обра
зовног рада у Основној школи „Јован
Грчић Миленко“, а свештеник Милош
Маријанац за исказану енергију за уна
пређење духовног живота грађана.
Свечану седницу у Дому културе је
пратио и пригодан културно – уметнички
програм, у ком су учествовали и старији
и млађи Беочинци, али и гостујући музич
ки и плесни састави.
Александра Дражић
Фото: Бранислав Туцаковић

Културно– уметнички програм свечане седнице

Поводом обележавања Дана општине
Беочин, 16. октобар, организоване су
Октобарске свечаности. Поред других
бројних активности, 12. октобра је одр
жана акција озелењавања простора
између Дома културе и Основне школе
„Јован Грчић Миленко“. У акцији су уче
ствовали ученици шестог разреда, а при
дружила им се и председница Општине,
Биљана Јанковић.
– Заједнички циљ нам је да Беочин
буде лепши, зеленији и чистији. Акција
озелењавања са Јавно комуналним
предузећем „Беочин“ и ђацима Основне
школе „Јован Грчић Миленко“ допринела
је томе да подигнемо еколошку свест,
изјавила је Биљана Јанковић.
Засађено је тридесетак садница копри
вића и црвенолисне шљиве.

Председница Општине
и ђаци саде дрво

– Идеја нам је била да направимо
хлад на овој стази. Драго ми је да смо се
скупили да организујемо ову акцију, а
наставићемо са озелењавањем и убуду
ће, каже Велимир Вуковић члан Општин
ског већа.
Како би активности биле усмерене на
унапређење и побољшање квалитета
живота Беочинаца, надлежно комунално
предузеће ће у наредном периоду стави
ти фокус на сарадњу са најмлађима и
њихову едукацију о екологији.
– Подизање еколошке свести је врло
важно код деце, јер код нас старијих
постоји формирана свест. Код деце је
битно да се она формира што раније,
како би стекли осећај за своју околину,
да стекну основно образовање о живот
ном простору. Њихово је учешће веома
важно, интересантно им је, научили су
нешто ново, те ћемо то чинити чешће,
обећао је Мина Минић директор ЈКП
„Беочин“.
Октобарске свечаности у сарадњи са
јавним предузећима и установама култу
ре, здравства, образовања и спорта има
ју за циљ да се анимирају грађани, да се
укључе у јавни живот, као и да заједнич
ким снагама утичу на то да Беочин буде
још развијенији.

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

А. Д.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

У општинској каси
3,8 милијарди динара

Пред нама је мукотрпан и одговоран рад, јер пре свега желимо да оправдамо овај
рекордан, историјски буџет од 3,8 милијарди динара. Прошле године имали смо укуп
но 112 јавних набавки. Ми смо само до јуна ове године спровели 112 јавних набавки,
што значи да ћемо их до краја године имати преко 200. Само тај податак говори којим
темпом и колико радимо на унапређењу живота наших суграђана, поручила је пред
седница Општине Александра Ћирић

Александра Ћирић о ребалансу

Свакако да је на скупштин
ској седници највише пажње
одборник а изазвао предлог
трећег ребаланса општинског
буџета.
Ова седница је одржана 13.
октобра, а приходи и примања
буџета су усклађени са расхо
дима на вишем нивоу, тако да
трећим ребаланс ом буџет
румске општине достиже
рекордних нешто преко 3,8
милијарди динара.
Основни разлог за реба
ланс, како је одборник е
информ ис ал а
Биљан а
Дамљановић, шефица Оде
љења за финансије, привреду
и пољопривреду, лежи у
чињеници да је Министарство
финансија одобрило повећа
ње масе средстава за плате
за око 12,5 милиона динара.
Увећање масе средстава за
плате се односи на плате
запослених у УПВО „Полета
рац“ будући да отварање
новог вртића „Коцкица 2“ зах
тева ангажовање 40 нових
радника. Такође, извршено је
и преусмеравање средстава
са апропријација које се неће
извршити у предвиђеном оби
му на оне где ће недостајати
средства, како би се омогући

ло несметано функционисање
Општине до краја године.
Коментаришући ребаланс
са скупштинске говорнице
Александра Ћирић, председ
ница Општине је истакла да је
овај историјски буџет показа
тељ вредног и одговорног
рада локалне самоуправе у
свим сегментима, а у интере
су грађана.
– Тешко је издвојити најбит
није у овом ребалансу буџета.
Имамо капитална улагања
готово у све сегменте живота,
почев од јавних предузећа и
установа културе, од социјал

Биљана Дамљановић

не до здравствене заштите,
од образовања па до спорта.
Многи сегменти су неправед
но били запостављени током
претходних година, па и деце
нија. Поносни смо што имамо
прилику да сада током ових
година, овог мандата, обухва
тимо све оно што раније није
никада било ни помисли да се
реализује, а камоли да се
оствари. Имамо могућност да
учествујемо у реализацији
једног историјског подухвата,
а то је целокупна обнова наше
општине, поручила је пред
седница Ћирић.

Именовања
Одборници СО Рума су на
овој седници за в. д. директо
ра Туристичке организације
Рума именовали Марију
Ћуић, дипломираног еколога
за заштиту животне средине,
док је досадашња в. д. дирек
торка Татјана Дошен подне
ла оставку. За в. д. директора
КЦ „Брана Црнчевић“ имено
вана је поново Катарина
Филиповић, а за в. д. дирек
тора Установе „Солидарност“
Бранислав Павић.

Марија Ћуић

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

Она је подсетила да је до
сада у ЈП „Комуналац“ уложе
но 113 милиона динара и ова
квих улагања ни у једно пред
узеће није било у протеклих
пет деценија. Најавила је и
велика улагања која предстоје
у ЈП „Водовод“ за који је
издвојено 26 милиона динара
за набавку мини багера и
камиона са платформом.
– Циљ нам је да појачамо
ефикасност рада јавних пред
узећа како би грађани били
задовољни нашим радом и
како би живели у једној здра
вој средини, истакла је она и
додала да ће се до краја
календарске године велики
део онога што је обећано и
остварити.
То се односи и на свих 10
урбаних џепова у центру гра
да за која су за пола године
урађена идејна решења, а до
краја године ће се урадити
пројектно - техничка докумен
тација да би се наредне годи
не ушло у реализацију тих
пројеката.
Свакако један од споменика
по којем је Рума позната је
Споменик револуције који
није сређиван од 1973. годи
не, када је постављен на

M NOVINE

19. OKTOBAR 2022.

Енергетски
ваучери
На овој седници одборни
ци су донели и одлуку о
додели субвенција у виду
енергетских ваучера које
издаје општина Рума.
– Ми морамо да се брине
мо и о социјално угроженој
категорији наших грађана.
Ове године смо зато опреде
лили 30 милиона динара за
енергетске ваучере. Тако
ћемо омогућити социјално
угроженој категорији станов
ништва -  ради се о 2.000
домаћинстава - да у вредно
сти од 15.000 динара могу
ваучерима да плаћају рачуне
за гас, за грејање у ЈП „Стам
бено“ или да купе огрев. Пре
ко Црвеног крста издвојили
смо за набавку огрева износ
од 13,6 милиона динара, док
ћемо преко Центра за соци
јални рад издвојити осам
милиона динара за набавку
огрева, рекла је поводом
ових енергетских ваучера
Александра Ћирић.
Градски трг. Да би се он потпу
но уредио издвојено је 18,7
милиона динара. Значајна
средства су уложена, али ће
се и даље улагати у културу.
Поред Културног центра, још
већа средства ће отићи за
Завичајни музеј Рума где се
до краја мандата очекују ула
гања од преко 100 милиона
динара.
– Та зграда стоји у центру
од 1772. године, нико се није
сетио ни да окречи ту зграду,
да промени врата, столарију...
Ми ћемо урадити комплетну
реконструкцију тог објекта,
изузев крова, који је проме
њен 2006. године уз помоћ
Покрајинске владе, истакла је
Александра Ћирић додавши
да ће се значајна средства
уложити и у здравство, спорт,
социјална давања, уклањање
депонија и мере енергетске
санације.
– Пред нама је мукотрпан и
одговоран рад, јер пре свега
желимо да оправдамо овај
рекордан, историјски буџет од
3,8 милијарди динара. Про
шле године имали смо укупно
112 јавних набавки. Ми смо
само до јуна ове године спро
вели 112 јавних набавки, што
значи да ћемо их до краја
године имати преко 200. Само
тај податак говори којим тем
пом и колико радимо на уна
пређењу живота наших сугра
ђана, поручила је председни
ца Општине Александра
Ћирић
С. Џакула
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ЗАСАВИЦА II

Обележена годишњица страдања

У спомен на жртве

На улазу у село Засавица
II, 12. октобра је обележене
на осамдесетпрва годишњи
ца сећања на страдале
Јевреје, Роме и Србе, које
су немачки окупатори стре
љали на пољу Полој. Венце

су положиле делегације
Града Сремска Митровица,
СУБНОР Лаћарак и други
мештани. Након интонира
ња химне Републике Србије
одата је почаст минутом
ћутањ а
за
невин е

жртве. Стихове молитве коју
су Јевреји написали непо
средно после Другог свет
ског рата говорила је Јасна
Арбанас, која је водила про
грам комеморације на Спо
мен обележју.

ЖАРКОВАЦ

Манифестација
„Чувари традиције - Ђерам“
Манифестација посвећена
фолклору „Чувари традиције
-  Ђерам“ одржана је 8. окто
бра у Жарковцу. Манифеста
ција се организује од 2007.
године, а домаћин је био КУД
„Жарковац“. Поред очувања
народне традиције, ова мани
фестација има за циљ да се
деца и одрасли друже кроз
песму у игру, упознају обичаје
kao и географска подручја са
којих долазе културно умет
ничка друштва која у њој уче
ствују.
Концерти на овој манифе
стацији се организују на нивоу
дечијих, извођачких и вете
ранских ансамбала, а током
лета „Ђерам“ има и своју
манифестацију у Црној Гори - 
„Ђерам Монтенегро фолк
фест“.
Председница УО манифе
стације је Марија Крунић из
Жарковца.
– Општина Рума подржава
развој културно уметничких
друштава и аматеризма,
посебно у селима, где се
негује традиција и богатство
наше културне баштине, каже
Марија Крунић те је зато рум
ска општина ове године за ту
подршку добила Захвалницу.
У име локалне самоуправе

учеснике и публику је поздра
вила Биљана Поповић Јова
новић, заменица председника
Општине која је истакла да
локална самоуправа подржа
ва ову манифестацију, јер се у
култ урно уметничким дру
штвима чувају традиционал
не вредности које деца неће
научити испред компјутера.
На овогодишњој манифе
стацији је учествовало пет
културно уметничких друшта
ва из Србије и Републике
Српске.
Домаћин КУД „Жарковац“ је
основан 2008. године и данас
има три фолклорна ансамбла

дечији, припремни и извођач
ки.
Учествује на многим фести
валима, а оснивач је и орга
низатор Фолклорног фестива
ла „Чувари традиције Ђерам“.
Уметн ичк и
руковод ил ац
друштва је Никола Камџијаш
а корепетитор професор Дар
ко Ђокић.
„Ђерам“ има своје руковод
ство и чланице -  културно
уметничка друштва из Србије,
Републике Српске и Хрватске,
а тренутно окупља четрдесе
так друштава која негују
народну традицију Срба.
С. Џ.
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„МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“ У ЉУКОВУ

Најбоље
из Инђије

Задовољство ми је што смо данас пред
ставили ИН производе, најбоље што наша
општина има. Изабрали смо шест малих
произвођача за које смо проценили да су
њихови производи и рукотворине најбо
љи а то су, између осталог, мед, џемови,
вина, рукотворине, објаснио је Милан
Богојевић, директор ТОО Инђија
У организацији Општине
Инђија, Туристичке организа
ције и Агенције за рурални
развој општине Инђија а под
покровитељством Министар
ства за бригу о селу Републи
ке Србије, у петак, 16. окто
бра одржана је манифеста
ција „Михољски сусрети
села“ у Љукову. На штандо
вима у центру села бројни
излагачи из целе инђијске
општине, приказали су раз
личите пољопривредне про
изводе и рукотворине.  
На самом отварању мани
фестације штандове су оби
шли помоћник председника
општин е
Инђија
Живан
Живановић, директор Тури
стичке организације општине
Инђија Милан Богојевић и
директорк а Агенц ије за
рурални развој општине
Инђија Ивана Пејовић Шеврт

и том приликом истакли да
поменута локална самоупра
ва има чиме да се похвали
када су у питању сеоско
стваралаштво и предузетни
штво.

– Другу годину организује
мо „Михољске сусрете села“
у нашој општини у сарадњи
са Министарством за бригу о
селу. Определили смо се да
ове године домаћин буде

Живан Живановић, Милан Богојевић
и Ивана Пејовић Шеврт

Љуково, истакла је Ивана
Пејовић Шеврт, директорица
Агенције за рурални развој
општине Инђија и додала да
су изузетно задовољни начи
ном на који су се представи
ли бројни индивидуални
пољопривредни произвођачи
из те сремске општине.
Иначе, на манифестацији
су по први пут представљени
производи и рукотворине који
носе ознаку ИН, производи
који су оцењени као најбољи
из Инђије.
– Задовољство ми је што
смо данас представили ИН
производе, најбоље што
наша општина има. Изабра
ли смо шест малих произво
ђача за које смо проценили
да су њихови производи и
рукотворине најбољи а то су,
између осталог, мед, џемови,
вина, рукотворине, објаснио

ОПШТИНА ИНЂИЈА БИЋЕ ДОМАЋИН ДРУГОГ ТУРИСТИЧКОГ САМИТА ВОЈВОДИНЕ

Инђија ће бити центар туризма Војводине

Општина Инђија биће домаћин другог
Туристичког самита Војводине који ће би
ти одржан почетком јуна наредне године.
Представници Центра за едукативни раз
вој из Новог Сада и директор Туристичке
организације општине Инђија потписали
су прошле недеље споразум о сарадњи
којим је и потврђено да ће домаћин са
мита бити поменута сремска локална са
моуправа
Како је истакао Немања Димић, пред
седник Организационог одбора Туристич
ког самита Војводине одлучили су се да
Туристички самит Војводине буде одржан
у Инђији, пре свега, јер имају веома до
бру сарадњу са локалном самоуправом и
Туристичком организацијом.
– Самит ће бити одржан 8. и 9. јуна сле
деће године и мислим да ће овај догађај
бити круна наше успешне сарадње. У

питању је догађај који је од великог зна
чаја за војвођански туризам, истакао је
Димић.
Директор Туристичке организације оп
штине Инђија Милан Богојевић истакао је
да ће током два дана самита у тој срем
ској општини боравити представници 45
општина и градова из Војводине.
– Такође, биће присутни и представ
ници Владе Војводине, Туристичке орга
низације Војводине и многи други. У та
два дана, Инђија ће бити центар туризма
Војводине, а рекао бих и током целе сле
деће године јер ће овај догађај оставити
снажан утисак на све туристичке радни
ке, рекао је Богојевић.
Иначе, први Туристички Самит Вој
водине одржан је у Новом Саду ове го
дине са циљем да се презентују плани
рани и реализовани пројекти локалних
Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

туристичких организација за дугорочни
развојни план туристичких дестинација
Војводине. Развој одговорног туризма на
територији АП Војводине, разговор о про
блемима који стоје на путу ка реализаци
ји постављених циљева, подстицај за ан
гажовање на писању развојних пројеката,
остваривање интердестинацијске, али и
међусекторске сарадње у формирању и
промоцији туристичке понуде Војводине
разлог су потребе за одржавањем овог
самита, истичу организатори.
Туристички самит Војводине организује
се уз подршку Министарства за трговину,
туризам и телекомуникације, Покрајин
ског секретаријата за привреду и тури
зам, Покрајинског секретаријата за регио
нални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу и Привредне коморе
Војводине.
М. Ђ.
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ВОЈВОЂАНСКИ ФЕСТИВАЛ НОВИХ И КАМЕРНИХ ТЕАТАРСКИХ
ФОРМИ

Девет награда за
пећиначку „Лекцију“

је Милан Богојевић, директор
ТОО Инђија и додао да ће се
ускоро тих шест производа
наћи у продајним објектима
локалног трговинског ланца:
– Сви заинтересовани који
желе да и њихов производ
или рукотворина добију озна
ку ИН, имаће прилику да се
пријаве на конкурс који ће
бити расписан за пар месеци.
Помоћн ик
предс едн ик а
општин е
Инђија
Живан
Живановић захвалио се уче
сницима манифестације на
одзиву и истакао да се нада
да ће „Михољски сусрети
села“ постати традиција у
општини Инђија. Иначе, у
програму су поред излагача
учествовали и Културно - 
уметничко друштво „Чигра“
из Љукова, као и тамбурашки
бенд „Синовци“ из Бешке.
М. Ђ.

Делегација
Инђије
у Вуковару
Делегација општине Инђија
предвођена помоћником пред
седник а општине, Живаном
Живановићем присуствовала
је у недељу, 16. октобра, осве
штању обновљеног Саборног
храма Светог Николаја Мирли
кијског у Вуковару. Помоћник
председника општине Инђија
истакао је да му је указана
част што је био део великог
догађаја за цео српски народ,
поготово за оне који живе у
Вуковару и који ће имати при
лику да посећују обновљени
Саборни храм.
Његова светост патријарх
српски Порфирије освештао је
поменуту светињу која је обно
вљена после ратних разарања
1991. године, а истог дана
освештан је и Српски дом.

Бојан Наић, Јован Деврња и Слободан Станковић

На недавно завршеном 28.
Војв ођ анс ком
фестив ал у
нових и камерних театарских
форми, у организацији Култур
ног центра у Бачкој Паланци и
Савеза уметничког стварала
штва Војводине, комична дра
ма „Лекција“ рађена у продук
цији пећиначк ог Култ урног
центра под покровитељством
Општине Пећинци освојила је
две награде.
Награда за најбољу режију
припала је студенту треће
године позоришне и радио
режије на Факултету драмских
уметности у Београду, Слобо
дану Станковићу из Пећинаца,
док је Бојан Наић из Пећинаца
за улогу Професора добио
награду за најбољу мушку
улогу.
Супервизорк а фестивала
била је глумица и редитељка
Соња Петровић, која је у окви
ру фестивала погледала пред
ставе из Пећинаца, Инђије и
Новог Сада, образложила је у
званичном извештају фести
вала да се квалитет представа
не доводи у питање узимајући
у обзир чињеницу да су оне
већ прошле селекције на
општинском, зонском и сада
покрајинском нивоу такмиче
ња.
– Награду за најбољу режи
ју додељујем Слободану
Станковићу, јер је имао хра
брости да проговори о актуел
ним, а осетљивим темама.
Путем низа интересантних
поступака и духовитих ситуа
ција редитељ је успео да упо

треби драмску уметност као
простор за размишљање о
прећутаним темама. Награду
за најбољу мушку улогу у
оквиру фестивала додељујем
Бојану Наићу за улогу Профе
сора узимајући у обзир чиње
ницу да глумац вешто води
причу и публику кроз све фазе
и промене једног комплексног
лика изненађујући публику
својим изнијансираним тран
сформацијама, образложила
је Петровић.
Како нам је рекао Станко
вић, ово је његова прва награ
да за режију, али не сматра је
искључиво својом, с обзиром
да је, како је рекао, у историји
пећиначког Културног центра,
када је сценско стваралаштво
у питању, по први пут добије
на.
–Успели смо да на даскама
које живот значе храбро
испричамо причу младих и
предочимо проблеме које их
муче када је у питању комуни
кација са ауторитетима. С
обзиром да се ради о театру
апсурда, инспиративно и иза
зовно је било радити са еки
пом током процеса, а сигуран
сам да је и публици која је у
овом случају била скоро на
корак до актера било узбуђују
ће да прате сама извођења,
каже Станковић.
Тридесетдвогодишњи Бојан
Наић из Пећинаца, коме је ово
десета награда у протеклих
десет година колико се бави
глумом истиче, да је сама глу
ма за њега више од хобија.

– Глума може да буде стил
живота као што је то у мом
случају, а награде ме обавезу
ју да се и у будућности бавим
сценским стваралаштвом што
бих препоручио и другима без
обзира на године“ – каже
Наић, који је поред признања
за улогу Професора у „Лекци
ји“ више пута бивао награђи
ван за улоге у представама
„Креонтова Антигона“, „Вирус“
и „Кући“.
„Лекција“ је до сада имала
шест извођења: три пута је
одиграна у Пећинцима и на
фестивалима у Беочину, Гор
њем Милановцу и Бачк ој
Паланци, а укупан број награ
да које је освојила је девет.
Најпре је као једна од осам
најбољих представа у Срему
на Зонској смотри аматерског
драмског стваралаштва у Бео
чину половином априла ове
године остварила пласман на
поменути фестивал у Бачкој
Паланци. Поред тога, на Смо
три у Беочину жири публике
наградио је Александру Опа
чић за најбољу женску улогу, а
Бојана Наића за најбољу
мушку улогу, док је Мерима
Радивојев ић добил а две
награде – од селектора за глу
мачко остварење на фестива
лу и од жирија публике за нај
бољу споредну женску улогу.
Половином јула ове године
представа је изведена на
четврт ом
Међун ар одн ом
сусрету варошких позоришта у
Горњем Милановцу.
Д. С.
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Ветерани КУД „Искон“ из Шимановаца

ПРВА МЕЂУНАРОДНА СМОТРА ВЕТЕРАНА И РЕКРЕАТИВАЦА ФОЛКЛОРА

Смотра одушевила
и учеснике и госте

Прва Међународна смотра ветерана и
рекреативаца фолклора, одржана 8.
октобра у Културном центру Пећинци,
окупила је 17 фолклорних ансамбала –
13 из целе Србије и четири из Републике
Српске. Организатор манифестације је
Друштво за неговање народне традиције
„Купиник“ из Купинова, а како нам је
рекао председник Друштва Милан Зујић,
општа оцена и учесника и гостију је да је
организација била одлична и да је 240
учесника током двоипосатног програма
приказало изузетно фолклорно богат
ство.
– Веровали смо да ветерани као људи
који су свој живот посветили фолклору
имају велико знање и искуство, које могу
да прикажу и да пренесу млађим генера

цијама. То су својим наступима на овом
концерту ветерани и потврдили, а ја
верујем да је ово почетак једне лепе тра
диције у нашој општини и да ћемо сваке
године организовати ову манифестацију,
рекао нам је Зујић и додао да је након
концерта организованмо једно велико
дружење, током којег су на најлепши
начин обновљена стара и склопљена
нека нова познанства.
Зујић се захвалио на изузетној помоћи
у организацији догађаја Културном цен
тру Пећинци, као и Општини Пећинци и
Шумској управи Купиново који су подр
жали манифестацију.
– У организацији концерта су нам
помогли и СЗР „Зорка“ из Ашање и
Ресторан „Арена“ из Обрежа, а велику

логистичку подршку нам је пружила
Средња техничка школа „Миленко Вер
кић Неша“ која је уступила просторије за
припрему ансамбала за наступ. Посебно
морам да се захвалим ветеранима „Купи
ника“ који су се овога пута одрекли
наступа, како би могли у потпуности да
се посвете организацији концерта. Задо
вољство и похвале које смо добили од
гостију из целе Србије и Републике Срп
ске показују да је све било вредно труда,
није крио задовољство Зујић.
Са територије пећиначке општине на
концерту је наступило Културно -  умет
ничко друштво „Искон ветерани“ из
Шимановаца, у којем је и Зујић играо до
пре две године.
Д. С.

„ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“

Испоручено још 700 килограма чепова
Општина Пећинци је у хуманитарну акцију „Чеп за хен
дикеп“ укључена у континуитету од 2015. године. У акцију
су укључене све јавне установе и предузећа са територи
је наше општине, као и привредни субјекти и удружења
грађана, а средствима од продаје чепова од пластичне
амбалаже купују се помагала за особе са инвалидитетом.
Како наглашавају у Удружењу „Чеп за хендикеп“, општи
на Пећинци редовно испоручује значајне количине чепова
и по томе је међу хуманијим локалним самоуправама у
Србији.
Преко 700 килограма чепова је испоручено 10. октобра,
а по речима Гордане Коњевић, секретара Црвеног крста
Пећинци који је координатор акције, највише чепова већ
годинама прикупља предузеће „Луки комерц“, а значајне
количине испоручују школе и предшколска установа.
Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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У ГРГЕТЕГУ ОДРЖАНИ „МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“

Да сачувамо наша села и нас

Миодраг Бебић отвара манифестацију

Гргетег је био домаћин 2. Михољских
сусрета села у иришкој општини. По
лепом сунчаном дану, 16. октобра, у цен
тру овог села са нешто преко педесет
становника, код Ђерма, окупило се неко
лико пута више учесника програма и
посетилаца. Ови Михољски сусрети се
одржавају под покровитељством Мини
старства за бригу о селу, а организовали
су га Канцеларије за младе и Општина
Ириг.
Никола Бојчић, координатор Канцела
рије за младе каже да је задовољан
одзивом учесника, јер су у Гргетег дошле
жене, чланице готово свих актива који
делују у иришкој општини.
– Наравно, ту су и њихови производи,
колачи, мед, сир, али и предмети домаће
радиности, као и наши винари са њихо
вим најпознатијим винима. Имали смо и
ликовни конкурс „Манастир Гргетег у
очима детета“ на који је пристигло чак
170 радова, каже Никола Бојчић и додаје
да су своје производе изложили и учени
ци ССШ „Борислав Михајловић Михиз“
из Ирига.
Подсетимо, прошле године су одржани
први „Михољски сусрети села“ у Врдни
ку, али уз знатно мање учесника.
У уметничком програму су учествова
ли ученици Музичке школе, као и фол
клорне групе КУД „Змај“ из Ирига.
„Михољске сусрете села“ је отворио

Никола Бојчић и Гордана Џигурски

Најмлађи учесници

Миодраг Бебић, заменик председника
Општине Ириг који је указао на значај
оваквих манифестација.
– Ово је један од најбољих начина да
промовишемо и ова места и овај део
општине који је некако био неправедно
запостављен у односу на Врдник, Ириг
или Малу Ремету који су се већ делом
остварили у том свом неком туристичком
потенцијалу Ово је најлепши начин да
промовишемо конкретно ова села Грге
тег, Велику Ремету, Крушедол, Нера
дин... Очекујемо да ће изградњом нових
путева, пре свега Гребенског и пута од
Ирига до Нерадинске чесме, доћи много
људи, много туриста. Очекујемо и нове
потенцијале за инвестиције, нова радна
места што је прилика за људе који овде
живе. Да промовишу и своје производе,
да понуде смештај за туристе, да сачува
мо наша села, нас, да останемо на овим
просторима што и јесте циљ ових мани
фестација, закључио је Бебић.
А жене из иришке општине су показа
ле и овај пут да знају и могу много тога.
На њиховим лепо украшеним штандови
ма могло се видети пуно колача по ста
рим рецептима, сирева, џемова, веза...
Вера Јаношевић је чланица Удружења
жена Гргетег и Нерадин а живи у Гргете
гу.
– Сви смо сложно радили и припрема
ли се за ове сусрете. Ја сам припремала

ове цариградске колаче, на модлу кекс,
разне штрудле, каже Вера, а њена коле
гиница Видосава Аврамовић је из истог
удружења, али из Нерадина.
– Увек се трудим да на старински
начин правим колаче. Уз то обавезно
понесем и сир који сама производим.
Овде сам донела да презентујем четири
врсте сира, имам ситни сир, ситни сир са
шунком, а овај правим стално, ја га
зовем фрушкогорски, а иначе је као сом
борац, тако се растеже. Припремила сам
и кифлице, а ево куглови су још топли,
рекла нам је Видосава.
Софија Смиљанић је председница
Актива жена из Ирига и она каже да жене
из иришких актива лепо сарађују.
– Ако се организује нека манифеста
ција у нашој општини, онда смо ту све,
удружења из свих месних заједница,
истиче Софија.
Организатори су на овој манифестаци
ји доделили и награде за најбољи колач,
вино, сир и изложбени штанд.
Реализована је и радионица „Упарива
ња хране и вина у свакодневној исхра
ни“. Храну која се припрема на овим
просторима је припремило Туристичко
домаћинство „Ђерам“ из Гргетега, а
локално вино ССШ „Борислав Михјловић
Михиз“, док је радионицу водио настав
ник Милан Лађенац.
С. Џакула

Вера Јаношевић, Видосава Аврамовић и Софија Смиљанић

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

16

КУЛТУРА

M NOVINE

19. OKTOBAR 2022.

ПРЕМИЈЕРА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА „КАКО СМО СПОЈИЛИ ГРАД“

Филм о мосту расплакао Митровчане

Премијера документарног филма „Како
смо спојили град“ новинарке РТВ Нине
Мартиновић Армбрустер о изградњи
моста светог Иринеја, културни је догађај
сезоне, који је расплакао све присутне у
свечаној сали Скупштине града!
– Основна идеја нашег филма била је
да се сачувају од заборава све оне тешке
околности под којима је грађен Пешачки
мост светог Иринеја, који у загрљај спаја
две обале сремску и мачванску, житеље
Срема и Мачве, Митровчане и Мачва
не. Тих деведесетих било је тешко време
размирица, несташица врло слично дана
шњем, али је показало да кад је жеља
стварна и искрена и мотивација великог
броја људи, да не постоје препреке које се
не могу премостити, рекла је након преми
јере филма Митровчанка Нина Мартино
вић Армбрустер, дугогодишња новинарка
РТВ наглашавајући поносно да је филм
много више емотиван него документаран.

Нина Мартиновић Армбрустер

Екипа филма „Како смо спојили град“
ТВ документарац „Како смо споји
ли град“ радила је екипа РТВ на челу са
редитељком Милицом Стојанов скоро две
године, а његов настанак пратиле су разне
недаће и застоји услед болести сарадни
ка и низ других околности, скоро па као и
изградњу моста, у шали каже Нина.
Топло, емотивно и са пуно носталгије за
временом детињства и младости Митров
чани су се подсетили давно прошлих вре
мена, својих другара и колега са мачван
ске стране и прелазака узбуркане Саве
бродићима „Гусан“ и „Врабац“.
Та прошла времена верно су им пре
нели кроз своје приче Јован Мартино
вић, тадашњи директор основне школе у
Мачванској Митровици, Љубица Петро
вић, бивша директорка Војвођанске бан
ке, глумица Гордана Лукић, као и бројни
људи, који се у филму појављују сведоче

Мостови Сремске Митровице
Превести се из Мачве у Срем у про
шлости је значило отичи у иностранство,
пошто се Мачванска Митровица нала
зила у Србији, а Сремска Митровица у
Аустроугарској. У суседну државу тада се
прелазило чамцима, дереглијом, плива

јући или пешке када заледи Сава. Потом
су за потребе војске подигнути понтонски
мостови, први 1914. године, да би каније
кроз векове била изграђена још три, све до
1977. године, када је у саобраћај пуштен
стални транзитни мост.

ћи о својим искуствима и сновима о мосту
који ће им омогућити бржи и лакши прела
зак реке до Сремске Митровице.
Све време догађаје, успомене, архивски
материјал, прелепе снимке реке и моста,
као лајт -  мотив који даје душу целом
филму, прати музика, коју је компоновао
Милан Керезовић Кецкец.
Пешачки мост светог Иринеја подигнут
је на месту античког Артемидиног моста,
где су у време прогона хришћана у 4. веку
погубљени свети Димитрије и свети Ири
неј.
Изградња моста почела је 1990. годи
не, а мост је свечано пуштен у промет на
Видовдан 28. јуна 1994. године.
Јединствен по лепоти и грациозности
пешачки мост представљао је тада уни
катно техничко решење са монтажом
косих затега, а његова изградња кошта
ла је десет милиона тадашњих немачких
марака.
– Са његовог високог лука виде се
надалеко обе Митровице, њихови сокаци
и улице, цркве и торњеви, види се међаш
Мачве планина Цер и међаш Срема Фру
шка гора, како у тамном плаветнилу сања
ју о данима своје славе, написао је о
мосту чувени митровачки хирург др Дими
трије Стојшић.
Нарциса Божић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Концерт удараљки

Ансамбл удараљки Академи
је уметности у Новом Саду, одр
жао је концерт у Сремској
Митровици, 13. октобра. У про
стору Галерије „Лазар Возаре
вић“, публика је имала прилику
да сазна нешто о удараљкама
из друге перспективе.
– Ми смо срећни што можемо
Сремској Митровици да дамо
овај концерт. Митровчани су нас
лепо угостили и драго ми је што
могу свом граду да представим
наше инструменте, изјавио је
Небојша Живковић композитор
и перкусиониста, иначе профе
сор на универзитету у Бечу и на
Академији уметности у Новом

Саду, а рођен је у Сремској
Митровици.
Необичан перформанс, врло
интересантан и примамљив
публици, један је вид едукације,
кажу уметници, који су тренутно
на турнеји по Србији.
– Турнеју смо замислили као
вид
пром оц ије
удар ачк их
инструмената. Ово је четврти
концерт, од седам планираних у
склопу ове турнеје. Последњи
пут смо наступали у Митровици
2019. године и тада смо имали
као
циљ
попул ар из ац ију
инструмената међу младима.
Овога пута смо се фокусирали
на зрелију публику. Наравно,

сваки наш концерт је вид едука
ције и промоције, а надамо се
да ћемо подићи интересовање
младих за слушање класичне
музике и да удараљке не дожи

вљавају само као бубњеве,
каже Дарко Карличек, виши
стручни сарадник на Академији
уметности.
А. Д.
Фото: Б. Т.
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МИТРОВЧАНИН НЕБОЈША ДРАГАНОВИЋ ОБЈАВИО ЗБИРКУ ПЕСАМА „БАЛАДА“

Промоција хуманитарног
карактера
У Позоришту „Добрица Милутинови“
у четвртак 13. октобра одржана је про
моција књиге поезије Митровчанина
Небојше Драгановића, која носи назив
„Балада“. Представљене су Драгано
вићеве песме које су плод његовог спи
сатељског хобија у последњих триде
сетак година.
– Често сам био учесник књижевних
вечери, као гост са неколико песама, а
напокон сам успео све своје песме да
спојим у једну збирку. Књижевна зајед
ница Сремска Митровица је конкуриса
ла са мојим песмама за средства на
покрајинском нивоу власти и с обзиром
да смо прошли, моја збирка је угледа
ла светлост дана, изјавио је Небојша
Драгановић.
Драгановић се од студентских дана
бавио хуманитарним радом и ову про
моцију је учинио продајном, а сва при
купљена средства ће усмерити ка
Школи за основно и средње образова
ње „Радивој Поповић“, за помоћ деци

са сметњама у развоју.
– Живим и радим у насељу КП дом,
тако да сам одлучио да помогнем сво
јим комшијама, односно тој школи. Још
једна позитивна ствар постоји у овој
причи. Наиме, када сам свом пријате
љу испричао шта намеравам, а реч је
о угледном митровачком пословном и
породичном човеку, одлучио је да уче
ствује и он. Рекао је колико год књига
буде продато и прикупљено средстава,
он ће исту толику суму новца донира
ти, рекао је аутор „Баладе“.
Школа је већ исказала потребу за
набавком новог разбоја за радионицу
ткања, те су одлучили да средства која
добију, утроше у ту намену.
– Захвални смо Небојши Драганови
ћу што је препознао нашу школу и
кориснике као важне у заједници. Дра
го ми је да појединци разумеју потребе
наших корисника, њихово мало, нама
је много, поручио је Негован Николић,
директор ШОСО „Радивој Поповић“.

Небојша Драгановић

Промоцију књиге пратио је и приго
дан програм, у ком су посетиоци ужи
вали.
Александра Дражић

ПРВИ РОМАН НЕДЕ МИЛОШЕВИЋ

„Варден“ - измаштани свет

Варден је измаштана држава у коју
је смештена радња истоименог првог
Романа Румљанке Неде Милошевић.
Роман припада жанру епске фанта
стике, а главна јунакиња је девојчица
чији живот и дешавања око ње аутор
ка прати од њене пете до 11 године, уз
најаву да се ускоро очекује и излазак
другог дела романа.
Неда Милошевић је свој роман про
мовисала у Културном центру 7. окто
бра, пред бројним Румљанима који је
знају као адвоката, а можда још и
више као алпинисткињу која се пења
ла на Хималаје, Аконкагву, Мон Блан,
Мекинли, Арарат...
За многе зато изненађење предста
вљала чињеница да је Неда у „најбо
љим годинама“ живота написала, из
прве, роман са преко 700 страница, а
никада се пре тога није бавила писа
њем...
– Ово је моја прва књига, ускоро ће
и наставак. Реч је о жанру научне
фантастике и надам се да ће се роман
свидети онима који га буду прочитали,
а сви они који до сада јесу, имају пози
тивне коментаре. Књигу могу да чита
ју и млађи и старији читаоци, каже
Неда.
Овај Недин измаштани свет нема
додира ни са нашом историјом, ни
културом, али како сама каже, прича
је поучна.

Неда Милошевић

Сама ауторка воли овај жанр епске,
као и научне фантастике, типа Толки
нове „Дружине прстена“ и „Хобита“.
– То је негде чучало у мени и напи
сала сам књигу о једном свету без
савремене технике и технологије,
дакле није савремено друштво, али је
једно врло уређено друштво, истиче
Неда Милошевић.
Она додаје да је тематика занимљи

ва, реч је о друштвеним и породичним
односима, све је измаштано и планета
и држава и људи, али се ипак може
применити и на садашњу ситуацију.
– Користила сам додуше неке топо
ниме из Србије, наша српска имена,
али и руска и нордијска. Интересант
но је и препоручујем људима да про
читају, мислим да ће бити задовољни,
истиче ауторк а која је за потребе
читалаца нацртала и мапу државе и
места у којима се дешава радња у
роману „Варден“.
Интересантан је податак да се пре
овог романа Неда Милошевић уопште
није бавила писањем, онако како су
многи од нас у младости писали бар
поезију или неке кратке приче.
– Писала сам овај роман 11 месеци,
пошто је измаштан није било потребе
за сакупљањем и проучавањем грађе
као код других романа, у смисли про
учавања бројних историјских докуме
ната, или историје неког народа, јези
ка, географије, друштвених односа.
Ништа то није било потребно, јер сам
све ја смислила и измаштала, рекла
нам је ауторка Неда Милошевић.
На промоцији у Културном центру о
„Вардену“ су говорили лектор Стела
Шаровић, Ивана Иванчевић, Симона
Фабјан и Зоран Контић, док је у музич
ком делу програма певала Данијела
Мијатовић.
С. Џакула
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ЗОРАН ШАПОЊИЋ – ТРЕЋА НАГРАДА ЗА НОВИНАРСКУ РЕПОРТАЖУ
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“

Писмо са Голије,
или, како ће доброта и
добри људи спасити свет
Не кријем, отплакао сам као дете кад сам прочитао писмо, пред очима ми се ство
рила Рајкова слика, како у колиби, под свећом или лампом, или зором, кад се Сунце
подигне над голијским врховима, полако, сав свечан, пише, јавља тако важну вест,
труди се да рукопис буде леп, да се свако слово може прочитати. Колико дивоте, оне
божије, колико радости и љубави, колико дечије простоте оне која станује само у
душама одабраних и посебних, на једном листу хартије

А

ко ишта у ова зла времена спаси
свет, спасиће га људска доброта.
Она дечија, понекад и детињаста,
исконска, што само понеком остане у
срцу, закопана дубоко негде у души, не
ишчезне кроз тешке дане живота. Добро
та заостала код оних који своју муку,
тешки терет, запрте па их цео живот носе
сами, без ропца, без потребе за туђим
сажаљењем. Без да се икад иком пожа
ле, без да икад иког оптуже за своју тугу,
своју муку, своју невољу, сав јад и чемер
који им ама баш сваког дана седи завра
том. Доброта остала код оних који плачу
сами, заклоне се за какав котар или стог
сена или споменик предака, за тарабу,
оду у шталу где их нико никад неће виде
ти, или просто у шуму, у какву дубодоли
ну, који од своје туге не праве спектакл...
И код оних који ће из куће изнети и
последњу кору хлеба и дати просјаку,
који, ето тако, живе и увек се богу моле за
друге, ретко кад за себе...
Зато ме сваки пут заболи душа, сам
себе изгрдим на пасја прескакала, и осе
тим се као последњи бедник, кад ми се
горе са Голије јави стари шумар Рајко
Совић, боем и горски вук, људескара у
чију је душу стало толико доброте да
нема тог аршина нити кантара којим би
се могла измерити. Назове, чисто да
пита како сам, треба ли ми шта, може ли
шта да помогне, како здравље, како
чељад, је ли било кише, града, далеко
било, јеси ли моји у селу посејали кром
пире... Он мене увек, ја њега да се сетим
-  ретко кад... Немам времена, гомила
обавеза, био на терену, посао, изговора
увек колико хоћеш... Не може их човек
побројати, и увек их лако наћи.
Кад му се испразни батерија на теле
фону, Рајко пошаље писмо. Откуд му
коверат, хартија, кад стригне да га одне
се на пошту горе ваљда на Вионицу или
Одвраћеницу на Голији или га по некоме
пошаље у Ивањицу, бог свети зна, тек,
јави се и тако, да је добро, здраво. И на
крају обично напише - “Зоко, поздравља
те твој друг Рајко са Голије”.
Једном, има томе десетак година сти
же плави коверат, са Голије, писмо од

Рајка, јавља ми, а коверат пун радости,
да су на Одвраћеници, мештани заврши
ли цркву, да ће скорих дана бити литурги
ја, ко је све помогао градњу, писмо са
планине путовало читавих пет дана.
е кријем, отплакао сам као дете кад
сам прочитао писмо, пред очима
ми се створила Рајкова слика, како
у колиби, под свећом или лампом, или
зором, кад се Сунце подигне над голиј
ским врховима, полако, сав свечан, пише,
јавља тако важну вест, труди се да руко
пис буде леп, да се свако слово може
прочитати. Колико дивоте, оне божије,
колико радости и љубави, колико дечије
простоте оне која станује само у душама
одабраних и посебних, на једном листу
хартије. И снебивања Рајковог, што ми,
ето, досађује, одузима ми време кога и
онако имам и више него што ми треба,
што ми смета, и то понавља до бескраја
сваки пут кад се јави. Каже, звао би и

Н

чешће, него, да не досађује, да ме не
прекида у послу, ко зна где сам ја...
О овој доброти причам. Она ће спасити
свет, она ће остати и кад добрих људи
нестане, кад их покрије земља, кад све
друго однесе заборав.
Други пут, опет, једном кад сам са
Ратом Филиповићем из Новог Пазара
ваздан лутао по Голији, и кад смо срели
Рајка, па нас он одвео до пустог села,
Колијешнице ако се не варам, посекла
ме као ножем, као жилетом, Рајкова суза.
Заплакао је тада, верујем, први и послед
њи пут пред неким, онда брзо обрисао
сузе, окренуо се устрану, заклонио да га
не видимо. А заболела га слика коју смо
заједно гледали, зграбила га за прса при
тегла, слика празног, пустог села међу
чијим брвнарама и под дрвеним кровови
ма нисмо затекли никог.
-Еј, мој Шапоња, како је ово био добар
народ - завапио је Рајко.
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стина, није у селу било никог, био је
благ летњи дан, помало и припека,
а доброта, пуста доброта и нека
божија благодет, извирала је иза сваких
од оних замандаљених врата, из сваког
проломљеног крова, из сваког оџака из
кога се годинама није видело дима.
Нестало села, остала доброта. И мирис
меда који је долазио однекуд, са неба, из
земље, из неког од оних мљекара, из
црних брвана, бог ће знати. И мирис
пољског цвећа. Јак, опијајући, онај који
се не заборавља.
И шта остане кад свега нестане, пита
ли смо Рајко, Рато и ја тог дана један
другог, остане доброта, тек доброта,
сећање на добре људе, на шајкаче, жуте
мараме, на славе и славску свећу, погачу,
чанак меда и ништа друго. Све друго пот
падне под наслаге заборава.
А зло? Шта од њега остане? Ништави
ло. Ништа. Празна ољуштина. Ту реч
Рајко чак никад и не помене.
-Ни у гори о злу не говори - рекао ми је
једном.
Јутрос ми јавља са Голије:
-Ево ме код моје колибе. Јео мало сира
и љеба. Прекјуче пала киша. Града, хва
ла богу, није било. Снег окопнио седам
дана по Ђурђевдану. Хладно јутро било
али је сад већ топлије. Имам свега, ишао
у продавницу на Одвраћеницу.
Кад год се са Рајком чујем, исприча ми
понешто о добрим људима и добрим
делима. О оним о којима се ништа не зна,
о којима се ништа никад није чуло, о они
ма који се својим добрим делима никад
нису похвалили, никад их препричавали.
Онима који никад нису звали новинаре
да их сликају и у новинама пишу како
чине добро дело.
Једном кад сам га питао, по чему пам
ти детињство, живот, а доста је година
накупио, Рајко ми је испричао - по једној
котарици направљеној од брезове коре
пуној јагода, коју му је набрала баба... И,
ни по чему другом. Стала у ту невелику
котарицу у коју стане тек прегршт црве
них шумских јагода, и мање, сва љубав и

Други пут, опет, једном
кад сам са Ратом Филипо
вићем из Новог Пазара
ваздан лутао по Голији, и
кад смо срели Рајка, па
нас он одвео до пустог
села, Колијешнице ако се
не варам, посекла ме као
ножем, као жилетом, Рај
кова суза. Заплакао је
тада, верујем, први и
последњи пут пред неким,
онда брзо обрисао сузе,
окренуо се устрану, закло
нио да га не видимо. А
заболела га слика коју
смо заједно гледали, згра
била га за прса притегла,
слика празног, пустог села
међу чијим брвнарама и
под дрвеним крововима
нисмо затекли никог

19

сва доброта и после, читав живот може
човек да враћа и дели ту доброту и
љубав, а не може да стигне да подели
колико је у ту котарицу стало.
Поучне су Рајкове приче. На први
поглед, говоре о давним, давно забора
вљеним временима, о људима и селима
којих више нема, помислио би човек, не
важе за ово наше време. А важе и те
како. Може се из њих много научити,
само, кад има човек времена, оног ког
стално нема, па застане на трен, зами
сли се, стави прст на чело. Размисли,
шта ради, куд је кренуо, где ће стићи, куд
толико жури, кад заборави на онај колач
доброте који му је на почетку, на рођењу
дат, а он га негде заметне, изгуби га,
заборави да га подели.
То Рајко хоће казати кад ме назове, кад
ми исприча понеку своју причу.
о милости људској једном ми је
дуго причао док смо лутали по
Голији. Од пропланка до проплан
ка, од потока до потока. О људима који су
неким божијим чудом и промислом увек
давали више него што су имали, и увек
имали више за друге него за себе. И
доброте и љубави.
И, како то може, питао сам Рајка?
- У бога све може и код бога све може
- рекао ми је.
Сваки разговор са Рајком је посебан.
У ретке дане кад се ја њега сетим,
чујем са друге стране његов глас.
- Добро јутро Рајко...
- Добро ти бог дао...
Други пут:
- Добро јутро Рајко...
- Срећна ти душа код бога...
И све тако.
И да, добри људи ће спасити свет.
Њихова доброта.
- Кад тешка времена закуцају на врата,
чиме ћеш пред њих него с богом и добро
том - каже Рајко.
Само ће она остати кад свега другог не
буде.
Ено ми Рајка са Голије за сведока.
„Курир“, 29. маја 2022. године

И
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Како је градска администрација у другој половини XIX века уређивала свакодневни
живот Митровчана и Сремаца? (17)

„Потрага за одбеглом супругом“

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

Потрага за одбеглом супругом

О

бјавом број 226 из маја 1884.
године упозоравају се вла
сници земље поред Саве
према Јарку да је забрањена уоче
на појава обраде земље и сетве
кукуруза на површинама које су
намењене узгоју воћа. Учиниоци се
обавезују да обуставе узгој кукуру
за јер ће сео њиховом трошку тај
кукуруз прекопати а они ће бити по
закону кажњени.
„Јављено је градском поглавар
ству, да властници земаља поред
Саве идући Јарку и преко јендека,
дакле свуд измед кошева од воћака
за кукуруз земљу ору и сеју. То је
забрањено и ко је већ узорао има
ће уставити без да кукуруруз око
па, јер иначе ће се на његов тро
шак на свими посејани кукуруз
напоље покопати дати а власт
ник по закону за непослушност
казнити.“
Објавом Градског поглаварства
број 238 из маја 1884. године Кра
љевска желзничк а станица у
Митровици обавештава потенци
јалне путнике да ће се за католички
празник Духова повратне возне
карте из Митровице за Будимпешту
продавати по упола јефтинијој
цени. Тако купљене путничке карте
важиле би за све врсте возова,
осим за брзи воз.
„Од стране подписате Краљев

ске државне железничке постаје
ставља се велештованој публици
до знања да за време римокато
личких дохова издаваћеду се особ
не путнице за пут Митровица
Будимпешта за пол цјене, за тамо
и натраг. Тко дакле путовати
жели мора дне. 30. али најдуже 31.
свибња 1884. такову путницу код
овдашње жељезничке благајне
подићи;
а најкасније до 8. јуниа 1884. се
опет са истом путницом амо
натраг повратити. Путнице при
доласку у Будимпешту немаду се
предавати. Путовање бива са
сваким влаком изузимајући брзо
влак. “
Под бројем 3122 Градско погла
варство у Митровици на основу
закључка градске скупштине зака
зује усмене разговоре са понуђачи
ма ради израдње два моста на
„раскршћу“ између митровачког
сокак а „Зелено дрво“ и „Старог
шора“. Процењена вредност изгар
ње је преко 683 форинте а понуђа
чи се са документацијом и услови
ма градње могу свакодневно упо
знати у просторијама Поглавар
ства.
„Услијед закључка Градског
заступства од 28. маја те године
бр 88. разписује се овим код подпи
саног на дан 16. јуна те године у

11 сати прије подне устмена
понудбена расправа за новоиз гра
дити се имајућа 2 зидана моста
на раскршћу сокака „Зелено дрво и
Стари шор“ уз прорачунану
фискални циену од 683 форинте
04. новч. Личбени увјети, нацрт
уговора и његове темељнице слу
жеће темељем понудбене распра
ве могу се сваки дан у обичних
уредовних сатих код подписаног
поглаварства увидети“
Под редним бројем 290 у Прогла
сној књизи за 1884. годину евиден
тирана је „потрага“ за Маргом Коза
ревић из Кукујеваца која је напусти
ла свог мужа и нестала у непозна
том правцу.
„Потрага.
Марга Козаревац супруга Адама
Ивковића из Кукујевца напустила
је истога и дала се незнано куда у
бјегство које се потраге ради про
глашује.“
У Огласу број 317 од 4. јула 1884.
регулише се продаја робе на ваша
ру тако што се у прва два дана
дозвољава трговина сток ом и
робом а трећег дана искључиво
трговина робом.
„У Руми ће се вашари у будуће
обдржавати тако да се прва 2
дана марвом неизкључујућ и роба
продаје а трећи дан само роба ће
се продавати.“
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НЕКАДА НОРМАЛНА СТВАР ПОСТАЛА ПОЛИГОН ЗА ПРЕПУЦАВАЊЕ

У чему је драма око пописа,
молићу фино?
Али зашто правимо драму око пописа у Србији и зашто се понашамо
као да је то нешто спорно? Попис је редовна и периодична активност
једне државе која на тај начин статистички заводи податке о броју ста
новника, имовини, сточном и пољопривредном фонду. Из тих резултата
црпе се подаци о броју корисника здравствене заштите, пензионера, вој
но способног становништва, подаци за порез (требало би да се црпе
подаци за број бирача, али ајде сада ко ће све то да вади)

Г

ледам на твитеру једну расправу
Србкиње и Другосрбијанке. Дру
госрбијанка жели да научи Срб
кињу да у српском језику (да се не
увреди Србкиња, у Србском језику)
постоји једначење сугласника по звуч
ности постоји једначење сугласника
по звучности, где Б испред К прелази
у П и слично. Међутим, Србкиња зна
нешто што Другосрбијанка не зна, то
је сада јавно доступно и апелује на
Другосрбијанку да се образује, а ради
се о томе да је Вук Караџић био
масон и избацио је слово Б јер оно
означава Бога, и да се не прави
паметна, јер нисмо ми Српи небо
Срби, и зна се одакле смо ми дошли
и од кога смо настали.
Попис у Србији траје већ двадесе
так дана и ближи му се крај и док овај
текст настаје, његовог аутора још
нису завели нити га упитали колико
има биолошке деце (нема колико је
обавештен, а можда су му слагали) и
какав му је у кући нужник (све по
пе-ес-у, да не урекнемо). Али зашто
правимо драму око пописа у Србији и
зашто се понашамо као да је то
нешто спорно? Попис је редовна и
периодична активност једне државе
која на тај начин статистички заводи
податке о броју становника, имовини,
сточном и пољопривредном фонду.
Из тих резултата црпе се подаци о
броју корисника здравствене зашти
те, пензионера, војно способног ста
новништва, подаци за порез (требало
би да се црпе подаци за број бирача,
али ајде сада ко ће све то да вади).
Попис је пресек стања једне државе
и једног друштва. Све државе га раде
и самостално одређују механизме за
његово одржавање. Раније су се
пописивали само мушкарци или војно
способни и главе породице или само
они који плаћају порез, начини су се
мењали. Ево једне анегдоте везане
за Сремску Митровицу. Када су
Аустроуг ари 1720. протерали Турке
из нашег града, пописали су станов

ништво, имовину и сточни фонд.
Резултати: 193 кошница пчела, а 12
мушких радно способних глава. Око
1725. Митровица је имала око 600
становника, а у наредној деценији је
тај број порастао, тако да је град био
једно од већих насеља Срема. Ириг
је био већи од Митровице, али је кра
јем века куга десетковала становни
штво тако да је вероватно најлепше
место Срема и данас само вароши
ца.

Јер је наивна Хрватска
дала свом префрига
ном народу да се сами
пописују, при чему је
зла омладина намерно
баке и дједове уписи
вала као атеисте.
Дакле, није питање
што су једна у низу
најстаријих нација у
Европи и што их има
мање од четири мили
она, већ сада треба
наћи двајес посто
католика
Што се тиче овогодишњег пописа,
можемо поставити питање, зашто
нисмо користили фамозну Е-управу
да се сами попишемо, већ трошимо
ресурсе на куповину рачунара (јер
смо дигитална нација пре свега, неће
мо ми на папиру као тамо неки), на
плаћање пописничара. Имамо само
један логичан одговор – ми смо добри
домаћини и волимо да прозборимо
коју са живим човеком. На пример,
Хрватска је била тако наивна да пове
рује свом народу и да се сами попишу

да им сада фали четиристо хиљада
држављана (од тога су један део
Срби којих је око три посто сада). У
томе постоји добра и лоша вест:
добра је да Срба у Вуковару више
нема тридесет посто, а лоша да међу
Хрватима фали двадесет посто като
лика, а зашто. Јер је наивна Хрватска
дала свом префриганом народу да се
сами пописују, при чему је зла омла
дина намерно баке и дједове уписи
вала као атеисте. Дакле, није питање
што су једна у низу најстаријих нација
у Европи и што их има мање од чети
ри милиона, већ сада треба наћи два
јес посто католика.
сада, да се не дај ти боже и код
нас не би десила та зла омлади
на која хоће погрешно да упише
баке и деке, ми идемо од врата до
врата. Чини се да је фора да се упи
сујемо као Југословени само да бисмо
исказали како смо против система.
На прошлом попису, Југословена у
Србији је било око 23 хиљаде. На
питања о националности, матерњем
језику и вероисповести не морамо да
се изјаснимо, то нам гарантује Устав.
На остала питања, морамо, и зашто
не бисмо. Не треба да будемо бесни
на те пописничаре, сетимо се колико
су кућа прошли, можда су и покисли,
можемо да им понудимо можда и
шољу чаја или кафе, јер ми јесмо
домаћини. А резултати могу да буду
доста лоши, па није лоше да се пре
бројимо и схватимо да смо мали и све
мањи. Срем је и овако био најстарији
регион (ево и аутор овог текста ће се
изјаснити да биолошке деце нема,
уместо да приупита неку колико ће
Српчића да му роди). Уместо да тро
шимо енергију да пребројавамо крвна
зрнца, хајде да је уложимо да будемо
боље друштво. И за крај, још једна
анегдота: оца су питали да изјасни
децу на попису, а он је рекао сину да
се сам изјасни шта је. Дечак је одгово
рио: „Ми смо Србићи“.
Читанка
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АНГЕЛИНА БРАНКОВИЋ,
СУПРУГА ДЕСПОТА СТЕФАНА БРАНКОВИЋА

Деспотица, монахиња
и светица

Пише: др Снежана Булат

А

нгелина је била кћер
великаша Ђорђа Арија
нита Комнина. Рођена
је у Албанији, око 1440. годи
не. Брак између Ангелине и
слепог, изг нан ог српс ког
деспота, Стефана Бранкови
ћа, склопљен је 1460. У Алба
нији су живели само годину
дана, након чега, према саве
ту Ангелининог зета Скенде
ребега, одлазе у Италију.
Ангелина и њен муж су живе
ли у великој беди, примајући
помоћ од папе, Млетак а и
Дубровчана. Према Јиречеко
вим речима, „деспот Стефан и
његова сестра, грофица Цељ
ска, купили беху, око 1465, од
грофа Леонарда Горичког у
Фурланској, град Беог рад,
чије их је име подсећало на
отаџбину. У то време беше то
замак не особито леп и већ
склон паду“.
Ангелинин и Стефанов брак
је био пун љубави, поштова
ња и слоге. Непознати писац у
Житију свете мајке Ангелине
каже: „Она се ни најмање није
бринула због слепоће његове,
но веома љубљаше њега“.
Потврда изразито складног
брака, јесте тестамент проис
текао из пера тешко оболелог
Стефана. Немоћ је обузимала
сваки део његовог тела, а нај
више га је тиштила чињеница,
да Ангелина, према којој је
осећао безграничну љубав,
остаје незаштићена и у нема
штини. Тада ће упутити писмо
Дубровчанима и молиће их да
пруже помоћ његовој Ангели
ни и нејакој деци, Ђорђу,
Мари и Јовану. Да се послужи
мо речима Светлане Томин,
„Стефаново писмо-тестамент
свакако спада у најпотресније
текстове српског средњег
века. Оно представља аутен
тично сведочанство не само
једног човека и једне породи
це, већ читавог једног света.
Стефанова исповест је доиста
трагична, али утолико је узбу
дљивија због тога што је пише
човек чији је отац, пре четврт
века, остављао у дубровач
ком депозиту златног новца и
златних и сребрних предмета
у вредности од више стотина
хиљада дуката“.
Стефан је потресно кази

многих ради узрока, и ради
уздања и љубве, које смо
имали наши први и ми, али не
могох ви много писати вашему
господству, јере сам много
болан и нејак од болести моје.
Властеле, много се молим
вашему господству многоми
лостиво и смерно, и препору
чујем ви моју Ангелину и моју
дечицу, Ђуру и Мару, Јована,
пред Богом и пред пречистом
и пред свима светима; што
виш њима, то Бог с вама. И
властеле, молим ви се, немој
те оставити моју Ангелину и
моју дечицу да погину по
мени; и да вас Бог научи, да
имате к њима љубав, како сте
имали к нашим првим и с
нама, и да их не оставите у
њихово невољно време“.
ајтежи период Ангели
ниног живота био је
моменат када је њен
муж преминуо (1477). Удовица
Стефана Бранковића у Фур
ланији једва спаја крај с кра
јем, упркос помоћи коју је
добијала од Млетачке репу
блике. Након извесног време
на, отићи ће Ангелина у Беч,
код цара Фридриха. Доброна
мерни цар дао јој је дворац
Вајтенсфелд, и био је главни
посредник када је Ангелина
удавала своју ћерку Мару.
Мара је удата за крајишкога
монфератског грофа Бонифа
ца V од италијанске лозе
Палеолога, у Инзбруку. Међу
тим, прилик е у источним
Алпима доста су се измениле
због дуготрајног ратовања
између Фридриха и Матије.
„Од јуна 1485 био је Беч у
рук ама угарскога краља.
Пошто се вратио из Италије,
Ангелина са синовима оде у
Угарску, где породица слепога
деспота нађе нову отаџбину“.
Један позив, Ангелини ће
променити живот. Мађарски
краљ, Матија Корвин ће позва
ти деспотицу Ангелину да са
моштима свога мужа, слепога
деспота Стефана, и са своја
два сина дође у Будим. Матија
Корвин је њеном сину Ђорђу
доделио тит улу сремског
деспота. Из Будима, коначно
је стигла Ангелина у вољени
Срем. Легенда каже да су у
Купиново стигли лађом, од

Н

Света мати Ангелина, рад Паје Јовановића

Ангелина и њен муж су живели у вели
кој беди, примајући помоћ од папе, Мле
така и Дубровчана. Према Јиречековим
речима, „деспот Стефан и његова сестра,
грофица Цељска, купили беху, око 1465,
од грофа Леонарда Горичког у Фурлан
ској, град Београд, чије их је име подсе
ћало на отаџбину. У то време беше то
замак не особито леп и већ склон паду“
вао: „Властеле, И пређе сам
био у велике болести и скрби,
али ево виђу, јере приходи
кончина моја, јере сам у сум
ње од живота мога, и зато
пишем вашему господству, да

не жалим моје болести и смр
ти, колико жалим моје Ангели
не и моје дечице, Ђуре и
Маре, Јована, на ком их месту
остављам. А господо, много
бих писао вашему господству
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ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Изложба Немање
Мате Ђорђевића

Манастир Обед

Ангелина се замонашила у женском
манастиру Сретење код Крушедола, који
је сама изградила. Због својих молитви и
милосрђа, од народа је добила назив мај
ка Ангелина
које је касније саграђена
дрвена црквица манастира
Обеда. Деспот ће добити
Купиново (Ангелина ће у Купи
нову подићи цркву Светог апо
стола Луке и положити у њу
мошти свога мужа) и Сланка
мен. Браћа добијају и Берка
сово, као залог за 12.000
дуката, позајмљених краљу, и
Костајнину.
Ангелина се замонашила у
женском манастиру Сретење
код Крушедола, који је сама
изградила. Због својих моли
тви и милосрђа, од народа је
добила назив мајка Ангелина.
Преподобна, милосрдна, пре
хвална мати, како је назива
Крушедолац, умрла је 30. јула
1520. године и сахрањена је у
женском манастиру Сретење,
а неколико година касније
њене мошти су пренете у
цркву манастира Крушедол, и
положене су у исти ковчег са
моштима њеног сина Јована.
Крушедолац је у Служби све
тој мајки Ангелини Бранко
вић посебно истак ао моћ
њених моштију да „исцељују
онима који им са вером при
ступају“, да „исцељују и осве
штавају душе и телеса наша“
и да „зле одгоне и здравље
болнима Богом дају“. Како
каже Максимовић, „манастир

Крушедол је постао нек а
врста маузолеја деспотске
породице Бранковић и главно
место поштовања њиховог
култа. Централно место у
ман ас тиру зау з им ал е су
мошти ових светаца све до
1716. године, када су Турци,
из освете, повлачећи се после
изгубљене битке на Везиру,
код Петроварадина, заједно
са манастиром спалили и све
титељске мошти, а сачувало
се само неколико фрагмена
та, који се као реликвије и
данас налазе у манастирској
капели“.
Српска православна црква,
12. августа (30. јула) просла
вља Дан преподобне мати
Ангелине. Ангелина, жена
деспота Стефана, монахиња
и светица, сем што је била
пожртвована супруга и мајка,
упамћена је и као веома
мудра и образована жена. Да
је имала своју библиотеку,
потврђују књиге са једном
бел еш ком...
Наи м е,
на
пос ледњ им
стран иц ам а
Лествице, написане од стра
не инока Давида, сачуване су
речи: „Сија књига деспотице
Ангелине монахиње“.
У следећем броју:
Доротеа, супруга Стефана
Твртка I Котроманића

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.

У уторак, 11. октобра је
отворена изложба Немање
Мате Ђорђевића у митровач
кој галерији. Пред публиком
су већином нове слике, које
уметник још увек није изла
гао.
– Реч је о продукцији из
последње две године. То није
нека ревијална изложба која
путује, што је обично стан
дард, већ је ово заиста зрела
продукција, апсолутно је све
ново. Имајући у виду да у овој
галерији постоји специфична
просторност, требало је то
искористити и добро припре
мити, тако што сам Митровча
нима показао 98 одсто новог.

званично појављује још у
митовима у старој Грчкој, као
што су Минотаур, Кентаур,
сподобе... Рецимо, када гле
дате древне списе, гиганти и
титани су описивани отприли
ке овако како изгледају моје
слике. Прича би требало да
постоји у позадини, а гледа
лац је тај који би требало да
стави последњу тачку, каже
Ђорђевић.
Митровчани имају прилику
да виде слике Диспутант,
Демијур, Снежни човек, Дан
гер (Опасност), Саблазан,
Апокалипсу и многе друге. У
митровачкој галерији кажу да
домаћа публика није навикла

Немања Мате Ђорђевић

Инспирација се просто „нака
чила“ на неку генезу која
постоји, већ дуже време,
рекао је на отварању изложбе
Немања Ђорђевић.
О Ђорђевићевим сликама
су многи писали и говорили, с
обзиром на то да плени сво
јом специфичношћу. Као што
је својевремено написао и
Мухарем Баздуљ, 2015. годи
не, „Фигуре на Ђорђевићевим
платнима као да долазе из
дечјих ноћних мора“, и сам
уметник то, донекле, потврђу
је.
– Ово што видите су ствари
које мене интересују у сли
карству, личне импресије,
експерименти, теме које
људи могу да везују за опскур
но, борбено, у филозофском
смислу бисмо то назвали
травестија. То су бића која
добијају неки облик. Митски
елементи постоје, гротеска се

на надреализам и фантастику,
те су баш због тога имали
циљ да их упуте у светске
трендове.
– Ову изложбу смо припре
мили као увертиру у оно што
нас чека током Новембарских
дана. Немања Ђорђевић је
један од најбољих представ
ника млађе генерације срп
ских слик ара, за свој рад
вишеструко награђиван. Част
нам је да и митровачка публи
ка може да га види. Ако каже
мо да после Митровице, ова
изложба иде у Берлин, а
уметник је излагао и у Паризу
и на важним местима у Бео
граду, можемо да проценимо
и на ком нивоу се налази
наша галерија, рекла је Мари
ја Вуруна, историчар уметно
сти.
Ову излож бу сви могу
погледати до четвртог новем
бра.
А. Дражић
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РУМА 1944. ГОДИНЕ (1. ДЕО)

Јачање борби
до коначне победе
Пише: Александра Ћирић,
кустос историчар

У сусрет Дану ослобођења Руме у Другом светском рату у овом тексту се подсе
ћамо збивања током последње ратне 1944. године у Руми и околним местима. Део
је посвећен и борбама за ослобођење Руме и значају који је Рума имала у завр
шним операцијама на Сремском фронту

Н

ародноослободилачки покрет у
Срему, али и на простору целе
Југославије је у 1944. годину ушао
са великим успесима из претходне годи
не. Немачка и њени савезници су у знат
ној мери ослабљени на свим фронтови
ма, укључујући и југословенско ратиште.
Друго заседање АВНОЈ-а је имало
велики одјек међу југословенским наро
дима   пошто је борба за ослобођење
земље била све извеснија захваљујући
успешним борбама НОП-а. У Срему је
успостављена слободна територија:
били су ослобођени југоисточни Срем,
фрушкогорско подручје и део Срема око
Босутских шума.
Срем је током свих ратних година  био
средиште ослободилачке борбе у Војво
дини. У Срему су се борили  Први срем
ски одред са три батаљона, Други  срем
ски одред са два батаљона и Диверзант
ски батаљон.
Од 17. јануара оперативна је и Шеста
војвођанска бригада, која је формирана

у Босутским шумама, док је 3. марта
формирана и 36. дивизија у источној
Босни  у чији састав су ушле Трећа, Пета
и Шеста војвођанска бригада, док су у
саставу 16. војвођанске дивизије биле 1.
2. и 4. бригада. Бригаде из источне
Босне повремено су прелазиле у Срем и
тада су вођене веће операције против
непријатељских снага. У међувремену су
сремски одреди и диверзантски батаљон
изводили интензивне нападе на пругу
Београд – Загреб и друге саобраћајне
комуникације. Војне операције са Фру
шке горе су се прошириле на читав
Срем, а нарочито на његов западни део.
Срем, укључујући и Руму, је од почетка
окупације имао велики стратегијски зна
чај за окупатора. Стога су у Руми биле
концентрисане јаке непријатељске сна
ге. Ту се налазио Штаб 173. резервне
дивизије и  Штаб 606. пука за осигурање.
У Руми је од марта 1944. године било
седиште Немачке команде Срема, на
челу са генерал - лајтнатом Шварцнеке

ром. Овој команди су биле потчињене
све непријатељске јединице које су се
налазиле у Срему.

Јачање партије у Руми
Од 1942. године партијска организаци
ја у Руми је била ослабљена, те је зато
један од главних задатак а и током
последње ратне године било поновно
продирање у град и јачање партијске
организације.
Румски срез је био највећи у Округу  
са 22 села. Партијске јединице су посто
јале у 12 места и још четири кандидат
ске групе. У румском срезу је било 142
члана Партије- међу њима 31 жена и 70
кандидата. У извештају Окружног коми
тета за источни Срем наводи се велика
слабост Окружне партијске организаци
је, зато што није довољно пажње посве
ћено Руми, са којом постоје слабе везе.
Срески комитет Комунистичке партије за
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румски срез је тражио повезивање са
Румом обнављањем ранијих веза и
успостављањем нових. Многе од тих
веза одржавале су жене и омладинке из
околних села. Упоредо са јачањем пар
тизанског покрета у граду, јача и рад
Антифашистичког фронта жена. На
њихово организовање је утицала Прва
конференција жена Срема која је одржа
на у Суботишту крајем 1943. године. За
председницу Окружног одбора је иза
брана Румљанка Милева Савић. Одржа
вају се састанци на којима се чита про
пагандни материјал, објашњавају циље
ви борбе, као и допринос жена у народ
ноослободилачкој борби. Од почетк а

1944. године број организованих жена се
повећавао. Зато је донета одлука да се
у Руми створи Иницијативни одбор
АФЖ-а. Захваљујући њиховој активно
сти, прикупљено је доста санитетског
материјала, лекова, одеће, хране за
партизанску војску.
У циљу потпуног укључивања народа
у борбу против окупатора било је важно
да се народ упозна са успесима  НОВ и
парт из анс ких
одред а,
одлук ам а
АВНОЈ-а, изградњи нове демократске
државе Југославије. Разматрало се и
укључивање у народноослободилачки
покрет политичара, припадника грађан
ских партија, људи који су у народу ужи

Исељавање Немаца
Пораз Немачке је био све извеснији,
што је условило повлачење немачке
војске и становништва немачке нацио
налности – фолксдојчера из читавог
Срема.  На простору Срема је живело
око 40.000 фолксдојчера. У Руми су
чинили већину становништва, која је
током рата подржавала   националсо
цијалистичку идеологију. Исељавање
фолксдојчера из Срема је отпочело
почетком октобра. Операцију исељава
ња су Немци назвали „Невоља домо
вине“. Румски фолксдојчери су у три
групе неколико дана пред улазак НОВЈ
и Црвене армије у Руму,   напустили
своја огњишта. Први караван Немаца,
предвођен ветеринаром Хансом Вагне
ром је кренуо 17. октобра. Инжињер
Франц Херцог власник млинова, је био
на челу другог каравана који је из Руме
кренуо 19. октобра, а трећи караван
водио је Штефан Ташнер власник
циглане. Румски фолксдојчери су се
населили у околини Трауна у Аустрији,
Немачкој и Канади. Повлачећи се из
сремских места, настојали су да уни
ште све важније привредне објекте и

извуку што више хране из Срема. Тако
су у Руми минирана два велика млина,
фабрик а коже, железничк а станица,
многа постројења и јавне зграде. Знају
ћи за ове намере непријатеља месни
народноослободилачки одбор преду
зео је мере како би се сви витални
објекти у Руми сачували. Румским
индустријалцима је упућено писмо са
молбом да не дозволе уништавање
својих објеката, што су поједини и ува
жили. Важне привредне објекте спаша
вали су и радници, као што је био слу
чај са млином браће Риг. Силосе Паро
млинског удружења (после ослобође
ња млин „Слога“), у којима се налазило
око сто вагона пшенице и брашна,
сачувао је радник Андреас Риферт. Са
суграђанима Ђуром Куном Лалом и
Станиславом Шимулаком успео је да,
поред немачке страже, уђе у млин, где
је било постављено око 200 мина.
Захваљујући томе сачувана је неопход
на храна као и парна машина која је у
данима после ослобођења служила
као генератор за снабдевање града
струјом.
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вали углед. Закључено је тако да би
Александар Шевић велепоседник из
Руме, био погодан кандидат за члана
Партије. Он је уживао велики углед у
народу, нарочито код средњег сељачког
сталежа. После дужих преговора и бек
ства из затвора,   Шевић се укључио у
Покрет, а убрзо је кооптиран за члана
Покрајинског народноослободилачког
одбора за Војводину. Супруга Нада је
постала члан АФЖ-а, ћерка Јелка се
укључила у рад са омладином, старији
син је као добровољац отишао да се
бори у Босни, а млађи син је постао рад
ник у партизанској механичарској радио
ници. У настојању да што више доприне
се народноослободилачком покрету,
своје целокупно имање са покретном и
непокретном имовином поклонио је
мештанима села.

Диверзије
Диверзантске акције партизанских
јединица у претходној 1943. години забе
лежиле су велике успехе. Оне се наста
вљају у још већем обиму, узнемиравају
ћи окупаторе и њихове присталице.
Тежиште акција је и даље била пруга
Београд – Загреб као главна артерија
железничког саобраћаја, али и друге
важне железничке и друмске саобраћај
нице, као и телефонско -  телеграфски
саобраћај.
Диверзантски батаљон је у овом пери
оду извршио већи број напада на друм
ски и железнички саобраћај, делом
самостално, а делом у садејству са дру
гим партизанским јединицама. Једна од
већих диверзија изведена је 13. јануара,
на прузи између Краљеваца и Путинаца.
Уништена је локомотива и пет вагона
путничког воза, а пруга је разорена на
дужини од 30 метара. На прузи између
Руме и Краљеваца, 16. јануара, дигнут
је у ваздух теретни воз, а услед експло
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зије је уништена локомотива и неколико
вагона са теретним материјалом. Тако
ђе, на прузи Рума – Павловци – Врдник
је било доста диверзија. Оне су, иако
локалног карактера, имале велики зна
чај за НОП.
Помоћ савезника је била од великог
значаја за даље извођење диверзант
ских акција. Током пролећа, све чешће
су изнад Руме летели савезнички авио
ни. Изнад Срема су се појавили у мају
1944. године. Долетали су ноћу, кружили
над уговореним ватреним сигналима,
обележеним местима и спуштали падо
бранима оружје и муницију, одећу, обућу
и храну. Авиони су довозили у Срем и
особље енглеске војне мисије, а касни
је, када су се спуштали на нашу терито
рију, односили су рањене партизане у
Италију и Африку.

Непријатељске акције
У циљу сузбијања партизанских акци
ја, у Срем је половином фебруара из
Немачке пребачена 13. легионарска
дивизија „Ханџар“, специјално обучена
за борбу против партизана. Дивизија је у
свом саставу имала 19.000 људи. На
челу дивизије је био генерал Саубер
цвајг, командни кадар су чинили Немци,
док су војници били Муслимани и Хрва
ти са територије БИХ и делом, Шиптари.
Дивизија је имала задатак да изврши
чишћење југозападног Срема, уништи
јединице НОВ и ПОЈ, након тога проду
жи са нападом на 3. корпус и 16. војво
ђанску дивизију у источној Босни. Због
велике надмоћности непријатељских
снага у људству и наоружању, партизан
ске јединице, заједно са Главним шта
бом за Војводину, пребациле су се у
источну Босну. Убрзо се показало да је
то била погрешна одлука, пошто се
претпостављало да ће предстојећи
непријатељски напад трајати кратко.
Због тога је занемарена опција пребаци
вања јединица на Фрушку гору и у југои

ФЕЉТОН

сточни Срем, а што је најважније, избе
гли би се свирепи злочини над станов
ништвом. Преласком бораца и партиј
ског руководства у Босну, НОП је у Сре
му прилично ослабљен, што је фаши
стима омогућило да изврше стравичне
злочине у местима југозападног Срема.
Многа места су потпуно спаљена, а
мештани су убијани на најсуровији
начин: спаљени, масакрирани, жене
силоване...
У пролеће 1944. године, Немци покре
ћу нову офанзиву усмерену против пар
тизанских јединица на територији југои
сточног Срема. Међутим, после пробоја
непријатељског обруча 16. маја и пораза  
непријатељ  се повукао у полазне гарни
зоне, пљачкајући села кроз која је про
лазио.

Акција „Житни цвет“
Током лета 1944. године вођена је бит
ка за жетву, али је њен карактер сада
био другачији. Немачке снаге су све
више трпеле поразе од савезника на
свим фронтовима, а губитком Украјине,
Срем је за окупатора добио још већи
значај за снабдевање храном. Зато је
било важно сачувати жетву од непријате
ља. У том циљу НОП је у читавом Срему,
а нарочито на ослобођеној територији
Срема, спровео интензиван рад да при
преми народ за одбрану летине. Упоре
до са тим, прикупљала се храна, одећа,
санитетски материјал и вршила се моби
лизација нових бораца. Једна од уобича
јених партизанских акција је била паље
ње житних поља. У румском округу су
уништена 42 вагона жита.
Непријатељ је припремао озбиљну
операцију са циљем да уништавањем
партизанских снага обезбеди пљачку
жетве и спречи мобилизацију за НОВЈ.
Акција је названа „Kornblume“ („Житни
цвет“) и трајала је од 14. јуна до 16. авгу
ста а извођена је у четири етапе. За опе
рацију је ангажовано између 10 и 15
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хиљада војника. За време трајања опе
рације јединице НОВ и ПОЈ су избегава
ле директне сукобе, а из позадине су
нападале мање непријатељске групе.
Четврта етапа је подразумевала борбе  у
рејону Босутских шума. Међутим, обаве
штајна служба НОВ и ПО је успела да
дође до заповести непријатељског шта
ба оперативне групе за офанзиву на
Босутске шуме, тако што је дечак из
Шида Ђорђе Симић ову заповест украо
од немачког мајора који је долазио у кућу
његових родитеља. Захваљујући подви
гу овог дечака, Главни штаб Војводине је
на време предузео одговарајуће мере.
Неуспех офанзиве изазвао је гнев оку
патора. Уследили су терор и пљачка, при
чему нису остали поштеђени ни споме
ници културе. Ово се односило и на пра
вославне цркве у селима румског среза,
које су паљене или миниране. Изврши
тељи ових злодела су биле усташе и
Гестапо, предвођени Антоном Бауером.
Ово је био последњи талас терора,
пошто је немачка војска услад пораза на
свим фронтовима, била ослабљена и
кренула је у повлачење.
Током прве половине септембра,
дошло је до масовног прелажења домо
бранских јединица на страну НОВ. Сва
кодневни успеси савезника, као и позив
председник а Националног комитета
ослобођења Југославије /НКОЈ/ марша
ла Тита да се до 15. септембра прикљу
че НОВ довеле су до тога да је до поло
вине септембра око 6.000 домобрана и
добровољаца пришло НОВЈ. У циљу
што боље организације, извршена је
реорганизација партизанских јединица у
Срему.
Од Фрушкогорског одреда формира се
8. војвођанска бригада, а наредбом
Врховног штаба НОВЈ од 25. септембра
за команданта Главног штаба Војводине
постављен је генерал -  лајтнант Коста
Нађ.
Фото: Историјска збирка
Завичајног музеја Рума
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Раднички 1923 – Црвена Зве
зда 0:1; Партизан – Чукарички
3:2; ТСЦ – Вождовац 3:0; Мла
дост ГАТ – Младост 1:1; Нови
Пазар – Војводина 1:1; Јавор
Матис – Раднички Ниш 0:2;
Напредак – Радник 1:0; Спартак
ЖК – Колубара 2:1.

Инђија Тојо Тирес – Слобода
0:0; Лозница – Нови Сад 1921
1:4; Мачва – Трајал 3:1; Раднич
ки СМ – Јединство (су били
одиграли у понедељак); ОФК
Вршац – Раднички НБ 2:1;
Металац – Графичар 1:3; ИМТ
– Железничар 0:0; Рад – Злати
бор 2:1.

Жарковац: Напредак – Љуко
во 2:0; Никинци: Полет (Н) –
ЧСК 1:1; Обреж: Граничар –
Младост 2:5; Крушедол: Кру
шедол – Фрушкогорац 2:1;
Јазак: Цар Урош – Хајдук 1932
2:1; Добринци: Сремац – Рудар
0:9; Нови Карловци: Полет
(НК) – Камени 2:1.

Ердевик: Ердевик 2017 –
Напредак 2:0; Рума: Јединство
– Зека Буљубаша 3:2; Адашев
ци: Граничар – БСК 2:1; Лаћа
рак: ЛСК – Змај 5:1; Салаш
Ноћајски: Борац (Р) – ОФК
Бикић 0:1; Кукујевци: Обилић
1993 – Фрушка Гора 2:0; Срем
ска Рача: Срем – Борац (ВР)
6:1.

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

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

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

13 11 2 0 38:5 35
15 9 5 1 28:8 32
13 9 3 1 34:9 30
14 9 2 3 30:15 29
15 8 2 5 22:15 26
14 6 5 3 21:14 23
15 7 2 6 13:21 23
15 5 4 6 15:27 19
15 5 3 7 13:15 18
14 5 2 7 15:16 17
15 4 4 7 21:29 16
14 3 4 7 12:19 13
15 3 4 8 23:34 13
15 3 3 9 14:31 12
15 2 4 9 7:25 10
15 0 5 10 10:33 5

14 10 3 1 24:10 33
13 8 3 2 31:15 27
14 5 7 2 22:14 22
13 6 4 3 19:13 22
13 6 3 4 16:15 21
14 5 3 6 16:17 18
13 4 5 4 15:13 17
14 3 8 3 14:14 17
13 4 5 4 13:15 17
14 4 4 6 15:19 16
13 3 6 4 6:8 15
14 3 6 5 16:20 15
14 4 2 8 8:17 14
14 4 2 8 14:27 14
14 3 4 7 14:20 13
14 2 5 7 16:22 11

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

Ветерник: Ветерник – Слога
(Е) 2:1; Темерин: Слога (Т) –
Раднички (Ш) 6:3; Нова Пазова:
Раднички (НП) – Железничар
0:3; Рума: ГФК Словен – Индекс
1:0; Доњи Товарник: Слобода
– Младост 1:1; Нови Сад: Сла
вија – Доњи Срем 2015 0:0;
Дивош: Хајдук – Шајкаш 1908
4:0; Руменка: Јединство –
Дунав 0:0.

Кула: Хајдук 1912 – Раднички
3:1; Нови Бановци: Омлади
нац – Динамо 1945 2:0; Стара
Пазова: Јединство – ОФК Бач
ка 2:0; Нови Сад: Кабел – Рад
нички 1912 2:0; Белегиш: Поду
навац – ОФК Бечеј 1918 1:0;
Шајкаш: Борац – Први Мај 1:1;
Адорјан: Тиса – Текстилац 3:2;
Станишић: Станишић 1920 –
Нафтагас 1:2.

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
6
6
5
5
4
3
2
3
3
2
2
1
0

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

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

18:1
18:13
21:7
18:12
18:13
12:12
16:12
14:11
16:7
5:6
8:12
13:18
8:13
13:19
5:34
8:21

26
21
20
19
19
17
16
16
13
12
12
11
9
7
3
2

01. Радн. 1912
02. Јединство
03. Подунавац
04. Кабел
05. Нафтагас
06. Омладинац
07. Борац
08. ОФК Бечеј
09. Текстилац
10. Први Мај
11. Хајдук
12. Тиса
13. Динамо
14. ОФК Бач.
15. Станишић
16. Раднички

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

18:9
17:11
7:4
12:7
14:16
9:6
18:12
16:11
15:12
11:10
10:9
21:24
14:20
7:12
7:20
6:19

22
21
18
17
17
16
15
15
15
15
14
10
10
8
7
5

СРЕМСКА ЛИГА

Бешка: Хајдук (Б) – Сремац
(В) 7:1; Деч: Сремац (Д) –
Шумар 4:3; Голубинци: Јадран
– Подриње 2:4; Мартинци:
Борац 1925 – Будућност 1:8;
Ириг: Раднички – Срем 0:3;
Вогањ: Слога – Хајдук (В) 3:2;
Манђелос: Фрушкогорац – Гра
ничар 2:0; Попинци: Напредак
Меридиан – Партизан 4:0.

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

2
2
3
1
3
3
4
3
4
4
5
5
6
6
6
9

27:10
28:15
27:12
19:9
20:11
16:14
26:16
18:21
21:17
17:20
13:19
13:21
13:13
12:15
11:18
4:54

20
20
19
19
19
17
16
15
14
14
11
11
10
10
10
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

1
1
3
3
4
3
4
4
5
4
5
5
6
9

42:9
19:6
18:11
15:11
22:15
18:10
16:10
20:17
20:25
14:14
18:14
22:26
16:27
2:67

22
22
18
16
15
14
13
13
12
11
10
10
7
0

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
6
6
6
5
4
3
2
0
1
0
0

0
0
2
1
1
1
2
1
1
0
5
1
2
1

1
2
1
2
2
2
2
4
5
7
4
7
7
8

29:6
25:10
24:7
29:12
27:13
13:5
15:8
19:11
15:15
5:23
6:18
5:30
7:30
10:41

24
21
20
19
19
19
17
13
10
6
5
4
2
1

6
6
7
6
6
5
6
6
6

6
5
4
2
2
2
2
1
0

0
0
1
3
1
1
0
0
0

0
1
2
1
3
2
4
5
6

18:6 18
18:8 15
15:9 13
17:15 9
15:11 7
9:9
7
12:16 6
7:12 3
9:34 0

ОФЛ ШИД
Илинци: Борац – Сремац 2:3;
Љуба: Јединство – Синђелић
1:2; Шид: Једнота – ОФК Бингу
ла 2:1; Батровци: Омладинац
– Братство 6:3; Граничар је био
слободан.

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

Једнота
Синђелић
Борац
Омладинац
Граничар
Сремац
Јединство
ОФК Бинг.
Братство

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Шатринци: 27.Октобар –
Дунав 2:0; Марадик: Слога (М)
– Борац 2:0; Ривица: Планинац
– Слога (К) 3:0; Војводина је
била слободна.

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

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

6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
2
2
2
0

0
1
1
1
0
0
1

1
1
1
3
4
4
5

14:4 15
17:4 13
9:3 13
6:11 7
8:11 6
6:17 6
4:14 1

6
6
6
5
6
5
6

5
4
3
2
2
1
1

0
1
1
1
1
0
0

1
1
2
2
3
4
5

22:8 15
20:7 13
15:8 10
11:6 7
17:18 7
5:18 3
5:30 3

8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
5
3
3
3
2
1
2
1

0
1
0
0
2
1
0
1
3
0
0

2
2
3
2
2
3
4
4
3
5
6

26:14
19:11
20:10
33:24
12:12
20:20
12:16
15:19
19:23
15:24
5:23

5
5
4
5
5

5
4
2
0
0

0
0
0
1
1

0
1
2
4
4

18:0 15
14:6 12
6:5
6
3:15 1
2:17 1

ОФЛ РУМА
Краљевци: Јединство (К) –
Јединство (П) 0:5; Грабовци:
Граничар – Борац (С) 1:0; Хрт
ковци: Хртковци – Фрушкого
рац 4:1; Доњи Петровци су били
слободни.

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

Хртковци
Д. Петровци
Борац (С)
Једин. (П)
Фрушкогор.
Гранич.
Једин.(К)

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Леж им ир:
План ин ац
–
Митрос 4:1; Шуљам: Напредак
2021 – Срем 0:8; Шашинци:
Слобода – Сремац 0:1; Срем
ска Митровица: Трговачки –
ОФК Босут 7:0; Чалма: Слога
(Ч) – Слога (З) 3:2; ОФК Спарта
је била слободна.

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

18
16
15
15
11
10
9
7
6
6
3

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Сибач: Словен – ОФК Бре
стач 0:4; Прхово: Младост 1935
– Ловац 0:5; Витез је био слобо
дан.

1.
2.
3.
4.
5.

ОФК Брест.
Ловац
Витез
Словен
Младост
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12. ЏУДО ТУРНИР
,,ТРОФЕЈ БЕОЧ
 ИНА“

Брат и сестра
најбољи

Један    од најјачих турнира у земљи
окупио је такмичаре из шест држава.
Турнир је био предвиђен за узраст по
летараца, млађих и старијих пионира. У
Беочину се појавило 516 такмичара из
54 клуба Словеније, Мађарске, Бугар
ске, БиХ, Румуније, Хрватске и Србије.
Такмичари „Сирмиума“ Теодора Вукасо
вић, Лана Новаковић, Маша Живановић,
Младен Мацканић, Лука Новаковић и
Славко Лончаревић овог пута нису били
на високом нивоу. После освајања неко
лико медаља на претходним турнирима
дошло је до малог опуштања, а налетели
су на озбиљну конкуренцију. Највише су
показали брат и сестра Лана и Лука Но
ваковић. Лана је код  млађих пионира у
категорији до 48 кг освојила трће место и
бронзану медаљу, док је Лука код стари
јих пионира освојио друго место и сребр
ну медаљу. Наредног викенда млађи ка
дети учествују на првенству државе, док
нешто млађи путују у Угљевик на турнир

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У КРАЉЕВУ

Злато за Нађу
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Подела бодова у Инђији

ФК „Инђија Тојо Тајерс“ Инђија – ГФК „Слобода“ Ужице
0:0 (0:0)

ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Чупић,
Србијанац (Ђуричковић), Бојовић, Мија
иловић, Марко Стојановић, Недељковић,
Ђурић, Десанчић (Стевановић), Радоса
вљевић (Ракић), Кукољ (Вуковић), Сла
виша Стојановић. Тренер: Јован Голић.
ГФК
„Слобода“:
Вукашиновић,
Миличић, Раде Глишовић, Ђорђе Гли
шовић, Јовановић, Станојевић, Михаи
ловић (Ђукић), Тодор Глишовић (Јере
мић), Рашковић, Петровић (Старчевић),
Шушњар (Гајић). Тренер: Зоран Костић.
Фудбалери „Инђије Тојо Тајерс“ и ужич
ке „Слободе“ поделили су бодове у утак
мици 14. кола Прве лиге Србије која је
одиграна у недељу, 16. октобра на ста
диону „Тојо Тајерс арена“ у Инђији. Након
90 одиграних минута на семафору је
било 0:0.

Забележено је неколико добрих при
лика, у највећој мери, за домаћу екипу.
У четвртом минуту меча након асистен
ције Недељковића лопта стиже до Радо
сављевића који је лоше захватио лопту
и послао је преко гола „Слободе“. Шансу
да се упише у листу стрелаца пропустио
је Марко Стојановић у 21. минуту када је
након шута лопта отишла тик изнад преч
ке. Седам минута касније одличан цен
таршут Србијанца, Славиша Стојановић
шутира за мало поред гола.
У другом делу меча забележена је јед
на, озбиљнија прилика за „зелено - беле“.
У 62. минуту Десанчић центрира из кор
нера, капитен Бојовић је највиши у скоку,
али голман Вукашиновић одлично интер
венише и спречава вођство домаћих. До
краја утакмице остало је 0:0.
М. Ђ.

ИСКУСНИ „НАПРЕДАК“ ДЕКЛАСИРАО „ИНЂИЈУ“
ИЗ ДАЉЕГ ТАКМИЧЕЊА У КУПУ СРБИЈЕ

Победа Крушевљана
у Инђији

ФК „Инђија Тојо Тајерс“ Инђија - ФК „Напредак“ Крушевац
0:2 (0:1)

Најмлађи атлетичари „Сирмиума“ из
викенда у викенд остварују одличне
резултате. Тако је било и протекле
недеље у Краљеву на традиционалном
митингу који на високом нивоу организује
атлетски радник Веско Булатовић. Нађа
Вуковић је победила и освојила златну
медаљу у дисциплини двобој (трчање
40 м и скок у даљ), док је Александар
Радовановић у истој дисциплини освојио
бронзану медаљу.

ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Чупић, Кукољ
(Ђурковић 87′), Недељковић (Ризнић 46′),
Ђоковић, Ракић, Ђурић (Радосављевић
46′), Вуковић, Стојановић (Мијаиловић
46′), Ђокић, Гаиловић (Стевановић 71′),
Рађен (К). Тренер: Јован Голић.
ФК „Напредак“: Савић, Пријовић
(Вукајловић 60′), Керкез (К), Панић, Чеча
рић (Матић 71′), Бастајић (Шарић 60′),
Мићин (Крстић 60′), Нолха, Стевановић
(Рашковић 71′), Путинчанин, Јовановић.
Тренер: Душан Ђорђевић.
„Зелено -  бели“ претрпели су пораз од
суперлигаша „Напретка“ из Крушевца
у утакмици шеснаестине финала Купа
Србије која је одиграна у среду, 12. окто
бра на стадиону „Тојо Тајерс арена“ у
Инђији.
Фудбалери „Инђије Тојо Тајерс“ пружили
су добру партију али то није било довољ

но да наставе такмичење у Купу Србије.
Неколико шанси за гол на овом сусрету за
домаћу екипу имали су Славољуб Ђокић
и Стефан Ђурић. Покушавала су ова два
играча у пар наврата да затресу мрежу
„Напретка“, али су ти шутеви, углавном,
завршавали у сигурним рукама голмана
Савића. Ипак, гости су искористили сво
ју шансу и прво полувреме завршено је
резултатом 0:1. Гол за „Напредак“ пости
гао је Мићин у 41. минуту меча. После пар
добрих комбинација лопта је стигла до
поменутог играча који је пласирао у мре
жу голмана „Инђије“ Чупића.
До вођства гостију од 0:2 дошло је у 76.
минуту меча. Био је то шут ка голу дома
ћина. Лопта лети покрај ноге Матића,
а овај јој мења правац и Чупић је поно
во савладан. То је уједно био и коначан
резултат на овом мечу.
М. Ђ.
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Фаворизоване Пазовчанке боље
у сремском одбојкашком дербију

ОК „Јединство“ Стара Пазова : ГЖОК „Срем“ Сремска Митровица
3:1 (25:17, 25:16, 22:25, 25:16)

ОК „Јединство“: Осмајић, Медвед,
Лакићевић, Коцкаревић, Пунишић, Миље
вић Марија, Недељковић, Даниловић, Зеле
новић, Тица, Миљевић Тамара, Родић, Дра
говић. Тренер: Јово Цаковић.
ГЖОК „Срем“: Ана Михајловић, Мина
Михајловић, Грабић, Гаћеша, Сарић, Ивана
Тадић, Дапчевић, Јовановић, Стевановић,
Егић, Станковић, Драшковић, Антић, Жива
новић. Тренер: Никола Каприц, помоћни
тренер Катарина Чутовић.
Судије: Рогић, Субашић.
Одбојкашице „Јединства“ из Старе Пазо
ве и „Срема“ пружиле су у суботу 15. окто
бра 2022. године одличну игру у првом колу
одбојкашке Супер лиге Србије. Победа у
Хали спортова заслужено је припала екипи
домаћна. Пазовчанке су потврдиле репута
цију кандидата за прво место али ни „Сре
мове“ играчице нису пружиле лошу игру.
Од самог почетка играчице „Јединства“
су показале своју препознатљиву игру са
одличним сервисима и пуно притиска на
противнички тим како би му сломиле при
јем. Са тим притиском се млади примачки
део екипе „Срема“ Дапчевић, Ана Михајло

Одбојкашице и стручни штаб „Срема“ на гостовању у Старој Пазови

вић и Грабић тешко носио али је ипак коли
ко толико успео да стабилизује игру.
Пазовчанке су добиле прва два сета и
чинило се да су веома близу победе. Тре
нер „Срема“ Каприц је тада у игру увео
младу Јовану Антић на позицији средњег
блокера а пријем се значајно стабилизовао.
Играчице „Јединства“ су упале у кризу игре
и „Срем“ је смањио резултат. Када се оче

ДРУГA ОДБОЈКАШКA ЛИГA СЕВЕР

Победа младе
екипе „Срем 2“
на старту

кивало да би „Срем“ могао и више од сета
поново много грешака у игри Митровчанки и
лак сет и коначна победа за екипу из Пазо
ве.
Код домаћих одлично су играле Коцкаре
вић и Тица а у „Срему“ Антић, Живојиновић
и Грабић. Следеће недеље Митровчанке
поново гостују, овај пут у Новом Саду про
тив истоимене екипе.

МИНИБАСКЕТ

„Сремице“ успешно
бране титуле

ГЖОК „Срем 2“ Сремска Митровица
– „Волеј Старс“ (Кљајићево)
3:2 (15:25, 25:23, 25:23, 23:25, 16:14)

„Срем 2“: Мина Михајловић,
Бабаљ,
Сучевић,
Пантић,
Ћуковић,
Каприц,
Рољић,
Смиљанић, Певац, Василић,
Иванић, Ања Шкорић, Станковић,
Лукић. Tренер Катарина Чутовић.
„Волеј старс“: Кукољ, Јанчић,
Кић, Цвијић, Зузић, Кнежевић,
Шкорић, Жесткова, Гроздић,
Вишић. Tренер Карановић.
У дербију првог кола Друге
одбојкашке лиге север у Сремској
Митровици који је потрајао
пуна два часа су се састале
екипе прошлогодишњег првака
„Волеј Старса“ из Кљајићева и
„Срема 2“. Мада је „Волеј Старс“
дошао са великим амбицијама
и
репутацијом
фаворита
играчице „Срема 2“ углавном
петнаестогодишњaкиње играле
су сјајно и показале да никога
неће респектовати. Гошће су
играле чврсто и на самом почетку
меча су повеле осам према
један. Мало по мало Сремице су
стабилизовале своју игру. После

првог изгубљеног сета Сремове
играчице су заиграле много
одлучније и жустрије у нападу. У
свим наредним сетовима играло
се поен за поен а предност је
прелазила на једну и другу страну
много пута. Сва четири наредна
сета су завршена са минималним
разликама.
Сремице
су
заслужено победиле јер су у
тешким тренуцима успевале да
преокрену резултат а поготово
је напето било у петом сету у
коме Срем успева да преокрене
вођство „Волеј Старса“ са 4:7 на
8:7 и мало касније са 11:13 на
16:14 што му доноси и коначну
победу. Изузетну утакмицу је
пружила Мина Михајловић која је
била нерешива енигма за екипу
„Волеј Старса“ а на пријему се
истакла Станковић. У екипи
„Волеј Старса“ се сервисима
истакла појачање екипе из
Кљајићева
руска
играчица
Жесткова.

ГЖОК Срем

Тријумф најмлађих кошаркашица „Срема“
против „Старе Пазове“

У Првом колу првенства
Војводине у најмлађој жен
ској кошаркашкој категорији
-  минибаскету, ЖКК „Срем“ је
у недељу 16. октобра победио  
екипу ЖКК „Стара Пазова“
убедљивим резултатом 53:6
(20:2, 12:2, 6:2, 15:0).

Најмлађе
кошаркашице
„Срема“ играле су одлично
током целе утакмице. Тренер
Татјана Узелац дала је шан
су свим девојчицама. Младе
Митровчанке ове сезоне бра
не титулу првака Војводине
освојену прошле сезоне.
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Вечни сјај
блиставог ума

MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

И

док се кошаркашка такмичења још
увек захуктавају, а НБА лига је и
званично почела, фудбал је ових
дана и недеља у центру пажње. Догађаји
се ређају као на траци. Жури се европ
ским и светским кровним организацијама
да спичкају што више утакмица до почет
ка Светског првенства. Јер, наравно, ара
пи су дебело подмазали, те се највећа
светска смотра фудбала игра усред
пустиње. У новембру.
Елем, најјачи клубови муку муче са
распоредом. Поред обавеза у домаћим
првенствима током викенда, средином
сваке недеље се потуцају по европским
аеродромима, испуњавајући своју обаве
зу у Лиги шампиона, Лиги Европе и Лиги
конференције. Без паузе до Светског. Јер,
наравно, арапи подмазаше дебело.
Они срећници са мало више лове и
играчког кадра успевају да одморе поје
дине играче. Гледају да што пре заврше
посао у такмичењу по групама, па да могу
да пусте други састав да заврши циклус.
Они мање срећни (читај: сиромашнији)
не знају где пре да ударе и упадају у
врзино коло, јер касније или пре морају
да се одлуче шта им је приоритет. Са јед
не стране, успех у Европи делује прима
мљиво. Посебно у слабијим такмичењи
ма где реално, много екипа има шансу да
се домогне трофеја и лепе зараде. Са
друге стране, успех у домаћем првенству
гарантује стабилност, новац и шансу да
се и следеће сезоне надмећу у континен
талним куповима и да одраде што памет
није летњи прелазни рок пред почетак
следеће сезоне.
Када смо већ код прелазног рока, сада
већ легендарни Раде Богдановић који је,
може се рећи, једина светла тачка у там
ном вилајету званом спортски студио
РТС-а, изнео је запажање о Црвеној зве
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зди и њеном посртању у Лиги Европе.
Бивши нападач је констатовао да је пре
лазни рок одрађен катастрофално и да
се у Лигу шампиона не може ући без
нападача. И без бека, додао бих. Осуо је
паљбу по челницима нашег клуба и
рекао да би га било срамота да је он био
тај који је довео оног Кулибалија у 32.
години живота. Дотакао се и физичке
спреме црвено – белих која је за европ
ске стандарде испод сваког нивоа, те их
зато Мађари ударише у узвратној утакми

Мађари ће нам свакако
бити највећа претња узев
ши у обзир да већ година
ма уназад улажу у фудбал
и инфраструктуру. Остали
не би требало да предста
вљају неки већи проблем.
Можда Бугари. Јер им на
клупи седи бивши селек
тор Србије – Младен Бли
стави Ум Крстајић

ци, иако је Звезда одвалила њих   пре
само седам дана у Београду. Потписујем
сваку реч.
Црно – беле комшије пак, настављају
да газе. Пао је Келн по други пут у неде
љу дана и то је највећа фудбалска вест у
Србији у последње време. Посебно за
симпатизере Партизана који су чекали
пуне 24 године да њихов клуб победи
неког из „лига петице“ на свом терену.
Податак који, искрено, делује језиво.
Партизан је сада први на табели са
великим изгледима да презими у Европи.
Треба рећи да су тренер Петрић и његова

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВЕТЕРАНКЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

екипа заслужили све похвале упућене на
њихов рачун. Узевши у обзир како је
сезона кренула и у каквом је, генерално,
расулу ФК Партизан, пролеће у Европи је
премија за овај клуб. И све то захваљују
ћи тренеру и играчима који су успели да
преокрену ситуацију у своју корист иако
су их сви отписали већ у септембру.
Остаће само да их боли онај шокантан
пораз од митровачких фудбалских веде
та.
Од фудбалских актуелности треба
истаћи да је Србија добила ривале у ква
лификацијама за Европско првенство у
Немачкој 2024. године. Рекло би се да
смо имали среће у жребу. Добили смо
луду „балканску“ групу у којој ћемо се
надметати са Црном Гором, Бугарском,
Мађарском и Литванијом.
ађари ће нам свакако бити најве
ћа претња узевши у обзир да већ
годинама уназад улажу у фудбал
и инфраструктуру. Остали не би требало
да представљају неки већи проблем.
Можда Бугари. Јер им на клупи седи бив
ши селектор Србије – Младен Блистави
Ум Крстајић.
Ова громада је пре неки дан извалила
како је под његовим кормилом формира
но 80 посто садашње репрезентације
Србије. Као да није било довољно сра
мотно доћи на чело наше селекције на
онакав начин, или понети се онако џукач
ки према нашем капитену Банету Ивано
вићу, овај стручњак је, из само њему
знаних разлога, покушао да приграби
заслуге за нешто са чим апсолутно нема
везе. Наравно да је ноторна лаж то што
је рекао, а људи само треба да се присе
те на који начин је водио нашу репрезен
тацију и како је завршио свој мандат.
Даће бог да буде испраћен са пет комада
из Београда. Заслужио је.  

М

Јелена Ђекић узела три златне медаље

У организацији Савеза
Србије за дизање тегова
(ССДТ) а у техничкој органи
зацији Kлуба дизача тегова
„Раднички“ из Сомбора и уз
свесрдну помоћ и подршку
Министарства омладине и
спорта у Влади Републике
Србије, Олимпијског комитета
Србије, Антидопинг агенције
Републике Србије и Спортског
Савеза града Сомбора, 9.
октобра у Сомбору је одржано
Првенство Републике Србије
у олимпијском дизању тегова
за даме ветеранке а по тех
ничким правилима Међуна
родне федерације за дизање
тегова (ИWФ) и Међународне
ветеранске федерације за

дизање тегова (ИWФ-М).
На овом спортском такми
чењу учешће је узео и Старо
пазовачки клуб дизача тегова
„Јединство“ и постигао веома
запажен резултат: У категори
ји до 76 кг телесне тежине, а у
старосној групацији дама
ветеранки М2 од 40 до 44
године Јелена Ђекић освојила
је три златне медаље у такми
чарским дисциплинама трзај,
избачај и олимпијски биатлон,
и уједно одбранила титулу
првакиње државе за ветеран
ке из претходне, 2021. године.
Уједно Јелени је ово трећа
титула ветеранске шампионке
Републике Србије у олимпиј
ском дизању тегова.
З. К.
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ПРВО КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ МУШКЕ
ОДБОЈКАШКЕ ЛИГЕ

„Срем Итон“
добро почео

ОК „Стражилово 2“ С. Карловци - ОК
„Срем Итон“ С. Митровица 2:3 (25:22,
21:25, 26:24, 23:25,11:15)
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ЧЕТВРТО КОЛО СУПЕР Б ЖЕНСКЕ
РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Рукометашице
Звезде однеле
бодове из
Митровице

ЖРК „Срем“ - ЖРК „Црвена звезда“
31:35 (16:18)

ОК „Срем Итон“ освојио прве бодове у новој лиги

Сремскомитровачки
одбојкаши су у недељу 16. ок
тобра стартовали у новофор
мираној Првој војвођанској
лиги -  Запад и забележили
прву победу на гостовању у
Сремским Карловцима. У дво
часовној одбојкашкој пред
стави подмлађени тим Срема
који се још увек формира до
шао је до бодова нешто теже
него што се очекивало, али је
по речима тренера Зорана Ко
вачића недељно издање ње
гове екипе у суштини добро, с
обзиром да је „Срем Итон“ иг
рао са два пионира у саставу.
– Они од којих сам највише
очекивао пружили су лошију
игру, али с обзиром на под

млађени састав и недостатак
тренинга наших студената ово
и није тако лоше. Водили смо
у трећем сету 17:11 и нисмо
успели да завршимо сет. Еки
па гостију је била уигранија
са бољим сервисом и прије
мом. Нарочито су били добри
њихови средњи блокери. Ми
још увек трагамо за либером
и средњим блокером, рекао је
за „М новине“ тренер Ковачић.
„Срем Итон“ је играо у
саставу: Рољић, Ковачић, Ан
дријевић, Петковић, Весковић,
Тадић, Стошић, Кузмановић,
Маричић, Дудок, Р. Петковић,
Петровић. У наредном колу у
Сремску Митровицу долази
екипа Борца 2 из Старчева.

„Срем“: Милица Шпоља
рић, Марина Шпољарић,
Сара Црнобрња, Марија
Митрић -2, Дуња Ђоровић,
Марија Шерфези -3, Андреа
Мијаиловић -1, Маја Ске
нџић -1, Вања Ђулинац -2,
Јана Васиљевић -1, Јована
Блажић -6, Наташа Драго
вић -1, Анастасија Драку
ла, Николина Булатовић -9,
Драгана Петровић -1, Ната
ша Радуловић -4.Тренери :
Душан Дрча и Саша Којовић
„Црвена звезда“: Јелена
Нинковић (Живковић), Олга
Милојевић, Јана Момчи
ловић -9, Андреа Бонер -6,
Тамара Ђурковић -2, Вања
Ђорђевић -8, Ивана Крћа
-2, Тамара Јелић, Марија
Тасић, Кристина Цвијановић
-5, Александра Крћа, Дан
ка Кнежевић, Мина Савић,
Николина Видић, Јелена
Кострешевић, Ива Андрић
-3. Тренери: Весна Бојковић
и Јована Ристић
Судије: Црњански, Бу
бања
Фаворизована
екипа

„Црвене звезде“ која у до
садашњем првенству није
забележила пораз потврди
ла је одличну форму и већ
након првих десетак минута
изузетно динамичне утак
мице одигране у митрова
чкој хали „Пинки“ у недељу
16. октобра, прешла је у
осетније водство. Сремице
су ту предност свеле на два
гола разлике до полувре
мана. У три наврата током
другог дела игре домаће
играчице су изједначавале
резултат, али је напад и кон
транапад гошћи функцио
нисао савршено и успешно
су кажњавале сваку грешку
и неефикасност рукомета
шица „Срема“. Николина
Булатовић била је најефи
каснија код домаћег тима.
За најбољег актера утак
мице проглашена је Вања
Ђорђевић из „Црвене Звез
де“. Митровчанке су до сада
забележиле две победе и
два пораза а у наредном
колу гостују екипи „Слоге“ у
Петровцу на Млави.
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ЕКИПА „ХАЈДУКА“ ИЗ ДИВОША НА ВРХУ ПРВЕНСТВЕНЕ ТАБЕЛЕ ВОЈВОЂАНСКЕ
ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ „ЈУГ“

Дивошани стартовали
серијом из снова

Без иједног пораза Дивошани су на врху табеле. Пошто је њихов први пратилац,
ердевичка „Слога“ протеклог викенда остала без бодова, „Хајдук“ је тренутно први
са пет бодова више од другопласираног

Екипа академије „Фит фудбал“, будућност „Хајдука“ и сремског фудбала

Екипа „Хајдука“ из Дивоша једини
је фудбалски тим са подручја Града
Сремске Митровице који се ове сезо
не надмеће у Војвођанској лиги - Југ и
то веома успешно с обзиром да после
десет одиграних кола имају осам побе
да и два нерешена резултата. Без ијед
ног пораза Дивошани су на врху табе
ле. Пошто је њихов први пратилац,
ердевичка „Слога“ протеклог викенда
остала без бодова, „Хајдук“ је тренутно
први са пет бодова више од другопла
сираног. Протеклог викенда „Шајкаш
1908“ из Ковиља испраћен је кући са 4

гола у мрежи. У овом тренутку поглед
са дивошких узвишења већ „пуца“
ка Српској лиги – „Војводина“   у којој
са подручја Срема већ играју тимови
из Руме, Старе Пазове, Белегиша и
Нових Бановаца.  Почетак о коме су у
питомом фрушкогорском селу машта
ли а који не треба да чуди с обзиром на
озбиљност клупске управе и неколико
стратешких „погодака“ који на почетку
текуће сезоне дају резултате.
Идеалан је и тренерски сениорски
дерби Бојана Вуковића који је прошле
сезоне успешно водио омладинце овог

Фудбалска академија за будућност „Хајдука“
Омладинска екипа „Хајдука“ неће
се такмичити у овој фудбалској сезо
ни јер је већина играча прерасла овај
узрасни ниво али је руководство клу
ба осмислило дугорочну стратегију
за рад са младим фудбалерима који
би требало да буду окосница тима
из Дивоша у будућности. Ради се о
фудбалској академији „Фит футбал“
– („Fit Football Academy“). Ова ака
демија пре две недеље на стадиону
„Срема“ у Сремској Митровици, за
дечаке рођене 2011. године органи

зовала је фудбалски куп турнир на
коме су поред домаћина учествовали
„Црвена звезда“, „Графичар“ и „Рад
нички“ из Новог Београда. Тријум
фовале су младе наде „Црвене зве
зде“, други је био „Графичар“ а треће
место поделили су домаћин и гости из
Новог Београда. Према речима тре
нера Вуковића циљ академије која ће
функционисати у Сремској Митрови
ци је формирање младих селекција
„Хајдука“ уз квалитетан и стручни тре
нерски рад.

клуба па му је указано поверење да
предводи „реновирани“ састав диво
шког четвртолигаша. У летњем пре
лазном року „отишло“ је дванаест до
тринаест   играча а отприлике је толи
ко и дошло - у  највећој мери искусних
фудбалера из Новог Сада. „Хајдук“ и
ове сезоне рачуна на проверене снаге.
Међу њима су поуздани голман Мар
ко Тркуља, изданак „Звездине школе“,
искусни Владимир Савићевић, Борко
Шућак, Александар Томић, капитен
Ален Халиловић и неколико прикључе
них омладинаца попут Немање Сими
ћа, Николе Драгановића и Николе Мар
тиновића. Од „новајлија“ на почетку
првенства истакао се нападач Младен
Галић који је дошао као најбољи стре
лац РФК „Нови Сад“ и прошлосезонске
Војвођанске лиге. Иза њега је и супер
лигашко искуство у „ТСЦ“-у из Бачке
Тополе. Добрим решењима у одбрам
беним показали су се Божа Јевић и
Данило Николић који је најстарији и
најискуснији играч екипе. У редове
плаво -  белих летос је из Лештана је
дошао Игор Крмар. Ту су још и што
пер Небојша Скопљак, Александар
Игњић, и Александар Ерак, „радилица“
Кристофер Нађ, Александар Симић и
Владимир Мандић из Новог Сада. Део
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ПРВА РЕГИОН
 АЛНА ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА

Пораз кошаркашица
„Срема“
У утакмици 3. кола Прве регио
налне женске кошаркашке лиге оди
граној у новосадској хали „Спенс“
у суботу 15. октобра ЖКК „Срем“ је
поражен од екипе ЖКК „Пролетер“ из
Новог Сада резултатом 69:58 (22:18,
24:12,10:13,13:15)
Екипа „Срема“ била је веома бор
бена током целог меча али није успе
ла да преломи и донесе победу из
Новог Сада али ће имати прилику да
то исправи већ у наредним утакмицама
против тимова из Челарева и Титела.

Најефикаснија у екипи „Срема“ била
је капитен Марија Костић са 25 поена,
Мирјана Миловановић 11 поена, Нико
лина Баланац 5 поена, Милица Ђор
ђић 5 поена, Зорана Дедовић 4 поена,
Мила Николић 4 поена, Милица Јери
нић 4 поена, Милица Триван. Тренер
Немања Стаменковић дао је шансу
свим играчицама. У екипи „Пролетера“
најефикаснија је била Даница Пипер
са 17 поена. Митровчанке за сада има
ју два пораза и један тријумф. У сле
дећем колу „Срем“ дочекује Челарево.

КОШАРКА: ПРВА РЕГИОНАЛНА МУШКА ЛИГА СЕВЕР
Тренер Бојан Вуковић

клуба постао је и омладинац Марко
Павловић који је прошле године играо
у митровачком „Радничком“.
– Могу да кажем да смо одрадили
одличан прелазни рок и да смо добили
права појачања. То су пре свега добри
момци и наравно, одлични фудбалери.
Искрено, са оваквим професионалци
ма који су дисциплиновани играчи али
и квалитетни људи, није тешко ради
ти. У свлачионици и на терену нема
несуглаица, већ се враћа и преноси та
позитивна енергија међу нама, каже
шеф струке „Хајдука“ Бојан Вуковић
који је више него задовољан фурио
зним стартом његовог тима у првих
десет утакмица.
– Не би смо веровали да нам је неко
пре почетка првенства рекао да ћемо
после десет одиграних кола имати 26
бодова, 18 постигнутих и само 1 при
мљени гол или да нећемо примити гол
скоро 900 минута. У сваку утакмицу
улазимо озбиљно јер имамо нападач
ки потенцијал и увек желимо победу.
Понављам, за мене ово и није такво
изненађење с обзиром на „породичну
атмосферу“ коју смо направили у клу
бу, поред сјајне организације и добрих
услова  по којима смо одавно познати.
Публика долази на стадион а то нам
је и био циљ, да им представимо леп
и допадљив фудбал, да имају шта да
виде. Амбиције су, наравно да уђе
мо у виши ранг и мислим да смо ове
године „сазрели“ за тако нешто, али
хајде да не причамо прерано, већ иде
мо утакмицу по утакмицу, каже тренер
Вуковић који велику помоћ има у свом
помоћнику Стевану Крстићу. Он је дуго
у овом клубу и добро познаје фудбал
ску игру. До краја овог дела првенства
остало је још пет утакмица. У наред
ном колу Дивошани гостују „Раднич
ком“ у Шиду а потом ће као домаћини у
12. колу одиграти комшијски дерби са
„Слогом“ из Ердевика, директним кон
курентом за прву позицију.
Д. Мостарлић

Дерби кола
КК „Железничару“

KK „Железничар“ Инђија – КК „Академик“ Србобран
80: 74 (18: 10, 20: 23, 19: 24, 23: 17)

КК „Железничар“: Николић 19, Паве
лић 16, Нешић 13, Миливојевић 10,
Петровић 7, Калањ 4, Бодрожић 3, Пешут
2, Мудрић, Косјер, Ћирић, Опачић.
КК „Академик“: Нићин 25, Шијачић 18,
Антић 9, Миљанић 7, Цетковић 6, Фили
повић, Маџгаљ, Бурић, Зелић, Стојанов,
Прентовић.
Пред око 200 гледалаца у Спортском
центру Инђија у суботу, 15. октобра,
одигран је дерби кола Прве регионалне
мушке лиге Север у којем су се састале
екипе „Железничара“ и „Академика“ из
Србобрана.
Домаћи су врло добро започели меч
и до краја првог полувремена имали су

двоцифрену предност. То је трајало ско
ро до самог краја полувремена. Гости из
Србобрана само два минута пред крај
тог дела утакмице из готово безизлазне
ситуације стижу до једноцифрене раз
лике, на одмор се отишло са   38:33 на
семафору.
Гости су променили игру на самом
старту другог полувремена па се брзо
угасила разлика од ранијих плус 16. КК
„Академик“ је успео да дође и до плус
шест поена. Ипак, у бурној завршници
меча домаћи су се показали као смире
нији противник   и на крају дербија кола
ПРЛС остварили победу са шест поена
разлике, 80: 74.
М. Ђ.

МУШКА КОШАРКА

Пораз „Срема“
и победа „Подриња“

КК „Срем“ - КК „Дунав 2014“ 64:73
(15:23, 14:14, 17:23, 18:13)
КК „Нова Пазова“ - КК „Подриње“ 64:81
(13:20,23:11,14:25,14:25)

Кошаркаши „Срема“ поражени су
прошле суботе у трећем колу Прве
А мушке регионалне лиге - Север од
екипе „Дунава 2014“ из Апатина. У
наредном колу и потрази за првом
победом у лиги Митровчани дочекују
екипу „Пролетер Нафтагаса“ из
Зрењанина.
У Б групи истог такмичења
кошаркаши „Подриња“ били су
бољи од домаћина из Нове Пазове
и забележили су другу победу у
првенству. У наредном колу гостују
екипи „Јединства“из Новог Бечеја.
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VREMEPLOV
19. октобар
1813. Код Лајпцига окончана
Битка народа, у којој су уједи
њене војске више европских
држава, предвођене Русијом,
Пруском и Аустријом, поразиле
Наполеон
 а и присилиле га на
повлаћење преко Рајне.
1932. У Београду отворен
Коларчев народни универзи
тет, задужбина Илије Милоса
вљевића Коларца, који је у ту
сврху тестаментом завештао
око 50.000 дуката.
20. октобар
1944. Јединице Народноосло
бодилачке војске Југославије,
под командом генерала Пека
Дапчевића, и Црвене армије,
под командом генерала Влади
мира Ивановича Жданова,
ослободиле, у Другом свет
ском рату, Београд.
21. октобар
1805. У бици код Трафалгара
Британци под Хорацијом Нел
соном поразили су францускошпанску флоту без иједног
изгубљеног брода.
1833. Рођен је шведски хеми
чар, индустријалац и пронала
зач Алфред Бернард Нобел.
1941 - Немци су у Крагујевцу у
Другом светском рату стреља
ли више од 7.000 цивила, међу
којима и ученике крагујевачке
гимназије.
22. октобар
1964. Словеначки гимнастичар
Мирослав Церар освојио злат
ну медаљу на Олимпијади у
Токију.
2000. Посмртни остаци једног
од највећих српских песника
Јована Дучића пренети 57
година по његовој смрти из
места Либертвила у САД и
сахрањени у родном Требињу.
23. октобар
1940. Рођен је бразилски фуд
балер Едсон Арантес до Наси
менто, познат као Пеле, који се
сматра најбољим играчем у
историји фудбала.
1983. На акушерској клиници у
Загребу рођена је прва југосло
венска беба из епрувете.
24. октобар
1882. Немачки бактериолог
Роберт Кох открио бактерију
која изазива туберк ул озу,
Кохов бацил.
1912. Победом Прве српске
армије под командом регента
Александра Карађорђевића
над турском Вардарском арми
јом Зеки-паше завршена Кума
новска битка, у Првом балкан
ском рату.
25. октобар
1815. Српски кнез Милош
Обреновић постигао споразум
с везиром Београдског паша
лука Марашлијем Али-пашом
о мешовитој српско-турској
управи, чиме је завршен ору
жани део Другог српског
устанка.

19. OKTOBAR 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Улажете вели
ки напор да оствари
те позитивне резулта
те у свом пословном
изражавању,али постоји след
догађаја који ремети ваше пла
нове. Важно је да се правилно
организујете и да испоштујете
све задате рокове. Склони сте
честим променама свог емотив
ног расположења,нема разлога
да губите наду или да се удаља
вате од партнера.
БИК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурн о
прил ик ом
испуњавања договора са сарад
ницима. Реално заснивате све
своје одлуке и нема разлога да
неко утиче на вашу професио
налну несигурност. У односу са
партнером нема потребе да
упорно понављате ситуације које
не доносе жељени ефекат.
БЛИЗАНЦИ: У скла
ду са приоритетима
које сте поставили
имате своју визију и
не желите да прихватите компро
мисна решења која вам предла
жу одређени сарадници. Немојте
дозволити да неко отежава ваш
пословни положај. Искуство вас
опомиње да направите емотивну
дистанцу у односу на једну особу
и на неке сумњиве ситуације.
РАК: Изненадне про
мене на пословној
сцени захтевају да
имате добру концен
трацију како бисте се на време
прилагођавали. Понек ад   је
тешко ускладити интересовања
и афинитете који вас прате, али
у име заједничке среће све је
могуће. Ваша лична срећа про
истиче из унутрашње потребе,
да се све лепе мисли и топла
осећања увек деле или размењу
ју са блиском особом.
ЛАВ: Потрудите се
да успешно спрове
дете све своје идеје и
план ове у дел о.
Важно је да поред себе имате
особу од поверења и тим прове
рених сарадника. У љубавном
односу,немојте узалудно покуша
вати да промените партнерово
понашање или да мењате ток
ствари које не зависе од ваше
воље.
ДЕВИЦА: Истовре
мено сте ангажовани
на више поља и
савесно испуњавате
свој део обавеза или неке зва
ничне договоре које имате са
сарадницима. Наставите са
озбиљним проценама и проми
шљањем у вези неких новчаних
понуда. Партнер у вама подсти
че сумњичавост и бројна питања
на која не добијате задовољава
јиће одговоре. Важно је да више
подстичете позитивно располо
жење.

ВАГА: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашу мотивацију и на
професионалну ори
јентацију. Не треба да се оптере
ћујете са неким новчаним пита
њима,јер ускоро ћете решити и
те дилеме. Љубавни догађаји
које наслућујете имају неку нео
бичну драж.Допадају вам се
поступци које чини партнер и то
вас наводи да промените своје
одлуке. Прати вас љубавна
инспирација.
ШКОРПИОН: Осла
њате се на своје пре
говарачке манире, јер
да без добре припре
ме,плана или процене нема ни
заједничког пословног успеха.
Потребно је да се усаглашавате
са својим сарадницима око ува
жавања различитих интереса,
како би сви око вас осетили
моралну и материјалну сатис
факцију. Пажња и разумевање
које добијате у кругу своје поро
дице делују врло подстицајно.
СТРЕЛАЦ: Изненад
ни пословни обрти
делују збунјујуће на
вас,али крајем наред
не недеље ће се све стабилизо
вати. Ваша креативност ће доћи
до изражаја и вратити вас на сам
врх у вашем пословању. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама. У емотивном
заносу спремни сте да учините
нешто посебно как о бисте
импресионирали свог партнера.
ЈАРАЦ: Потребно је
да се растеретите од
додатних обавеза,али
нем ат е
дов ољн о
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишних питања прихватате све
корисне сугестије или речи крити
ке које вам упућују блиски сарад
ници. Желели бисте да успоста
вите бољу контролу над новим
догађајима у љубавном животу.
ВОДОЛИЈА: Налази
те се за велики корак
испред других, јер
умете да предвидите
нечију реакцију у пословним пре
говорима. Јасно вам је да савре
менији приступ заједничим тема
ма доноси дугорочнији успех.
Постављате сувише строге кри
теријуме пред вољену особу,али
вас подстицај уме и да делује
благотворно на више начина.
РИБЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети
нечију реакцију или одговор.
Боље је да се држите провере
них правила. Одложите неке
напорне обавезе док не добијете
боље услове. Налазите се у
фази емотивног узлета, тако да
однос са партнером доживљава
те као остварење својих снова.

Crkveni
kalendar
Среда, 19. (6) октобар
Свети апостол Тома – Томиндан
Четвртак, 20. (7) октобар
Свети мученици Сергија и Вак
хо – Срђевдан
Петак, 21. (8) октобар
Преп. Пелагија Палестинска;
Преп. Таиса Тиваидска
Субота, 22. (9) октобар
Свети апостол Јаков; Свети
деспот Стефан Српски (Слепи)
Недеља, 23. (10) октобар
Свети мученици Евлампије и
Евлампија
Понедељак, 24. (11) октобар
Свети апостол Филип, ђакон;
Преппдобни Теофан Начертани
Уторак, 25. (12) октобар
Свети мученици Тарах, Пров и
Андроник

Колач са
крушкама
Састојци: 4-5 крушака средње
величине, 150 г путера, 130 г бра
шна, 120 г шећера, 100 г црне
чоколаде, 3 кашике какао праха, 2
јајета, 2 кашичице ароме ваниле,
1 кашичица прашка за пециво, 1/4
кашичице соде, 1/4 кашичице
соли.

Припрема: Све састојке осим
чоколаде измиксати миксером,
путер треба да буде собне темпе
ратуре. Калуп промера 24 цм,
обложити папиром за печење, па
по дну поређати очишћене кру
шке. Измиксану смесу распореди
ти преко крушака. Пећи на 180
степени око 30 минута. Сачекати
да се прохлади па извадити из
калупа. Затим истопити чоколаду
на пари и прелити преко колача.

• И поштеног човека
можете поткупити, само
морате поштено платити!
• Све што имам сам
украо, само школску
диплому и дозволу за
ауто сам купио!
• Најлакши начин да ти
име доспе у новине је да
их читаш док прелазиш
улицу.
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ПРИЈЕМ ОДБОЈКАШИЦА ГЖОК „СРЕМ“ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ

Спремне за нове победе

Пријем одбојкашица

Локална самоуправа је увек спремна да помогне, тако да одбојкашице знају добро
да у нама имају сарадника и пријатеља, рекла је градоначелница Светлана Милова
новић
Уприличен је пријем екипе
Градског женског одбојк а
шког клуба „Срем“ у Градској
кући у среду, 12. октобра.
Домаћин им је том приликом
била градоначелница Све
тлана Миловановић, пово
дом почетк а такмичарске
сезоне, најуспешније митро
вачке екипе у колективним
спортовима. Последњу деце
нију клуб се такмичио у Првој
и у Супер лиги, што је најви
ши ранг.
– Тренирам одбојку од
шесте године. Пре три годи
не сам прикључена првом
тиму клуба. Прошла сам све
селекције у „Срему“ и задо
вољна сам радом са нама,
играчима. Завршили смо
сада припремни период, осе
ћамо се спремно за почетак
лиге. Већ смо одиграле утак
мицу у Купу Србије, оствари
ле победу и атмосфера је
одлична у екипи. Надам се
да ћемо остварити наша оче
кивања и очекивања нашег
клуба, рекла је одбојкашица
Дуња Грабић.
Градски женски одбојкашки
клуб „Срем“ ће се у сениор
ској конкуренцији  и ове сезо
не такмичити са две екипе.
Први тим наступа у највишој

Светлана Миловановић

одбојкашкој лиги Супер лиги
Србије. Друга екипа коју чине
младе и перспективне игра
чице ће наступати у Другој
лиги група Север. Поред тога
клуб ће имати представнике
и у млађим категоријама.
– Екипа нам је млада, пер
спективна и тражи место
више на табели Супер лиге
Србије. То значи да ћемо
пружити снажан отпор свим
реномираним клубовима који
претендују за висок пласман
и да ћемо их добро ознојити
у Сремској Митровици, уко

Слободан Стојилковић

лико мисле да освоје три
бода. Надам се да ће сезона
проћи без повреда, изјавио је
Слободан Стојилковић, пред
седник клуба.
Градоначелница Светлана
Миловановић је   пожелела
играчицама и клубу успешну
сезону.
– Оне су понос нашег гра
да. Где год оду да гостују, оне
представљају наш град како
треба. Локална самоуправа
је увек спремна да помогне,
тако да одбојк ашице знају
добро да у нама имају сарад

Дуња Грабић

ника и пријатеља, рекла је
градоначелница Светлана
Миловановић.
Ове сезоне ће Митровчани
навијати за Драгану Стевано
вић, Ану Сарић, Мињу Дра
шковић, Ивану Тадић, Тијану
Јовановић, Љубицу Дапче
вић, Милицу Живановић,
Дуњу Грабић, Ану Михајло
вић, Јовану Антић, Мину
Михајловић, Дуњу Станко
вић, Александру Гаћеша и
Исидору Егић.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КИК БОКСУ У ИТАЛИЈИ

Николина светска
шампионка

Репрезентација Србије у кик боксу имала
је изузетно успешан наступ на Светском
првенству које је одржано у италијанском
граду Лидо ди Јесоло.
Од 35 такмичара њих 14 је освојило злато,
четворо сребрну и осморо бронзану меда
љу.
Веома успешни су били и чланови репре
зентације који тренирају и такмиче се у рум
ском Кик бокс клубу „Ру-09“ .
Посебно се ово односи на Румљанку
Николину Касап која је изборила титулу
светске првакиње у дисциплини К1, у катего
рији до 65 килограма.
Николина је у полуфиналу убедљиво
савладала турску представницу, а затим у
финалу и представницу Пољске.
– Победа у финалу је тим важнија што је
управо Пољакиња нанела једини овогоди
шњи пораз Николини и то у финалу Свет
ског купа у Будимпешти. Николина је убе
дљиво победила, са десетак поена разлике

и освојила титулу светске шампионке. Она
је тако испунила и моја очекивања, јер сам
био убеђен да ће ово Светско првенство
освојити без проблема, истиче њен тренер
Владимир Боговић, који је био и члан струч
ног штаба наше репрезентације.
Учинак осталих Румљана у репрезентаци
ји је следећи: Мишо Воркапић, је освојио
бронзу, док је Милош Вуковић изгубио у
четвртфиналу.
С. Џакула

РУКОМЕТАШИЦЕ „ЖЕЛЕЗНИЧАРА“ ПЛАСИРАЛЕ СЕ У
ПОСЛЕДЊЕ КОЛО КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЛИГУ ЕВРОП
 Е

На корак до Европе

Рукометашице инђијског „Железничара“
пласирале су се у треће, последње коло ква
лифик ација за Лигу Европе. Шампионке
Србије су у недељу, 16. октобра у Спортском
центру Инђија изгубиле од екипе „Далматин
ке“ из хрватског града Плоче у реваншу дру
гог кола, 29:30. Ипак, предност од седам
погодака из првог меча (32:25) одвела је еки
пу из Инђије у наредну фазу квалификација.
Представнице Хрватске биле су за гол боље

у другој утакмици, упркос томе што су руко
меташице „Железничара“ водиле после
првих 30 минута игре, 13:11. Пораз на дома
ћем терену није покварио славље изабрани
ца Владе Шимичића, које чекају свог наред
ног европског противника.
На овој утакмици, најефикаснија у редови
ма шампиона Србије била је Дуња Табак са
шест погодака, док је у дресу „Далматинке“
Петра Густин постигла осам голова. М. Ђ.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР
РУМА

Постављање
новог паркета
У румском Спортском центру
су у току радови на комплетној
замени паркета у Великој сали,
а на потребу замене указују
већ дуже време како запосле
ни, тако и сви они који се баве
спортом, ту тренирају и такми
че се.

Ово ће бити прва велика ула
гања у реновирање објекта од
како је саграђен што је било
1992. године.
Паркет у Великој сали је ком
плетно извађен, а тренутно се
ради и на скидању мермерног
платоа на улазу у Спортску
халу који је на доста места био
оштећен. По завршетку ових
радова следи постављање
нове расвете, озвучења и ЛЕД
семафора. За ове намене је
локална самоуправа определи
ла око 13 милиона динара, а
требало би да се окончају у
наредних месец и по дана,
дакле до краја новембра. За
наредну годину је планирана
комплетна санација крова на
згради Спортског центра. С. Џ.

ИСТОРИЈСKИ УСПЕХ ОДБОЈKАШИЦА „ОМЛАДИНЦА“ У ОСМИНИ КУПА СРБИЈЕ

Савладана „Црвена звезда“
Одбојкашице „Омладинца“ из Нових
Бановаца победиле су „Црвену Звезду“ у
осмини - финала Kупа Србије и направи
ле највећи успех у историји клуба.
Сензационалну победу су оствариле у
напетој утакмици у Београду резултатом
3:2 по сетовима (25:23, 20:25, 19:25,
25:17 и 15:12). Успех Новобановчанки је
утолико већи јер је побеђен бранилац
прошлогодишњег трофеја. Најефикасни
ја одбојкашица на утакмици са постигну
тих 27 поена била је Уна Вајагић, капи
тен екипе из Нових Бановаца. Пласман у
четврт финале изборили су „Партизан“,
„Уб“, ТЕНТ из Обреновца, „Срем“ из
Сремске Митровице, „Јединство“ из Ста
ре Пазове, Инђија, „Омладинац“ и „Желе
зничар“ из Лајк овца. Одбојк ашице
„Омладинца“ су у прошлој сезони избо
риле суперлигашки статус, захваљујући
коме општина Стара Пазова има чак два
представника у елитном одбојкашком
такмичењу за жене.
Д. Г.
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